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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluk bulunmadığından, Birleşime ara verilse de 
çoğunluğun olacağı muhtemel görülmediğinden; 

10 Aralık 1974 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15,40'ta son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 

Memduh Ekşi llhami Çetin 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati ; 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ ; İdris Ankan (Siirt), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 15 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu'nun, Yargıtayın protokoldeki yeri ve hâkim ve 
savcılara yan ödenek verilmesi hakkındaki tasarıya 
Hükümetin ilgi göstermesi gerektiği konusunda gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, siz Yargıtayın 
protokol konusunu görüşmek istiyorsunuz. Beş daki
ka ile sınırlı olmak üzere buyurunuz. 

tSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi sevgi ve 
saygı ile selâmlarım. Bu gündem dışı konuşmalar ba
zı sebepler dolayısıyle gecikiyor. Bu hususun nazara 
alınmasını arz ederim. 

Bir gazetede Yargıtay Başkanının beyanını gör
düm. Meseleyi bildiğim için durumu sizlere arz et
mek istiyorum. Yargıtay Başkanı Sayın Menteş, dev
let protokolünde yargı organlarına gereken değer ve 
yer verilmediğinden ötürü yargı organları temsilcile
rinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmayaca
ğını kamuoyuna açıklamıştır. 

Sayın Menteş bu açıklamasında şu hususlara de
ğinmiştir : 

Yargı organlarına gereken değer ve yerin veril
mediğini söylemiş, «Yargıya saygı yoktur» demiştir. 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Devleti; hukuk 
devleti olarak tarifetmesine rağmen hâlâ hukuk dev
letini kuramadık»! demiştir. «Hukukun değeri hâlâ 
anlaşılamadı» demiştir. Yüksek Mahkeme Başkanı
nın bu sözleri üzerinde önemle durmak gerektiğini 
takdirlerinize arz ederim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının dayandığı te
mel görüş ve ilkeleri belirten Başlangıç kısmında, 
devlet, demokratik hukuk devleti olarak tarif edil
miştir. Anayasanın 1 nci maddesinde : «Türkiye Dev
leti bir Cumhuriyettir» denilmiştir. 2 nci maddesi ise, 
Cumhuriyetin niteliklerini sayar ve «Türkiye Cumhu
riyeti sosyal bir hukuk devletidir.» der. 7 nci mad
desi ; «Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır.» der. 

Dünya, dünya olalıdan beri beşer zekâsı, kanun 
hâkimiyeti için, adalet için, hukukun üstünlüğü için 
mücadele etmektedir. Gerek fert, gerekse cemiyet 
olarak bu mücadele şimdiye kadar devam etmiş olup, 
bundan böyle de devam edecektir. Hukuk devletini 
kurmak için birlikte mücadele ediyoruz. Kanun hâ

kimiyetini sağlamak için gene birlikte mücadele edi
yoruz. Ülkemizde ve dünyada, «Adalet mülkün te
meli olsun»ı diyoruz. Bence dünyadaki ve ülkemizde
ki buhran ve arızaların temelinde bu davanın neden
leri yatmaktadır. 

Uzun süredir halledilmeyen ve üzerinde durul
mayan yargı organlarını ilgilendiren protokol soru
nu, biran evvel halledilmelidir. Yargı organları tem
silcilerine devlet protokolünde lâyık oldukları değer 
ve yer verilmelidir. Halledilmeme'sinin manevî tesiri 
yıkıcı olmaktadır. 

Demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve 
sosyal temelleriyle kurmak çabası ve gayreti içerisin
deyiz. Yargı organlarına ve mukaddes bir vazife gö
ren hâkim ve savcılara yapacağımız muamele ve hiz
metler, bu husustaki gayret ve çabalarımızın ölçüsü 
olacaktır. Mukaddes vazife gören, adalet tevzi eden 
hâkim ve savcılarımızı bu duygu ve düşüncelerle se
lâmlar, saygılarımı sunarım. Sizlerin de bu hususta
ki ilgilerinizi esirgememenizi arz ederim. 

İkinci husus da, Talû Hükümeti zamanında gi
derayak bir kararname çıkarılmıştı. Bu kararnamede 
hâkim ve savcılara yan ödenek verilmesi tespit edil
mişti. Ondan sonra gelen Ecevit Hükümeti, bu karar
nameyi Anayasaya aykırı gördüğünden ve kararna
melerle verilen ödeneklerin sonradan gelen bazı hü
kümetler tarafından geri alınabileceğinden ve sağ
lam bir esasa dayatılmadığmdan, bu kararnameyi 
iptal etmiştir. Bu kararnameden sonra bu Hükümet 
bir tasarı hazırlanmış ve hâkimlere ve savcılara 
% 30 yan ödeme verilmesini kabul etmiş ve bu ta
san Adalet Komisyonundan geçmiştir. Hükümetin 
bu % 30 nispetindeki zammı, Adalet Komisyonun
daki bütün partili arkadaşlar ittifakla % 45'e çıkar
mıştır. Bu tasarı henüz Karma Komisyondan geçip 
gelmedi. Yeni Hükümetin de bu hususta gereken alâ
kayı göstermesini ve bunu biran evvel Meclise şev
kini arz ediyorum. 

Geçenlerde gene Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kanı; «Ben bu kadro ile seçim yapamam.» dedi. E, 
öyle ise, hâkimliği ve savcılığı cazip hale getirmek 
için, geçen Hükümet tarafından sevk edilen bu ta
sarının biran evvel Meclise şevkini ve kanunlaşma
sını yeni Hükümetten ehemmiyetle rica ve arz edi
yorum. 
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Benim bu hususta söyleyeceklerim bunlardan iba
rettir. Hepinize saygılarımı arz ederim. (A. P..sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Toosyalı'nın, 
gübre fiyatlarının artırılmış olmasının meydana getir
diği mahzurlar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN r— Sayın Tosyalı, gübre, buğday ve un 
fiyatları konusunda gündem dışı söz istiyorsunuz, 
sürenizi aşmamanızı rica ediyorum. Buyurun efen
dim. 

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

Türkiye'nin kendi kendini doyurmasında, ihraca
tında en mühim yeri olan gıda maddelerimizi ve hay
van ürünlerimizi teşkil eden maddelerin üretiminin 
artırılmasını büyük mikyasta engelleyen, Hükümetin 
bir karan olmuştur; o da gübre fiyatlarının aşırı de
recede artırılmış olmasıdır. Gübre fiyatları, milleti
mizin ekmeğini teşkil eden hububatın az üretilmesine 
sebebolacaktır. Gübre fiyatlarının yüksekliği, et ihti
yacımızı teşkil eden hayvan yemini meydana getiren 
arpa, yulaf, fiğ ve samanın az üretilmesine sebebola
caktır. Gübre fiyatlarının aşırı derecede artırılmış ol
ması, yağ iptidaî maddemizi teşkil eden ayçiçeği, so
ya fasulyesi, zeytin ve pamuk gibi maddelerin üreti
minin az olmasına sebebolacaktır. Gübre fiyatlarının 
aşırı derecede yükseltilmiş olması, şeker iptidaî mad
desini teşkil eden pancar üretiminin azlığına sebebo
lacaktır. Gübre fiyatının yüksek tutulması tekstil ip
tidaî maddemizi teşkil eden pamuk gibi elyafların az 
üretilmesine sebebolacaktır. Gübre fiyatının yüksek 
tutulmuş olması, kâğıt iptidaî maddesini teşkil eden, 
kendir elyafının üretiminin az olmasına sebebolacak
tır. Bunun gibi her nevi dahilî tüketim ve ihracat 
ürünlerimizin başında gelen fındık, tütün ve çay gibi 
mahsullerimizin üretiminin azalmasına sebebolacak
tır. Nihayet, sebze ve meyva üretimimizin azalması
na sebebolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ecevit Hükümeti 
işbaşına geldikten 1 5 - 2 0 gün sonra, demet halinde 
Türkiye'nin kullandığı temel iptidaî maddelerine 
% 100 ilâ .% 250 arasında zam yapmıştır, fakat güb
reye yapmış olduğu aşırı derecede % 360'a varan 
zam, Türkiye'nin fevkalâde, bugünkünden çok daha 
fazla pahalı bir hayata müncer olmasına sebebola
caktır. 

Ecevit Hükümetinin yaptığı hataların en büyüğü, 
gübreye yapmış olduğu aşırı zamdır. Bugünkü paha
lılığın temel nedeni gübreye yapılan aşırı zamdır. 
Çünkü, elinde buğday olanlar, un olanlar, yağ olan
lar, şeker olanlar, pamuk olanlar, kendir olanlar bil
mektedir ki, % 350 miktarında artırılmış olan bu 
gübre fiyatıyle yeni ekim yapıldığı zaman, gelecek 
seneki mahsul bugünkünün en az % 50 - % 100 ara
sında daha fazla olacaktır. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Feyzioğ-
lu'na'söyleyin, geriye çeksin... 

BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etmeyin 
efendim. 

Siz devam buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bütün sana

yici, tüccar ve ziraatçi bunu böyle bilmektedir ve 
hakikaten de böyle olacaktır. îşte bu sebeple muh
terem arkadaşlarım, gübre fiyatlarının dünya ölçü
lerine nazaran çok aşırı bir nispet dahilinde artırıl
mış olması, buğday, hayvan yemi, şeker, elyaf, ken
dir vesair her türlü maddenin bugün mevcudunun 
saklanmasına, piyasaya çıkmamasına sebep olmakta
dır. Bu, Halk Partisi iktidarının bu millete yapabil
diği en büyük kötülüktür, bunu bu şekilde Meclisin 
yeni çalışmaya başladığı bir anda tescilince fayda 
görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız kal
dı efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne efen
dim... 

Muhterem arkadaşlarım; hayvan yemi Türkiye'
nin har tarafında, bilhassa Orta Anadolu ve Doğu 
Anadolu'muzda bulunmaz hale gelmiştir, köylümüz 
elindeki hayvanı hiç yok pahasına satmaktadır. Zi
ra; Halk Partisi iktidara geldiği gün 25 kuruş olan 
samanın kilosu on ay sonra bugün 150 kuruşa çık
mıştır. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sizin iktida
rınız ne yapacak?.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 25 kuruştan 
150 kuruşa çıkmış ve hayvan yemleri bulunmaz ha
le gelmiş (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, lütfen mü
dahale etmeyiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve üç ilâ beş 
misli artmıştır. Bu sebeple köylü elindeki hayvanı 
daha mevsimin başında elinden çıkarmak durumunda 
kalmıştır. 
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KENAN DURUKAN (Sakarya) — Sizin bakan | 
arkadaşlarınız düzeltsinler. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Gelecek sene 
sırf bu gübre fiyatları yüzünden gıda maddelerimiz, I 
sanayi iptidai maddelerimiz, ihraç maddelerimiz, hay
van ürünlerimiz ya yok denecek şekilde az istihsal 
edilecek veya bugünkü fiyatın en aşağı üç beş mis
li fazla olacaktır. 

KENAN DURUKAN (Sakarya) — Bakan arka
daşlarınız düzeltir. I 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bunun güna
hını gübreye aşırı derecede fiyat koymuş olan Sa
yın Ecevit Hükümetinin kabullenmesini tescil etmek J 
için bu konuşmayı yapıyorum. (C.H.P. sıralarından 
gürültüler) 

Saygılarımı sunarım. (C.G.P. sıralarından, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

3. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
TRT'nin taraflı tutumu hakkında gündem dışı ko- I 
nuşması. I 

BAŞKAN — TRT'nin taraflı tutumu hakkında, 
Sayın Ali Naili Erdem, buyurunuz efendim. I 

ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; I 

Çağımızda basın ve yayın organlarının kamu- I 
oyunun oluşumundaki sahip bulunduğu önem açık-
tir. Bu fevkalâde etkili propaganda gücünün rejimin 
gereklerine uyumlu olması bir zorunluluktur. I 

Ne yazıktır ki, TRT'nin hukukun çizdiği yolu 
uygulamada saptırdığını sık sık görüyoruz. Demok
ratik parlamenter rejimde kamuoyunun serbestçe 
ve objektif bir şekilde meydana gelmesinde görevli I 
bulunan TRT, her sağduyu sahibinin tespit ettiği bi
çimde görevini kötüye kullanmaktadır. 

Bu sebeple, Devlet organı bir kuruluş olan TRT' I 
nin Türk Milletinin kendisinden beklediği görevi I 
yerine getirdiğini söylememiz mümkün değildir. 

Millî kültürümüzün esası olan Türk dili, Türk I 
musikisi ve Türk tarih şuuru, TRT'nin yozlaştırıcı I 
cenderesinde sıkıştırılmaktadır. I 

Tanıdığımız ve bildiğimiz hiçbir müessese TRT 
kadar yıkıcı ve zararlı bir faaliyetin içinde olma
mıştır. Astığı astık, kestiği kestik ve ne yaparsak ya- I 
nımıza kâr kalır anlayışı ile tarafsızlığını yitirmiş 
TRT, sol ideolojik tutku ile malul hale gelmiş bün- j 
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yesini h©r gün yeni bir örnek vermek suretiyle tik
sinti ve iğrenmenin malzemeleri ile beslemektedir. 
Tarafsız olması gereken TRT'nin yerinde bugün ta
raflılığın yüz kızartıcılığı hâkimdir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Kimdir bu insanlar?.. Bu cüreti kimden veya kim
lerden almaktadırlar?.. Eğer mağdurlarla mustarip 
olanlar ezilir, kanunları kendi çıkarlarına göre uy
gulayanlar ayakta kalır zihniyetinden, bu sakim gö
rüşten yardım umuyorlarsa, bilinmelidir ki, hür rejim 
yürürlüktedir; yasalar vardır, yasaları uygulayacak 
âdil kişiler de vardır ve TRT'yi Anayasaya, yasalara 
saygılı kılacak güç ve inanç Parlamentomuzda mev
cuttur. 

Çirkini, kötüyü ve tarafsızlığı yeni hüviyeti ola
rak benimseyen TRT'nin başına gök kubbeyi yıka
cak eli sopalılar değil, eli yasalılar vardır. 

Demokrasi havariliğini modernize bir şekilde sa
vunduklarını iddia edenler de, kendilerine hizmet 
eden TRT'nin bu tutumundan memnundurlar. Ta
rafsız yorum, kutsal haberin beşiği olması gereken 
TRT ne yazık ki, şimdi taraflı yorumun ve kasıtlı 
haberin zevkini çıkartmaktadır. 

Alaya alınan millî ahlâkımızdır, çağdışı diye ta
nıtılmaya çalışılan aile müessesemizdir. Bir film sey
rediyoruz hep birlikte ekranda; evlilikte kızlığın ma
nasızlığını ve fuzuliliğini anlatıyor. Bir ressama sor
muşlar, «Kadına yakışan en güzel renk nedir?» diye, 
«Haya» demiş. Türk tarihi, Türk kadınının iffetiyle 
en parlak sahifelere sahiptir. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, sadece belli yaştaki insan
lara hitabeden bir yayın aracı değildir televizyon. 
Çoluk çocuk, genç yaşlı, her yaştan insan program-
ramları izlemektedir. Televizyonun bu programlarını 
düzenleyenlerin, bunu bilerek konuları ekrana getir
mesi gerekmektedir: Ahlâkı yıkan, fazileti budalaca 
bir kavram haline getirmeye uğraşan ve bir parti 
başkanının partisiyle ilgili toplantılarını, ekranları
mıza âdeta silinmezcesine yapıştıran TRT sorumlu
larını huzurlarınızda kınıyorum. 

Türkiye'de herkes yerini bulmalı, herkes yerini 
bilmelidir. Bir siyasî teşekkülün emrindeyseler, alır
lar bohçalarını, varırlar, o çatının altına yerleşirler. 
Buna hiçbir kimsenin diyeceği de olamaz. Ancak, ta
rafsızlığı yasaca düzenlenmiş bir görevde iseler, o 
görevin gereklerine uygun davranış içinde bulunma
ları anagörevlerrdir. 
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Sayın milletvekilleri, yürürlükte bulunan yasalar 
herkese nerede bulunduğunu ve görevinin ne oldu
ğunu bildirecek güçte ve mükemmelliktedir. TRT'nin 
bu genel tutumunun yanında, siyasî partiler için ta-
kibetmesi gereken tarafsızlığını bilerek terkettiği son 
bir misalle ortadadır. 

TRT bir parti değildir, TRT hiçbir kimsenin veya 
zümrenin çiftliği de değildir, TRT bir millî haber

leşme aracıdır. Bu sebeple TRT'nin Anayasanın özü

ne ve sözüne ve millî değerlerimize sadakat göster

mesi başta gelen görevidir. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. (A. P. sı

ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya 
kadar mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devam et
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/302) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, sıra-
sıyle arz ediyorum. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Başbakanlığın 29 Kasım 1974 gün ve 6702 
sayılı yazısı. 

* 
Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, ilgi yazı ile bil

dirilmiş ve bu istifa kabul edilmiştir. 
Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar, 

mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devam etmesinin 
rica edilmiş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bulunan bazı kanun tasarılarının görüşülmesine de
vam olunmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/305) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Başbakanlık tezkereleri vardır, oku-

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu
nan kanun tasarılarından ilişik listede belirtilenlerin, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 79 ncu maddesine göre, 
görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulunca 
28 .11 .1974 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

BAŞKAN — Ekli listeyi okutuyorum. 

Millet Meclisine 
Kanun tasarısının konusu sevk tarihi 

171 sayılı toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hürriyeti hakkındaki 
Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı. 

29.11 .1974 tarih ve 
1871/6360 sayılı 

BAŞKAN — Gereği yapılmıştır, bilgilerinize su
nulmuştur. efendim. 

3. — Kıbrıs'ta girişilen barış harekâtı dolayısıyle, 
Silâhlı Kuvvetlerimiz mensuplarına kanunlarımızda 
yazdı harp hali hükümlerinden hangilerinin uygula
nacağına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/306) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kıbrıs'ta girişilen barış harekâtı dolayısıyle, Si
lâhlı Kuvvetlerimiz mensuplarına kanunlarımızda 
yazılı harp hali hükümlerinden hangilerinin uygulana
cağı hakkında Bakanlar Kurulunca alınan 25.11.1974 
günlü ve 7/9089 sayılı Kararın suretinin 1211 sayılı 
Kanunun 4790 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesi 
hükmü gereğince ilişik olarak sunulduğunu saygı ile 
arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

BAŞKAN — Eklerini okutuyorum efendim. 

Kararname sureti 

Kıbrıs'ta girişilen barış harekâtı dolayısiyle: 

1. Kıbrıs'ta bulunan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
mensuplarına ilişik (1) sayılı, 
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2. 1076 sayılı Yedek subayiar ve yedek askerî ı 
memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu 
kapsamına giren bütün yükümlüler hakkında da ili
şik (2) sayılı, I 

Cetvellerde gösterilen kanun hükümlerinin 20.7.1974 
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanması; Millî 
Savunma Bakanlığının 20 . 11 . 1974 günlü ve kanun: 
824/1-74 sayılı yazısı üzerine, 1211 sayılı Seferberlik 
Kanununun 4790 sayılı Kanunla değişik 3 ncü mad
desine göre, Bakanlar Kurulunca 25 . 11 1974 tari
hinde kararlaştırılmıştır. I 

(1) Sayılı Cetvel 
— Askerî Ceza Kanununda yazılı harp hüküm- I 

leri. , I 

— Türk Ceza Kanununda harp hali, harp zamanı 
ve harp esnasında deyimleri yazılı ceza hükümleri. 

— 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yar
gılama Usulü Kanununun 14 ncü maddesiyle 160 ncı 
maddesinin son fıkrası. 

— 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 58, 59, 60, 61, 100, 101, 102, 103, 188 
ve 195 nci maddeleri. I 

— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
36 ncı maddesinin (a) fıkrası ile 64 ncü maddesi ve 
69 ncu maddesinin (d) fıkrası. I 

(2) Saydı Cetvel 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 52, 58, 59, 60, 

ve 69 ncu maddeleri. 

1076 sayılı Yedek subaylar ve Yedek Askerî Me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin (f) fıkrası, 13, I 
14 ve 15 nci maddeleri ile 17 nci maddesinin (B) fık- I 
rası. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

4. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın yasama 
dokunulmazlığı ile ilgili soruşturma dosyasının geri 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/303) I 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 

İlgi : 10 . 6 . 1972 tarihli ve 6/2-3942 sayılı yazı

mız. 
Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın yasama doku

nulmazlığı ile ilgili soruşturma dosyasının iadesine 
ilişkin bu kere Adalet Bakanlığından alınan 2.12.1974 | 
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tarihli ve 44340 sayılı yazının sureti ilişikte sunul-, 
muştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

Yüksek Başkanlığa 
İlgi : 5 . 6 . 1972 gün ve 25312 sayılı yazı. 
Görevi ihmal suçunu işlediği iddia edilen Sivas 

Milletvekili Vahit Bozatlı'nın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması için ilgideki yazımızla takdim kılı-: 
nan soruşturma evrakının 1803 sayılı Af Kanunu se
bebiyle iade edilmesi Sivas C. Savcılığının 15.11.1974 
gün ve 1354 - 3 sayılı yazısı ile talep edilmiştir. 

Gereği arz olunur. 
Hayri Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bulunan bazı kanun tekliflerinin görüşülmesine devam 
olunmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/304) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulu

nan kanun tekliflerinden ilişik listede belirtilenlerin 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesine göre 
görüşülmesine devam olunması Bakanlar Kurulun
ca 9 . 12 . 1974 tarihinde uygun görülmüştür, 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

BAŞKAN — Ekini okutuyorum efendim. 

Kanun teklifleri 

Esas 
No. Kanun teklifinin konusu Durumu 

2/158 İstanbul Milletvekili Ferruh 
Bozbeyli ve 7 arkadaşının «1965 
günlü ve 648 sayılı Siyasî Parti-
tiler Kanununun 104 ncü mad
desinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi.» Gündemde 

2/159 İstanbul Milletvekili Ferruh 
Bozbeyli ve 7 arkadaşının 
«25.5.1961 günlü ve 306 sayılı 
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Esas 
No. 

2/162 

Kanun teklifinin konusu Durumu 

Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi.» Gündemde 
İsparta Milletvekili Süleyman 
Demirel ve 10 arkadaşının 
«25.5.1961 gün ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanunu-

Esas 
No. Kanun teklifinin konusu Durumu 

nun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
bendi ile 13.7.1965 gün ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 8 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi.» Gündemde 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
Gündeme geçiyoruz , 

IV. — SEÇİMLER 

/ . — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gündemi
mizin 1 ve 2 nci" maddelerinde iki seçim yer almak
tadır. İlk maddedeki Anayasa Mahkemesine üye se
çimi, sayın üyelerin de malumu olduğu üzere kutu
ya oy atmak suretiyle yapılıyor, ikinci sırada bulu
nan ve Dilekçe Karma Komisyonu için yapılacak 
olan seçim işlemi ise işaret oyu,ile yapılıyor. 

Birinci sıradaki seçimin birinci sırada yapılması 
halinde, ikinci seçimin yapılamaması ihtimali bulun
duğundan; ikinci sıradaki seçimin birinci sıraya alın
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin ikinci maddesindeki seçimle ilgili 
listeyi, okutuyorum efendim. 

Dilekçe Karma Komisyonu Aday Listesi 

(18) 

C.H.P. (7) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Mustafa İmirazlıoğlu (Ankara) 
Cahit Angın (Çorum) 
Sabri İnce (Hatay) 
Süleyman Şimşek (tçel) 
Neccar Türkcan (İzmir) 
İsmet Ağaoğlu (Kahraman Maraş) 
Ömer Kahraman (Tekirdağ) 

A.P. (6) 

Ali İhsan Ulubahşi (Afyon Karahisar) 
Orhan Eren (Ankara) 
Mahmut Kepolu (Diyarbakır) 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 
Önol Sakar (Manisa) 
Mehmet Celâl Bucak (Urfa) 
Kinyas Kartal (Van) 

M.S.P. (2) 

Ahmet Arıkan (Sivas) 
Lütf i Köktaş (Trabzon) 

D.P. (2) 

Vedat Önsal (Sakarya) 
Abdullah Çilli (Hatay) 

BAŞKAN — Efendim, okunan listeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Dilekçe Karma Komisyonunun Mil
let Meclisi kanadı ile ilgili seçim tamamlanmıştır. 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru ve aday listesi (31173) (S. Sayısı : 57) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gündemi
mizin 1 nci maddesinde bulunan seçim işlemine ge
çiyoruz. 

Oy kutusunu kürsü önüne koyunuz. Oy pusula
ları dağıtılacaktır. Ad okunarak seçim işlemine ge
çeceğiz. 

Oy pusulaları tek mühürlüdür, zarf içine konu
larak oy kutusuna atılacaktır efendim. 

Sayın Ekrem Sadi Erdem, gündem dışı söz iste
ğinizin olduğunu belirterek, niçin söz verilmediğini 

(7) 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli 
90 nci Birleşimin Tutanak dergisinin sonuna eklidir. 
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soruyorsunuz. Sayın Erdem, gündem dışı söz istek
lerinde, bir hafta içinde istenen talepleri ertesi haf
taya sirayet etmiyor. Bugün gündem dışı söz ver
diğim arkadaşlarımın istekleri bu haftalık gündem
lerle ilgili isteklerdir. İsteğinizi yenilerseniz, imkân 
bulursam gelecek birleşimlerde size de söz veririm 
efendim. 

EKREM SADÎ ERDEM (Artvin) — O dilekçem
le yenilemiş oluyorum. 

BAŞKAN — Bu yazınızı yenileme dilekçesi ola
rak kabul ediyorsunuz. Lütfen imzalar mısınız 
efedim? Size gönderiyorum. 

Aday listesini, tekrar bilgilerinize arz etmek üze
re okuyorum. 

Şahap Kitapçı 
Nahit Saçlıoğlu 
Orhan Tüzemen 
Fuat Azgur 
Rafet Tüzün 

Aday Listesi 

Yargıtay Üyesi 
Askerî Yargıtay ikinci Başkanı 
Danıştay Üyesi 
Danıştay Üyesi 
Askerî Yargıtay Başkam 

BAŞKAN — Bir asıl üyelik için seçim yapılmak
tadır. Oy pusulalarına bir tek ismin yazılması gerek
mektedir. Bilgilerinize tekrar arz ediyorum. 

Sayım Döküm Komisyonu için ad çekerek beş 
isim tespit edeceğiz efendim. 

Sayın Mehmet Aksoy?... Yok. 
Saym Abdülkadir Öncel?... Yok. 
Sayın Orhan Eyüboğlu?... Yok. 
Sayın Ekrem Dikmen?... Yok. 
Sayın Orhan Alp?... Burada. 
Sayın Sabri înce?... Yok. 
Sayın Rıfkı Danışman?.. Yok. 
Sayın Ünat Demir?.. Burada. 
Sayın Yüzbaşıoğlu?... Yok. 

Sayın Küçükel?.. Yok. 
Sayın Senemoğlu?.. Yok. 
Sayın Demir Sorguç?.. Burada. 
Sayın Cevat Önder?.. Burada. 
Sayın Mehdi Keskin?.. Yok. 
Sayın Hasan Cerit?.. Yok. 
Sayın Necmettin Erbakan?.. Burada. 
Sayım Döküm Komisyonu teşekkül etmiştir. 
Seçime ad okuyarak başlıyoruz efendim. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı.) 
BAŞKAN — Seçim işlemine katılmamış veya 

ismi okunmamış sayın üye var mı efendim? Lütfen 
oylarınızı atınız. 

Efendim, seçim işlemi bitmiştir. Oy kutusunu 
kaldırınız. 

Saym Alp, Sayın Demir, Sayın Önder, Sayın 
Sorguç, ve Sayın Erbakan'dan kurulu Tasnif Ko
misyonu yerini almıştır. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonundan gelen ra

porda seçim işlemine 135 sayın üyenin katıldığı ve 
dolayısıyle tasnifin yapılmadığı belirtilmektedir. 

Bu suretle, çalışmak için gerekli çoğunluğumu
zun bulunmadığı anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; önümüzdeki birleşim
de, kanun tasan ve tekliflerinden, bugün Hükümet 
tezkeresinde belirtilen gündemimizin 21 nci sırasın
daki konu ve gündemimizde yer alan diğer hususla
rın görüşmesi yapılacaktır. 

Çoğunluğumuzun olmadığını belirtmiş bulunu
yorum. Bu nedenle, yarın 11 Aralık 1974 Çarşamba 
günü saat 15.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 16.03 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, Tar
sus C. H. P ilçe başkanına ve bir İçel milletvekiline 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İçiş
leri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazdı cevabı. 
(7/235) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

17 . 7 .1974 
İçel Milletvekili 
İbrahim Göktepe 

1. — îçel ilinin Tarsus kazasında bundan kısa bir 
müddet evvel sarhoşluktan ve tehlikeli vasıta kullan
maktan nezarete alınan bir şahsı polis nezaretinden 
kurtarmak için gece saat Ol'den karakola gelen Tar
sus C. H. P. ilçe başkanı, polis yetkililerinin bu iste
ğini reddetmeleri üzerine karakolda yetkililere bağı
rıp çağırarak tehditte bulunmuş mudur? Bu ilçe baş
kanı polisin görevine ne sıfatla müdahalede bulun
muştur? 

2. — Aradan birkaç gün geçtikten sonra C. H. P. 
içel Milletvekili Oral Mavioğlu Tarsus Kaymakamı
na telgraf çekerek, aynı hadise hakkında bilgi" iste
miş midir? Adı geçen sayın milletvekili ne sıfatla ve' 
hangi kanunî yetkiye istinaden bu malûmatı Kayma
kamdan talebetmiştir? 

3. — Aynı sayın milletvekilinin Tercüman Gaze
tesinin (Adana Baskısı) 12 . 5 . 1974 tarihli nüshasın
da şöyle bir beyanatı çıkmıştır. «Mersin'in asayiş so
runları hakkında Başbakan ve İçişleri Bakanlığına 
yapılmış şikâyetleri incelemek ve tahkik etmek üzere 
görevlendirildik. Arkadaşım Süleyman Şimşek ile 
birlikte yapacağımız tahkikatı Başbakanlık ve İçişleri 
Bakanlığına sunacağız. Tahkikat en çabuk ve doğru 
biçimde değerlendirilecektir.» 

Adı geçen sayın milletvekiline tarafınızdan böyle 
bir görev verilmiş midir? Verilmişse İçişleri Bakanlı
ğının tetkik ve tahkik sahasına giren hususlar han-
gi kanuna istinaden ve ne zamandan beri Mülkiye 
Müfettişleri yerine C. H. P. li milletvekillerine tahkik 
ettirilmektedir? 

4. — C. H. P. olarak adıgeçen sayın milletvekili 
vasıtasıyle İçel'de görevli güvenlik kuvvetleri ve İçel 
halkı üzerinde bir baskı mı tesis edilmek istenmek
tedir? 

5. — T. C. Başbakanı olarak siz, kamu görevli
lerinin emniyet ve bitaraflığının ihlâline ve netice iti
bariyle vatandaş hukukunun zedelenmesine yol açan 
bu parti - devlet anlayışını tasvibediyor musunuz? 
Etmiyorsanız bu gibi hadiselerin tekerrürüne mani 
olacak ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 6 . 12 . 1974 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 

Şube: Asayiş A. 63141-56-265248 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığınca Başbakan
lığa yazılan 1 . 1 1 . 1974 gün ve Genel Sekreterlik : 
7/235 - 1275/10802 sayılı yazı; 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Bşk. 19 . 11 . 1974 gün ve 77-328/6108 sayılı 
yazısı; 

c) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Bşk. 27 . 11 . 1974 gün ve 77-328/6306 sayılı 
yazısı; 

4 . 7 . 1974 günü gecesi İçel ili Tarsus ilçesinde 
sarhoşluk ve tehlikeli vasıta kullanmaktan nezarete 
alınan bir şahsı polis nezaretinden kurtarmak isteyen 
C. H. P. ilçe başkanı'' ile aynı konuda Kaymakama 
telgraf çeken C. H. P. İçel Milletvekili Oral Mavioğ-
lu'nun tutum ve davranışları hakkında İçel Milletve
kili Sayın İbrahim Göktepe tarafından verilen 
17 . 7 . 1974 tarihli yazılı soru önergesi incelendi; 

4 . 7 . 1974 günü gecesi Tarsus ilçesinde alkollü 
olarak tehlikeli vasıta kullanmak, rezalet çıkarmak 
ve görevli memura mukavemet suçlarından Emniyet 
Amirliğinde göz altına alınan bir şahsın, geceyi ka
rakolda geçirmemesi için C. H. P. ilçe başkanı ta
rafından sanığın kefaletle tarafına teslimi istenmiş 
ise de talebinin reddedildiği ve sanığın 5 . 7 , 1974 
günü adalete şevkle tutuklandığı, 

C. H. P. îçel Milletvekillerine sanığın karakolda 
darbedildiğinin bildirilmesi üzerine, C. H. P. İçel 
Milletvekilleri Sayın Oral Mavioğlu ile Sayın Hik
met Baloğlu tarafından Tarsus Kaymakamına tel
graf çekilerek, olay hakkında bilgi istendiği, 
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Ancak sanığın karakolda darbedildiğine dair bu
güne kadar herhangi bir makama müracaatta bulun
madığından görevliler hakkında soruşturmaya teves
sül olunmadığı, 

îçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'na İçel ili
nin asayiş sorunlarının tespiti hususunda herhangi 
bir görev verilmediği gibi esasen böyle bir görev 
tevdiinin mutad da olmadığı, 

Adı geçen milletvekilinin 12 .. 5 .1974 tarihli 
Tercüman Gazetesinin Adana baskısında neşredilen 
beyanında bahse konu edilen raporun da Bakanlığı
mıza intikal ettirildiğine dair bir bilginin bulunma
dığı anlaşılmıştır, 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

içişleri Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili'Necati Cebe'nin, Ba
lıkesir Kâğıt Fabrikasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mehmet Gülharim yazılı cevabı 
(7/238) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ikinci Beş Yıllık Plan döneminde yapımına baş
lanan daha sonra ise durdurulan Balıkesir Kâğıt 
Fabrikasına ilişkin aşağıdaki sorularımın Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Necati Cebe 
Balıkesir Milletvekili 

I 

1. — Tesisin fizibilite incelemesi hangi kurum, 
kuruluş yada firmaca yapılmıştır? 

2. — Yapıma ne zaman başlanmış, ne zaman ve 
niçin durdurulmuştur? 

3. — inceleme giderleri dahil, proje için bugüne 
dek kaç Tl. harcanmıştır. 

4. — Yapımın, tesisin rantabl olamıyacağımn an
laşılması üzerine durdurulduğu doğru mudur? Doğru 
ise, sorumlular kimlerdir, sorumlular hakkında yapı
lan işlem nedir? 

5. — Yapıma devam edilecek midir? Edilecekse, 
işe yeniden ne zaman başlanacaktır? 

6. — Yapıma devam edilmeyecekse, bu büyük 
ölü yatırımı canlandırma konusunda ne düşünülmek
tedir? 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 . 12 . 1974 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı: 13/7-4; SEKA-3/1702 

Konu : Balıkesir Milletvekili Sayın Ne
cati Cebe'nin soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1.11.1974 gün ve 7/238, 1282/10859 sayılı 

yazıları. . J 
Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin Ba

lıkesir Kâğıt Fabrikası projesine ilişkin soru önerge
sinde yer alan konular incelenmiş olup hazırlanan not 
ilişikte sunulmutur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

Mehmet Gülhan y 

SEKA 
BALIKESİR PROJESİ HAKKINDA 

GENEL AÇIKLAMA 

SEKA Balıkesir Beyaz Kraft Selülozu ve Yazı-
Tabı Kâğıdı Tesisi Projesine ait çalışmalar 1969 
yılında başlamış ve hazırlanan Proje 1970 yılında 
Beş Yıllık Plân ve Yıllık Yatırım Programına alına
rak, uygulamaya geçilmiştir. 

İnşaat çalışmaları halen devam eden Tesis için 
bu güne kadar Tesisin Kuruluş yeri satın alınarak 
bir kısım inşaata başlanıldığı sırada aşağıda izah 
edilen nedenlerle çalışmalar durdurulmuştur: 

İnşaat çalışmaları halen devam eden. Tesis için 
bu güne kadar yaklaşık 29 milyon TL. harcanmış
tır. 

a) Proje çalışmaları tamamlandığında, Tesis 
İçin öngörülen odun hammaddesi ihtiyacının o gün
kü şartlarda Bölge içinden sağlanabileceği garanti 
edilmişti. Ancak, daha sonra Bölgede mekanik or
man ürünleri endüstrisinin çok hızlı bir gelişme 
göstermesi karşısında, gelecek yıllarda odun ham
maddesinin daha kârlı olduğu anlaşılan bu sahaya 
kayacağı ve bu sebepten de Balıkesir Tesisinin ih
tiyacı olan odunun sağlanmasında bazı güçlükle
rin doğacağı sorunu ortaya çıkmıştır. Çok önemli 
olan bir başka hususa odunun bu iki sahada bir
birinden kopuk olarak kullanılacağı ve böylece 
hammaddenin verimli bir şekilde değerlendirilemiye-
ceğidir. 

Oysaki, bu arada FAO özel fonundan karşıla
narak yaptırılan «Türkiye Orman Enventeri ve Or
man Ürünleri potansiyelinin en ekonomik şekilde 
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değerlendirilmesi etütleri» sonunda selüloz ve kâğıt 
tesisleri ile Mekanik Orman ürünleri > tesislerinin 
entegre kurulmaları çok büyük önem kazanmıştır. 
Böylece, örneğin kereste fabrikası artıkları, entegre 
olarak kurulacak ve uygun şekilde dizaynı yapıla
cak bir selüloz tesisinde kullanılabilecek ve dolayı-
siyle de hammadde çok ekonomik şekilde değerlen
dirilmiş olacaktır. Dünya piyasasında görülen bü
yük sıkışıklık, hammadde sıkıntısı ve hızla yükselen 
fiyatlar dikkate alınırsa entegre tesislere gidilmesinin 
ne kadar gerekli olduğu bir kez daha önem kazan
maktadır. 

b) Ayrıca hızlı teknolojik ve toplumsal geliş
meler son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ül
kemizde de çevre kirlenmesi sorunlarına bu günün 
şartlarına uygun şekilde yeniden ve daha farklı bi
çimde bakılması gereğini doğurmuştur. Bu sebepten 
Tesisin yaratabileceği çevre kirlenmesi sorunlarına 
eskiye nazaran daha değişik bir açıdan bakılması 
zorunlu olmuştur. 

Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerden dolayı 
Balıkesir Projesi çalışmaları durdurulmuş ve Antalya 
entegre Tesisler Projesi ile ilgili olarak 1972'de Tür
kiye'de ve Washington'da yapılmış olan toplantılar 
sonunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(BMKP) Teknik Yardım Fonundan karşılanmak üze
re Sandwell (Kanada) Firmasına «Marmara ve Batı 
Karadeniz Bölgeleri Ormancılığın ve Orman Ürün
lerine Dayanan Sanayi Dallarının Geliştirilmesi hak
kında Yatırım Ön Etütleri» nin yaptırılması ve bu 
etüt sonuçlanıncaya kadar Balıkesir Projesi çalışma
larının bekletilmesi kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu etütler 1973 yılı sonunda tamamlan
mış, yapılan görüşmeler sonunda etüt raporlarında 
önerilen ve çok iyi bir geri ödeme oranı gösteren 
yaklaşık 100 000 ton/yıl gazete kâğıdı kapasiteli te
sisin bir kereste tesisi ile entegre olarak Balıkesir'de 
mevcut kuruluş yerinde kurulması alternatifi kabul 
edilmiştir. 

Bu görüşmelerde alınan karar gereğince; dış öde
meleri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tek
nik yardımından karşılanmak üzere, Sandwell Firma
sı 1 Temmuz 1974 de detaylı yapılabilirlik etütle
rine başlamıştır. Firma detaylı etütleri tamamlamış 
olup raporları 1974 yılı sonundan önce teslim ede
cektir. Balıkesir Projesinin bu şekilde kesinlik ka
zanması sebebiyle de sosyal site ve diğer ilgili inşaat
lara yeniden başlanılmıştır, 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, Türkiye Jokey Kulübüne ilişkin sorusu ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'm 
yazılı cevabı (7/283) 

4.11.1974 

Miliet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Millet Meclisinin İçtüzüğünün 94 ncü maddesi 
gereğince aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Erkovan 

1. 1953 yılından beri Bakanlığınız ile Türkiye 
Jokey Kulübü arasında yapılmış bulunan sözleşme
lerle bugüne kadar adı geçen kulüpçe yapılan tasar
rufların hesabatı kaç defa Bakanlıkça ve hangi tarih
lerde murakabe ve teftiş görmüştür? En son teftiş 
hangi tarihte yapılmıştır? 

2. 6132 sayılı Kanuna göre at yarışları gelirle
ri kanunî gelir ve bir nevi Devlet geliri olduğuna gö
re kulüp hesabatının teftiş ve murakabesinde kusur
ları olanlar hakkında Bakanlıkça ne gibi bir işlem ya
pılmıştır? 

3. At yarışları tüzüğü hükümlerine göre yüksek 
komiserler kurulu olarak görev ifa eden Bakanlığınız 
mensupları kimlerdir? Bunlara ayda kaç lira ücret 
ödenmektedir? 

4. At yarışları tüzüğü ve kanun hükümlerine gö
re Türkiye Jokey kulübünün murakabesini yapan 
murakıplar kimlerdir? Bunlara at yarışları gelirlerin
den ödenen aylıklar nedir? Personel Kanunu gere
ği bu şahıslara yapılan ödemenin kanunen mümkün 
olup olmadığı? 

5. Yüksek komiserler kurulu 6132 sayılı At Ya
rışları Hakkındaki Kanuna istinaden neşir ve ilân 
edilen at yarışları tüzüğüne göre yarış otoritesi olan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına at ya
rışları ile ilgili bilimum kararları ve kulübünün büt
çesi ile bazı idarî tasarruflarını denetler ve bu hu
susta kararlar verir. 

Hal böyle iken Türkiye Jokey Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanının bu kurula tâyininin mucip sebe
bi nedir? Bir kimse hem savcı hem de yargıç olama
yacağına göre adı geçen tayin hukuk kuralları ile 
nasıl bağdaşmıştır. 
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6. Türkiye Jokey Kulübü tarafından İzmir Şi-
rinyerde ihalesi yapılıp inşasına karar verilen hipod-
ruma ait ihale evrakı ile projelerinin Bakanlığınızın 
tasvibinden geçip geçmediği, hipodrum inşaatı ihale
sinin hukukî şartlara uygun olup olmadığı? 

7. Türkiye Jokey Kulübünün kanun icabı han
gi kurum, vakıf ve tesislere borcu vardır? Varsa mik
tarı nedir? 

8. 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 
5 nci madesi hükmüne göre Türkiye'de at yarışları 
yapmak yetkisi 2.11.1973 tarih ve 7/7373 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye Jokey Kulü
büne devredilmiş ve bu hususta kulüp ile Bakanlık 
arasında 20 yıllık bir sözleşme yapılmıştır. Bu sözleş
menin 3 ncü maddesi hükmüne göre Türkiye Jokey 
Kulübü merkezi Ankara'ya nakletmeye ve statüsünde 
buna göre değişiklik yapmaya mecbur olduğu halde 
bugüne kadar neden kulüp merkezi İstanbul'da bulun
maktadır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 6 L 12 . 1974 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1339 
Konu : Sayın Mustafa 
Kemal Erkovan'ın yazı
lı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 11 . 1974 gün; Kanunlar Müdürlüğü 
7/283 - 1465/13625 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Erko-
van tarafından; Türkiye Jokey Kulübüne ilişkin ola
rak bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi ce
vabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal' Erkovan' 
in Türkiye Jokey Kulübüne ilişkin. yazılı soru öner

gesi cevabı. 

1. — 6132 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile An
kara, istanbul, İzmir ve Adana illerinde at yarışları 
yapmak için bakanlığımıza verilmiş olan hak ve sa
lâhiyetin 20 yıl müddetle sözleşme esasları dahilinde 
ve 6132 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca Tür

kiye Jokey Kulübüne devredilmesi Bakanlar Kurulun
ca 9 . 9 . 1953 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu işlem
den sonra resmî at yarışları başlamıştır. 

1960 yılında bakanlığımıza adres ve hüviyetleri 
belli olan şahıslar tarafından jokey kulübün teknik, 
idarî ve malî hususlarda mevzuata uygun hareket et
mediklerinden bahisle yapılan ihbar ve şikâyetleri 
dikkate alan bakanhğımız yapılan iddiaların açığa 
kavuşması yönünden 1960 yılında, bakanlığımız mü
fettişleri tarafından jokey kulübü merkez bölümü ve 
hipodromlar dahil olmak üzere teftişe tabi tutulmuş
tur. 

Bu teftişler devam ederken 7 000 sayılı Kanunun 
uygulama şekli hakkında bakanlık görüşü ile jokey 
kulübün anlayışı arasında hâsıl olan farklar nedeniy
le maliye müfettişleri ile müştereken bu konu ile il
gili olarak 1963 yılında teftiş yapılmıştır. 

Bu incelemeler sona erdikten sonra müfettişler ta
rafından gerekli rapor 27 . 1 . 1964 tarihinde dü
zenlenmiştir. 

Bu raporda maddeler halinde belirtilen noksan ve 
eksiklikler üzerinde ciddiyetle durularak düzeltilme
si için suçlu görülenler hakkında gerekli işlemler ya
pılmıştır. Davaların bir kısmı henüz mahkeme saf
hasında devam etmektedir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumlarıyle 
ilgili olarak yürürlüğe konulan 351 sayılı Kanunun 
uygulama şekli üzerinde yarış müessesesi ile bakan
lık görüşlerinin ayrı olması nedeniyle 1964 yılında bu 
konu ile ilgili olarak bakanlığımız müfettişleri ta
rafından gerekli teftiş yapılmıştır. 

Teftiş raporu sonuçlarına göre durum mahke
meye intikal ettirilerek bakanlığımızın görüşünün 
isabetli olduğu mahkeme kararıyle kesinleşmiştir. 

1965 ve 1966 yılları içinde yarışlarla ilgili olarak 
çeşitli konular üzerinde yapılan bazı ihbarlar da dik
kate alınarak müfettişler tarafından teftişler yapıl
mıştır. 

Özet olarak 1960, 1963, 1964 ve 1965 yıllarında 
yukarıda arz ettiğimiz şekilde konuların önemi dik
kate alınarak gerekli teftişler yapılmıştır. 

En son teftiş tarihi konusuna gelince At Yarış
ları hakkındaki kanunun 5 nci maddesinin üçüncü 
paragrafında açık ve seçik şekilde yarış müessesesi
nin bütün hesap, kayıt, muamele ve diğer işlerini 
her zaman teftiş ve murakabe yetkisi tanımış oldu
ğundan bu hizmetleri daimî şekilde görmek üzere 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı murakıp
larına görev verilmiştir. Bu murakıplar Ankara, Is-
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tanbul ve İzmir illerinde bulunan hipodrom mü
dürlüklerini daimî kontrol altında tutmakla beraber 
her yıl sonunda idarî, malî ve teknik yönden gerek
li raporları vermektedirler. 

Bakanlar Kurulunun 2 . 1 . 1973 tarih ve 7/7373 
sayılı Kararnamesi gereğince Türkiye Jokey Kulübü 
ile yapılan yeni sözleşmenin 9 ncu maddesine göre 
1974 yılı hesaplarının hipodromlar üzerinden tetkik 
ve teftişi için bakanlığımız müfettişleri bu konuda 
görev almış bulunmaktadırlar. 

Sonuç olarak; düzenli ve tutarlı çalışmaları sağ
lamak için denetleme işleri, ciddiyetle bakanlığımız 
murakıp ve müfettişleri tarafından yapılmaktadır. 
bakanlığımızca lüzum görüldüğünde, ihbar yapıldığı 
takdirde yetkili ve sorumlu elemanlar gönderilmek 
suretiyle denetleme hizmetleri sıkı koritrola tabi tu
tularak suçlu görülenlerin durumu yargı organlarına 
intikal ettirilmektedir. 

At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi bu kuruluşun bütün muamelât, kayıt 
ve hesaplarını her zaman teftiş ve denetlemeye tabi 
tutulmasını ve gerekli direktiflerin her hususta ve
rilmesini âmir kılmıştır. 

2. — Gerek Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı ve gerekse Maliye Bakanlığı ile 1960 yılında tet

kik ve teftiş edilen bütün işlemler sonucu suçlu gö
rülenler ilgili mahkemelere verilmekle beraber taz
minat davaları açılmak suretiyle şahıslardan gerekli 
paralar alınmış, bir kısım memurların görevlerine de 
son verilmiştir. 

Muhtelif devrelerde yapılan denetlemeler sonucu 
bir kısım konular ilgili mahkemelerde devam etmek
tedir. 

Yüksek Komiserler Kurulunun oluşumu : 
3. — 10 . 7 . 1953 tarihinde yürürlüğe giren At 

Yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun 8 nci mad
desine göre yarışların sevk ve idaresinde nazım va
zifesini gören Yüksek Komiserler Kurulu Bakanlar 
Kurulunun 19 . 7 . 1955 tarih ve 4/5592 sayılı Ka
rarnamesiyle kabul edilen At Yarışları Tüzüğünün 
8 nci maddesinde vazife ve sorumlulukları açık ve 
seçik şekilde belirtilmiştir. 

Bu tüzük hükümleri uyarınca kurulun oluşumu 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait olmak
la beraber, kurul en çok üç yıl süreyle hizmet görür. 
Bu kurulun gördüğü hizmetlere karşılık alacağı üc
retler mezkûr tüzüğün 6 ncı maddesinde belirtilmiştir. 
Bu yetki ile görevli üyelere, ayda net 1 500 lira üc
ret üçer aylık devreler halinde yarış gelirlerinden 
ödenir. 

Halen görevli Yüksek Komiserler üyelerinin isim ve soyadları ile asıl görevleri 

Başkan 
Genel Sekreter 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 

îzzet Baykal 
Hanefi Ulaş 
Orhan Özdural 
Sadettin Ünal 
Necati Unsal 
Sadettin Karacabey 
Kemal Özçelik 
Sadun Atığ 
Saim Polatkan 

Müsteşar (Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 
Veteriner İşleri Genel Müdürü 
Müsteşar Muavini 
Süt Kurumu Genel Müdürü 
Bakanlık Başmüşaviri 
Ziraat Odaları Başkanı 
Cumhurbaşkanlığı Mütehassıs Müşaviri 
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı 
Em. Sv. Albay. 

Yüksek Komiserler Kurulunun temel görevleri, 
yarışların dürüstlükle cereyanını sağlamak için ge
rekli tedbirleri almak ve yarışlarda görevli eleman
ları tayin etmek ve suçlu görülenlere disiplin cezaları 
vermek gibi hizmetleri yapmaktır. 

Yüksek Komiserler Kuruluna yarış gelirlerinden 
ödenen aylık ücretler 657 sayılı Kanunun 146 ncı 
maddesine ait gerekçede «Asli görevi aksatmayacak 
ve çalışma saatleri içinde memuru meşgul etmeyecek 
serbest meslek faaliyetlerinin memurlarca ifa edile

bileceği ve bu faaliyetler karşılığında kamu kuruluş
ları dışındaki kuruluşlar tarafından ödenecek bilirki
şi ve hakemlik ücreti ve bunların benzerlerinin mad
denin koyduğu kısıtlamanın dışında olduğu» kesin
likle belirtildiğinden Yüksek Komiserler Kuruluna 
yarış gelirlerinden ödenen ücretlerde kanunî bir sa
kınca yoktur. 

Bu görüş ve düşünüşümüz Danıştay 3 ncü Daire
sinin 6 . 11 . 1973 tarih ve 1973/508 sayılı Kararıyle 
teyit edilmiştir. 
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Murakıplar konusu: 
4. At Yarışları hakkındaki Kanunun 5 nci mad

desinin üçüncü fıkrasında yazılı hükme göre bakan
lığımız memurlarından aşağıda isim ve soyadları ya-
jzılı ve görevleri belirtilen elemanlar murakıplık hiz
metini görmektedirler. 
Kadri Eser Ankara Veteriner Başmüdürü 
Feridun Kaynar Bakanlığımız Muhasebe Müdürü 
Hasan Ertan İstanbul Veteriner Başmüdürü 
Hüseyin Elbaşı îzmir Veteriner Başmüdürü 
Hünsü Atay Ankara Veteriner Müdürü 

Bakanlığımız murakıplarına yarış gelirlerinden ay
lık ücret olarak net 950 lira ödenmektedir. Kadri 
Eser, Feridun Kaynar ve Hüsnü Atay Ankara Hipod
romunun, Hasan Ertan İstanbul Hipodromunun, Hü
seyin Elbaşı ise tzmir Hipodromunun bütün muame
le, kayıt ve hesabını incelemekle beraber her malî 
yıl sonunda bütün işlere ait olmak üzere ayrıca bir 
rapor düzenlerler. 

Ödenen ücretlerin 657 sayılı Kanuna bir aykırılık 
teşkil etmediği Yüksek Komiserler Kurulu bölümünde 
belirtilen gerekçeyle açıklanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Jokey Kulübü ile Bakanlığımız arasında 
20 yıl süreyle yeniden yapılan sözleşmenin 9 ncu mad
desi ile «Türkiye Jokey Kulübünün Merkez, teşkilât 
ve hipodromlardaki idarî, malî ve teknik hizmetleri 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müfettişleri 
tarafından her yıl normal olarak denetlemeye tabi 
tutulur.» hükmü getirilmiştir. 

Bu hükümle murakıpların yapmış oldukları çalış
malar takviye edilmekle beraber her yıl denetlemeler 
yapılarak daha kontrollü çalışmaların yapılması sağ
lanmış olacaktır. 

5. 6132 sayılı Kanuna bağlı At Yarışları Tüzü
ğünün 4 ncü maddesi, Yüksek Komiserler Kurulu
nu oluşturma olanağını yarış otoritesine vermiştir. 
Bu Kurul 8 üye ve 1 Başkandan oluşmaktadır. Aynı 
Tüzüğün 8 nci maddesi ise, Yüksek Komiserler He
yetinin ögrev ve sorumluluklarını maddeler halinde 
açıklanmıştır. 

Yüksek Komiserler Kurulunun yapılan sözleşme 
esaslarına göre bütçeyle ve Jokey Kulübü diğer hiz
metleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Bu Kurula halen Türkiye Jokey Kulübü Başkanı 
Sadun Atığ'ın Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi ola
rak seçilmesindeki amaç ve hedef, At Yarışları Tü
züğünün 8 nci maddesi kapsamına giren hizmetlerin 
daha verimli ve daha olumlu şekilde oluşturulması
dır. 

Sadun Atığ, uzun yıllar yetiştirme ve yarış işleriy
le meşgul olması ve özel haraya sahip bulunmasıyle 
bu konularla ilgili yeterli şekilde görgü ve bilgiye sa
hiptir. Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevi se
çimle yapılıp geçici sürelidir. Bu süre hitamında adı 
geçenin yarış atı yetiştirmesi üzerinde geniş bilgi ve 
görgüye sahip bir kimse olarak Yüksek Komiserler 
Kurulunda üye bulunmasının büyük faydaları var
dır. 

Bu çalışma şekli ile atçılığın ve yarışçılığın ıslah 
ve gelişmesine ilişkin daha iyi hizmetlerin görüldüğü 
kanısındayız. 

îzmir Şirinyer inşaatı, kanunî kesintilerden elde 
edilen paraların ödeme durumları ile Türkiye Jo

key Kulübü merkezinin durumu 

6. — Türkiye yarışçılığının beşiğini teşkil eden 
îzmir - Şirinyer mevkiindeki tesisler bir plan ve pro
jeye müstenit yapılmayıp çok pasif tesislerden ibaretti. 

1971 yıh yarışların bitimine yaklaşık dönemde 
elektrik kontağından çıkan yangınla basit tesisler 
kullanılmaz hale gelmiştir. 

Turistik önem taşıyan îzmir İlinde modern tesis
leri kapsayan bir hipodromun kısa dönem içinde ya
pılması Bakanlığımızca şarta bağlı olarak kabul edil
miş ve 1972, 1973 yılı bütçeleri bu görüşe uyularak 
tasdik edilmiştir. 

Şarta bağlılığın esası 1973 yılı kış yarışlarının mut
lak surette izmir'de yapılması kaydıdır. 

Türkiye Jokey Kulübü 7.1 . 1953 tarih ve 19 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararıyle at yetiştirme ve ısla
hını teşvik gayesiyle kurulmuş bir dernektir. 

Derneğin Yönetim Kurulu yıllık gelir, gider büt
çesiyle, yatırım bütçesini Genel Kuruldan geçirmek 
kaydıyle hazırlayıp Bakanlığımızca tasdik edildikten 
sonra bütçe kapsamını uygulamaya koyar. 

İzmir Hipodromuna ait plan ve projelerin Bakan
lığımızca tasdik edilmesine ilişkin gerek tüzük ve ge
rekse yapılan sözleşmede bir hüküm yoktur. 

Yönetim Kurulu tasdik edilen 1972, 1973 yılı büt
çe olanaklarına göre programa alınan lüzumlu tesis
leri yapmıştır. 

7. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanuna 
bağlı At Yarışları ve Müşterek Bahisler Tüzüğü hü
kümleri uyarınca kanunî kesintiler yapılmaktadır. 

Bu kurumlar : 351 sayılı Kanuna göre Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Hava Kuvvet
leri Kuvvetlendirme Vakfı, Kızılay Derneği ve Jokey 
Kaza Yardım Sandığıdır. 
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Türkiye Jokey Kulübünün 1973 yılı Aralık ayı 
sonu itibariyle Yönetim Kurulu raporunun incelen
mesinde, muhtelif ve muvakkat alacaklar bölümünde 
Jokey Kaza Yardım Sandığı hissesi 863 981,25, Türk 
Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına 6 713 906,50, 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
2 152 228,15, Kızılay Derneğine 538 174,75 liranın 
bulunduğu görülmüştür. 

Yarış müessesesinin bitirmek zorunluluğunda bu
lunduğu mühim tesislerin vaktinde tamamlanması için 
giriştiği yatırımlar planını tahakkuk ettirmek ama-
cıyle malî yıl sonunda yukarıda yazılı borçlarını öde
meyerek. muhtelif alacaklar tertibinde bu borçları gös
termişlerdir. 

Bu paralar kanunî kesintilerden elde edildiği için 
her kurum kanunî yollarla bu paralan her zaman 
elde etmek gücüne sahiptir. 

Durum böyle olmasına rağmen yukarıda ismi ge
çen teşekküllerin yarış müessesesince genişletilen mo
dern tesislerin kurulmasıyle yarışlara halkın göstere
ceği ilgi ve müşterek bahis oyunlarının artması so
nucu kanunî kesintilerin daha yüksek oranda oluşa
cağı doğaldır. Bu nedenle, resmî kuruluşların kanu
nî kesintilerden daha yüksek oranda faydalanmaları 
da böylece sağlanmış olacaktır. 

Yukarıda kanunî kesintiler olarak belirttiğimiz ve 
miktarları belli olan paraların tamamının ödendiği, 
yarış müessesesinden alınan 3.12.1974 günlü yazı
dan ve murakıplarımızın raporlarından öğrenilmiştir. 

Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ay
rılan paylardan 1974 yılına devreden 6 713 906,50 
TL. si, 

İstanbul Merkez Bankası 25 . 2 .1974 tarihinde 
2090385 No. lu makbuz ile 1 085 408 TL., 

îstanbul Merkez Bankası 20.3.1974 tarihinde 
2090778 No. lu makbuz ile 500 00 TL., 

îstanbul Merkez Bankası 10.5.1974 tarihinde 
2091276 No. lu makbuz ile 500 000 TL., 

istanbul Merkez Bankası 18.6.1974 tarihinde 
2091569 No. lu makbuz ile 1 000 000 TL., 

îstanbul Merkez Bankası 24 . 6 . 1974 tarihinde 
2091847 No. lu makbuz ile 1 000 000 TL., 

îstanbul Merkez Bankası 16.7.1974 tarihinde 
2092239 No. lu makbuz ile 1 000 000 TL., 

îstanbul Garanti Bankası 14 . 8 . 1974 tarihinde 
(makbuz No. su yok) ile 1 000 000 TL., 

îstanbul Garanti Bankası 29 . 8 .1974 tarihinde 
2092830 No. lu makbuz ile 628 498,50 TL., 

6 713 906,50 TL. olmak üzere payların tamamı 
1974 yılında ödenmiştir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ayrı
lan paylardan 1974 yılına devreden 2 152 258,15 TL. sı 
ise; 
ist. Ziraat Bankası 13.1.1974 tarihinde 300 000 TL. 
» » » 28.1.1974 tarihinde 353 943 TL. 
» » » 7.2.1974 tarihinde 300 000 TL. 
» » » 12.3.1974 tarihinde 300 000 TL. 
» » » . 15.4.1974 tarihinde 300 000 TL. 
» » » 8.5.1974 tarihinde 300 000 TL. 
» » » 7.6,1974 tarihinde 298 285 TL. 

2 152 228,15 TL. 
olmak üzere payların tamamı 1974 yılında ödenmiş
tir. 
Kızılay küsurat farkları 1974 yılına 
devir 558 174,75 TL. 
Kızılay Genel Merkezinin 13.11.1974 
tarih ve 2698 No. lu makbuzu ile 
yatırıldı. 339 881,60 TL. 

Bakiyesinin % 50'si Cumhurbaşkan
lığı fonuna, % 50'si Kızılay fonuna 
yatırılacaktır. 158 293,15 TL. 

8. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanu
nun 1 ve 5 nci maddesi hükmüne göre Türkiye'de at 
yarışları yapmak yetkisi 2.11.1973 tarih ve 7/7373 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Türkiye Jokey 
Kulübüne yapılan sözleşme esasları dahilinde 20 yıl 
süreyle devredilmiştir. Bu sözleşmenin 3 ncü madde
sinde Türkiye Jokey Kulübünün merkezinin Ankara 
olarak değiştirilmesi kesinlikle hükme bağlanmış ve Jo
key Kulübü statüsünde bu değişiklik 28.6.1974 tari
hinde yapılan Genel Kurul toplantısında dernek mer
kezi. Ankara'ya alınmıştır. 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
lunun, Afyon - Bayat ilçesi ilkokuluna ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/293) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygı ile arz ve rica ederim. 1 1 . 9 . 1974 

A. Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Afyon ili Bayat ilçesinde 1938 yılından kalma bir 
ilkokulda 600 kadar çocuk eğitim görmektedir : 
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1. Yıkılmak üzere olan bu okul için ne gibi ted

birler alınmıştır? 

2. Çocuklar içinde iken yıkılırsa mesulü kim ola
caktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 . 12 . 1974 

Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm : Parlamento - İrtibat 

Sayı : 031.2.776 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 11 . 1974 gün ve 7/293.1508/14110 sa

yılı yazınız. 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun 
Bayat ilçesinde yıkılmak üzere bulunan bir ilkokulun 
durumu hakkında vermiş olduğu yazılı soru önerge
sine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

10 . 12 . 1974 O : 1 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu' 
nun Bayat ilçesinde yıkılmak üzere bulunan bir ilk
okulun durumu hakkında vermiş olduğu yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız. 

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

İlkokul binaların'ın bakım ve onarım giderleri ay
nı bütçeden karşılanmakta, bu husus valiliklerce dü
zenlenen bir programa göre yürütülmektedir. 

Afyonkarahisar Valiliğince düzenlenen 1974 yılı 
ilkokul yapım ve onarım programında Bayat İlkoku
lu binasının onarımına yer verilmemiştir. 

Ancak önergede binanın yıkılmak üzere olduğu, 
hayatî tehlike arz ettiği belirtildiğinden bu konuda 
ne gibi tedbir alınabileceği hakkında Afyonkarahisar 
Valiliğinin görüşü sorulmuştur. Sonuç alındığında ge
rekli bilgi sunulacaktır. 

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

Millî Eğitim Bakanı 

.«... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

15 NCİ BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1974 Sah 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

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) 

2. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grnpu adına 
Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

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

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyie Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

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'*8) (*) 

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

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

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

7. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaFın, 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) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 
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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\m, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy îşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 

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

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

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

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

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

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

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'ıri, 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 iş
leri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü soru önerge
si (6/58) 

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

28. — istanbul 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 izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili ihsan 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. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

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

36. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
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) 
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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
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

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

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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 naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

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

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

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

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

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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 adım 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 Buldanlı'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 Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

70. — Afyen Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

71. — Hatay Milletvekili Sabri înce'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 Keskinin, 
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 V 

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 îmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6/136) 

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

104. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, I 
Balıkesir Özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
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) 

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

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

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

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

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

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

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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 iç
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 dâir kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S, Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1974) 

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

8. — 1475 sayılı tş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alpaslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
işler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 9. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşımn, 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. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu izmir 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 ©lan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 , 1974) 

11 s — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimaî 
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; Q 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 işlenön suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/146) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 
22.6.1974) 

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

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

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi. 24:6.1974) 

18. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 3 1 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
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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. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

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

22. — Kadroları il Özel idarelerine 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. — inönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkada
şının, inönü 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. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

25. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba
yındırlık, imar, 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. — istanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
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 ilişkin 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 işletmelerin ve Kamu iktisadî 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 imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 

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 işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı iki Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması, Bir 
Bendinin Kaldırılması ve bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Aydın Mil

letvekili Nahit Menteşe ve 7 arkadaşının, 633 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet işleri 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'nm, 633 Sayılı Diyanet işleri 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 ilişkin 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. — izmir 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 
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(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 cezasımn 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) 
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(Millet Meclisi Birleşim 15) 




