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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekrar açık oya sunulan; 
27 Ağustos 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuri
yeti Hükümeti arasında Hampetrol Boru Hattı An
laşmasının (1/53, S. Sayısı : 103) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında imzalan
mış olan, iki 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 ihyası ile hu
dut orman kesim şeritlerinin muhafazası hakkındaki 
Protokolün (1/156, S. Sayısı : 110) onaylanmalarının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarılarının kabul 
edildikleri birleşimin sonunda açıklandı. 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Bozgeyik, 
27.12.1974 tarihinde Kilis'te meydana gelen olay
lar, 

Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz, öldürülen öğ
renci Şahin Aydın ve öğrenci olayları ve 

İstanbul Milletvekili Hasan Aksay da, Hükümet 
buhranı ve Hükümet çalışmaları hakkında gündem 
dışı bir konuşma yaptılar. 

Adana Milletvekili Alparslan Türkeş, gündem dışı 
konuşan Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in ken
disine sataştığı iddiasıyle, 

İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin de, gündem dışı 
konuşan Gaziantep Milletvekili Mehmet Bozgeyik 
ile Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'e cevap veren 
bir konuşmada bulundular. 

Vefat etmiş bulunan Niğde Milletvekili Mehmet 
Bıyık'a ait iki sözlü soru önergesinin gündemden 
çıkarılmış olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Uşak Milletvekili Ahmet Yılmaz'a, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve süre ile izin verilmesi 
kabul olundu. 

Güvenoyu alamayıp çekilmiş bulunan Hükümetin, 
evvelce sevkedilmiş olan kanun tasarıları ile Parla
mento üyelerince verilen kanun tekliflerinin komis
yonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi isteminde 
bulunabilmesi ve Anayasanın 91 nci maddesi muva
cehesinde kanun teklif edebilmesi ile 

Güvenoyu alamayıp çekilmiş bulunan Hükümet 
tarafından teklif edilen kanun tasarılarının görüşü
lüp görüşülemeyeceği hususunda, İçtüzüğün 79 ncu 
maddesinde açıklık bulunmaması nedeniyle Anayasa 
Komisyonunun görüşünün alınmasına, 

Dair Danışma Kurulu önerileri görüşülerek kabul 
edildi, 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonunda, Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

8 Ocak 1975 Çarşamba' günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.22'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Rasim Hancıoğlu Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Yozgat 
llhami Çetin 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Zekâi Yaylalı (Erzurum), llhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere basmak sure
tiyle yoklamaya iştirak etmelerini rica edeceğim. 

.(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

— 476 
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IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün, 
Ordu ilinin gübre sorunu konusunda gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Ordu Bağımsız Milletvekili Sayın 
Mustafa Kemal Gönül, Karadeniz bölgesinde Ordu 
ilinin gübre sorunu hakkında gündem dışı söz istemiş
tir. Buyurun Sayın Kemal Gönül. 

MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Türkiye'de birçok önemli sorunlar vardır. Fay
dalı olurum diye bunlardan bir tanesini dile getirmek 
için yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Türkiyemiz'de gübre mevzuu önemli bir sorun ol
duğu gibi; Karadeniz bölgesinin Ordu ili için sosyal 
yaşantının temini bakımından, tuz, ekmek, su, hava 
kadar mübrem bir ihtiyaçtır. . Ziraî hangi tür mah
sul olursa olsun, toprağa mevsiminde gübre veril
mezse alman mahsul yok denecek kadar az olup, ya
pılan emeği dahi koruyamaz. Bu itibarla; findik, 
mısır, buğday, patates ve hayvan yiyeceğinin idra
ki, bu mevsimden itibaren çiftçinin toprağa verdiği 
gübrenin verilmesiyle gerçekleşir. 

Bahsettiğim hususlar gözönüne alınarak, gübreyi 
en fazla 80 ilâ 100 kuruş arasında çiftçinin satınalması, 
halkın olumlu ye iç açıcı arzusudur, aynı zamanda 
da seviyeli düşüncesidir. 

Çiftçiyi tefecinin korkunç ağına düşürmeden Zi
raat Bankası kanalıyle kredili gübre vermeye acilen 
ihtiyaç vardır. Bu mağdur çiftçinin ihtiyacı gözönüne 
alınarak, ucuz fiyatla gübrenin müstahsile verilmesi 
gerekir. Devlete her ne kadar fiyatla mal olursa da
hi, satınalma gücü olmayan çiftçiye Hükümetin 
ucuz gübre vermesi gereklidir. 

Umumiyetle gübre toprağa verilir ve ziraî ürün
ler değerlendirilir. Toprağın gübrelenmesiyle yüzde 
nispeti olarak gösterdiği bu artış,, alım ve satın ara
sındaki farkı kapatır, Devlet Hazinesinden fazla bir 
meblâğ eksilmiş sayılmaz; eksilse dahiv hesap tam ya
pıldığında büyük kazanç temin edildiği anlaşılır. Türk 
çiftçisinin önemli meselesinin bu şekilde halledilmesi 
gerekir. 

Daha önce arz ettiğim şekli tatbikatta ihmal eder
sek Türk çiftçisinin durumunu çıkmaza sokarız. 
Gübre konusu ile Sayın Tarım Bakanlığının ne gibi 
tedbir aldığını veya alınan kararın ne olduğunu Yüce 
Parlamentoya beyan buyurmasını istirham ederim. 

Türkiye'de ziraatle iştigal eden çiftçinin yarının
dan emin olup vuzuha kavuşmasıyla «rahat yaşayan 
Türkiye» olduğumuzu söyleyebiliriz. Hükümetin bu 
konuyu açıklamasıyla vatan sathında huzur temin 
edeceğine inanıyorum. Bugün «yok» satılan gıda 
maddeleri, ziraat politikamızın iyi takip edilrnedi-
ğindendir. Aksini hiçbir politikacı iddia edemez, 
ederse tenakuza düşer; Türkiye'deki çiftçilerin kar
şısına geçmiş olur. 

Zaman bakımından şahsım adına İçtüzüğün bana 
vermiş olduğu süre, bu konunun tafsilâtlı izahına 
kifayet etmiyor. Gübre konusunun biran önce ön 
plana alınıp, Yüce Mecliste müzakere edilerek müs
pet neticeye varılmasında fayda mülâhaza ediyorum. 
Aksi takdirde, Türk çiftçisi Meclisin kapısına gelir
se şaşmamalıyız. Şayet bu hakiki görüntüye seyirci 
kalırsak, kendi bünyesindeki yetiştirdiği var olan sa
hiplerine başvuracaklarını zannederim. 

Muhterem Meclis; şurasını arz etmek isterim ki, 
bu işe bigâne, bitaraf kalınıp da, eğer nemelâzımcı-
lık düşünülürse hiç birimizin huzuru temin edilmeye
cek ve vicdan muhasebesinde de azap duyacağız. Bu 
Parlamentonun içine gelirken bu hesabı bize soracak
lardır. 

Maruzatım bundan ibarettir. Yüce Meclise say
gılar sunarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gönül. 

2. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğ-
lu'nun, emniyet mensuplarının fazla mesai ve izin 
durumları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Nakiboğlu, emniyet 
mensuplarının fazla mesai ücretleri hakkında gün
dem dışı söz talebetmişsiniz. 

Buyrunuz.efendim. 
HAÜRETTÎN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Son günlerde basınımızı ve kamuoyunu işgal eden 

bir konu üzerinde yani, bazı şehirlerimizdeki top
lum polislerinin direnme hareketleri ile fazla mesai 
ücretleri ve izin meseleleri konusunda mâruzâtta bu
lunacağım. Polis teşkilâtımız 10 Nisan 1845 tarihin
de kurulmuştur. Polisimizin birbuçuk asra yakla
şan şerefli mazisinin her safha ve her sayfasında 
Türk Milletine fedakârca hizmet etmenin iftihar ve
rici sonuçlan, emniyet ve asayişi sağlama uğruna 
canlarını seve seve feda eden polis şehitlerinin unu-
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tulmaz menkıbeleri yazılıdır. Emniyet teşkilâtı bu
günkü kuruluş ve statüsüne, Cumhuriyetin kuruluşu
nu müteakip büyük Atatürk'ün şahsî, ilgi ve emirle
riyle kavuşmuştur. Sayısının çok az olmasına, ye
terli modern vasıta ve teçhizattan yoksun bulunma
sına rağmen, Türk polisi dünyanın en başarılı teş
kilâtları arasında yer almıştır. Bu başarının temeli, 
milletimizin meziyetlerine ve bu meziyetleri nefsinde 
cem eden Türk polisinin vatanperverlik, fedakârlık 
ve geleneksel vazife şuuruna dayanır. 

Tarihî polis teşkilâtımızın en yeni kuruluşu olan 
toplum zabıtamız da; ihtiyaçların zorunluluğu dün
yada ve memleketimizde toplum olaylarının artması 
üzerine 654 sayılı Kanunla kurulmuştur. Şükranla 
kaydetmek lâzımdır ki; bu yeni kuruluşumuz kısa 
mazisi içinde Cumhuriyet ve hürriyet düzenini de
mokratik usullerle korumuş, kanun dışı sokak göste
rilerinin tahribat ve zararlarını önleyerek hukuka bağ
lılık ve Atatürk ilkelerine bağlılığın en mükemmel ör
neğini vermiştir. 

. Muhterem milletvekilleri, polise övgü yapmak için 
konuşmuyorum. Her şey tarihin içinde ve herkesin 
gözleri önünde cereyan etmiştir. O ümit içindeyim 
ki, aynı peşin hükümlerle her zaman polisin karşısında 
olanlar hariç, herkes tarihî hakikatleri teslimde ve 
aynı kanaatleri ifade etmekte bizimle beraberdir. 
Bunları açıklamaktan maksadım, Türk polisinin tari
himizin seyri içindeki yerini, örnek vasfını ve toplum 
zabıtasının kuruluş nedenlerini belirlemektir. 

Bu tespiti yaptıktan sonra, gazetelere akseden hâ
diseye bakalım: Kanunun, polise de verilmesini ön
gördüğü örfî idare zammına ait ödeneği, önceki Hü
kümet, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet 
Partisi Kooalisyonu bütçeye koymamış. Bu yüzden 
memurlar aylardan beri bu haklarını alamamışlar. 
Nihayet, değerli Hocamız Maliye Bakanı Sayın Pro
fesör Bedri Gürsoy şahsan mesuliyet deruhte ederek 
polislerin paralarını verdiriyor. 

Bir de, fazla mesai ve izin meseleleri var. Polis 
mevcudu yetersiz olduğu için 12 saatlik mesai uygu
lanmakta ve haftada bir gün de izin verilmektedir. 
Cumartesi gününün resmî tatil olmasından sonra, 
ayda 56 saat fazla mesai yapma zorunluluğuna gi
rilmiş, polisin ayda maktuen 350 lira fazla mesai üc
reti tespit edilmiştir. Kesintilerden sonra ellerine 225 
lira geçer. Diğer memurlar, fazla mesailerinin beher 
saatine 10 lira aldıkları halde, polisinki bunun çok 
dununda kalmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, ortada hak mevcut, 
hakkın muhtevası çok haklı; fakat talep ve hakkın is
tihsalinde izlenen yol yanlış ve haksızdır. Haklı bir 
konunun gayrihukukî yollardan takibini hiçbirimiz 
tasvibedemeyiz. Her şeye rağmen, asırlık ocağa yeni 
girenlerin ve usul hatası yapanların, ufak bir ikaz 
üzerine, disiplin hükümlerine derhal ve yüzde yüz uy-, 
maları bizi ayrıca memnun ve teselli etmiştir. Konu 
biraz da dışarıdan, «Büyük» gösterilmek istenmiş
tir. 

Muhterem milletvekilleri, emniyet ve asayişi sağ
lamak devletin en başta gelen görevidir. Bugün müs
takil kamu hizmeti haline gelen ve aynı zamanda bü
tün diğer kamu hizmetlerinin müştereken usulü ve 
müeyyidesi olan emniyet hizmetlerinin en müessir, sü-° 
ratli ve halkı memnun edecek şekilde ifası zorunlu
dur. Demokratik hür nizamın ve ekonomik faaliyet
lerin sağlıklı şekilde devamını sağlayabilmek için eği-
ğitimi kuvvetli, modern vasıta ve teçhizata sahip, ön
leyici zabıta teşkilâtına ihtiyaç vardır. Hür demokra
tik nizamı benimseyen memleketler bu yola gitmiş ve 
iyi sonuç almışlardır. 

Hak ve hukukun ihlâlinde mahkemeye gidip za
rarı tazmin ettirmek en doğal yoldur; fakat modern 
devletin başta gelen vazifesi kamu düzenini ve de
mokratik hak ve hürriyetleri ihlâl ettirmemek ve bun
lara yönelen tecavüzleri, daha zarar meydana gelme
den önlemektir. , 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, bir dakikanız var, 
sözlerinizi bağlayın efendim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Bir 
dakikada bitiriyorum efendim. 

Müesseseler ihtiyaçlara cevap verebildikleri süre
ce başarılı olabilirler. Emniyet hizmetleri sosyal ha
yatın dinamizmi içinde yer aldığı için, bu hizmet
lerin sorumluluğunu taşıyanlar, toplumdaki hareket
leri, ekonomik ve teknik gelişmeleri adım adım izle
mek zorundadırlar. Çok şükür, Türkiye süratli iler
leyen ve gelişen bir memlekettir. Sosyal gelişmelere 
paralel olarak Emniyet Teşkilâtımızın devamlı reor-
ganize edilmesi lâzımdır. Her an hayatî tehlikelerle 
karşı karşıya bulunan polisimiz henüz sosyal güven
liğe kavuşmamıştır. Senelerce önce şahsen hazırlık
larına iştirak ettiğim «Sosyal Güvenlik tasarısı» Ma
liye engelini aşıp henüz Yüce Meclise gelememiştir. 12 
sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararname aksaklıkları dü
zelteceği yerde, yeniden adaletsizlikler getirmiştir. 

Polisin eğitimi ve rasyonel çalışması için düşü
nülen, üç yıl içinde bitirilmesi planlanan Gölbaşı'nda-
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ki «Eğitim Sitesi» inşaatı 1969 yılında başladığı hal- | 
de hizmete girememiştir. Sayın Bakanın birkaç gün 
önceki vaki demecinden öğrendiğimize göre, «Eğitim 
Sitesi» süratle ikmal edilip, önümüzdeki aylarda hiz
mete girecekmiş. Bu habere son derece sevindiğimizi 
belirtmek isteriz. 

Sözlerime, Sayın Başbakan ve içişleri Bakanından 
bir ricada bulunarak son vereceğim : Yüce Meclisin 
daha önceki toplantılarda kararlaştırdığı üzere, Hü
kümet, özel durumuna rağmen lüzumlu ve acil tasa
rıları getirebilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtının reorganizasyon ve meslekî sorunlarına ait 
(Uzun senelerden beri devam eden.) ciddî emek mah
sulü etüt, planlama ve tasarılar mevcuttur; Trafik Ka
zalarını Önleme Planı, hatta tasarısı da dahil... Bun
lar üzerinde halen çalışıldığını ve revizyon yapıldığını 
duyuyoruz. Meslekî vukuf ve tecrübelerine hürmet
kar olduğum Sayın İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel 
Müdüründen, bunları süratle tamamlatıp, tasarı hali
ne getirmelerini rica ediyorum. Sayın Başbakanın il
gi ve himmetleri ile bunlar Meclisimize sevkedilirse 
(Şimdiye kadar misalleri görüldüğü üzere, grup farkı 
gözetilmeksizin.) anlayışla karşılanacağı inancı içinde 
olduğumu arz eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Nakiboğlu. 

3. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa'nın 
Viranşehir ilçesinde kaçakçılık nedeniyle meydana ge
len olaylar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Paydaş, Urfa, Viran
şehir ilçesinde kaçakçılık nedeniyle vukubulan hadi
seler hakkında konuşmak üzere, buyurunuz efendim. 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Sayın Başkan, Yüce 
Divanın saygıdeğer üyeleri; 

Urfa ilimizde ve komşu hudut illerindeki insanla
rımıza reva görülen çağ dışı, insanlık dışı yöntemlerin 
en vahim olanını bu sefer Viranşehir'de görmüş bulu
nuyoruz arkadaşlarım. Öyle ki, tarihe, «Viranşehir 
Katliamı» olarak geçecek kadar mühim olan bu ka
çakçılık ve adam öldürme olayı, önce basit bir zabıta 
olayı olarak gösterilmek ve geçiştirilmek istenmiştir. 
Daha sonra çeşitli tepki ve uyarılar karşısında bizzat 
olay mahalline giderek, olayı yaşamış olup, kurtu
lanlarla ve ölü aileleri ile yaptığım temaslarda gerçek
ten bir insanlık cinayetinin, bir insanlık suçunun iş
lendiği kanısına üzülerek varmış oldum arkadaşlarım. 

Olayda bizzat bulunup da, kurtulanlar tarafından 
çok samimî bir şekilde, olayın; birlik komutanlı-
ğındaki sivil komisyoncu vasıtasıyle para ile Suriye' 
ye geçtikleri, gelişlerinde aynı formaliteye uydukları ve 

serbestçe hududu geçtikleri; 3 km. ilerledikten sonra, 
aniden, askerî GMC'lerin yarım ay şeklindeki pususu
na düştükleri ve hemen etraf ışıklandırılmak suretiyle 
kendilerine ihtar dahi yapılmadan ateş yağmuruna 
tutuldukları, yara alan ve almayanların yakalanıp, san
ki boyunlarında idam fermanı varmış gibi ikinci defa 
kurşuna dizilerek öldürüldükleri» şeklinde vukubul-
duğu ifade edilmiştir, ilk anda 9 kişi, çok sayıda almış 
olduğu yaralarla derhal ölmüş; bilâhare, aynı şekilde 
yaralı olup da, hadise mahallinden uzaklaşan 7 - 8 
kişi Suriye'ye kaçmak zorunda kalmış; gelen haber
lere göre, orada da 3 - 4 kişinin öldüğünü öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Hadiseden yaralı olarak kurtulan ve daha sonra 
hastanede ölen Mehmet Dikmen'in, bu dehşet verici 
manzarayı yakınlarına ifadesine göre; kendisi yara-
hymış, yakalanmış olan bütün kaçakçılar teker teker 
öldürüldükten sonra, kendisinin de yaralı olduğu, ya
hut henüz ölmediği görüşü üzerine, oradaki Jandarma 
Komutanı tarafından «Bunu da öldürün» denilmiş 
fakat jandarma bu hareketi yapmaksızın yanına gel
miş, kendisini ayağı ile itmiş ve yanındaki yere silâ
hı ile ateş ederek, kendisini öldürme teşebbüsün
de bulunmuştur. 

Maktullerin vücutlarındaki yaralar 6'dan aşağı de
ğildir, tek bir silâhla dahi bunlara karşılık verilme
miştir. Zaten ele geçen silâhların bir iki tanesi av tü
feği; bir iki tanesi de mavzerdir. Maktullerden, Ali 
Kahraman ellerini yukarı kaldırmış olmasına rağ
men delik deşik edilmiş, avuçlarında müteaddit kur
şun yaralan görülmüştür. Ali Kahraman adındaki bu 
vatandaşımız elleri yukarda olarak öldürülmüş, hat
ta mezara getirilinceye kadar dahi elleri yukarda dur
muş vaziyette olduğu görülmüştür. Her maktuldeki 
yaralar, hem yakın ve hem de uzak mesafeden kul
lanılan değişik tip silâhlarla meydana getirilmiştir. 

Bunlar çok ağır ithamlardır; fakat, yaptığım araş
tırmalara göre, olayın aynen "bu şekilde cereyan 
ettiği bütün Viranşehir'liler, bölge halkı tarafından 
kesinlikle anlaşılmıştır. 

Şunu kesinlikle bilesiniz ki, memleketimizde bu 
son günlerde çok büyük oyunlar oynanmaktadır. Şu
na inanıyorum ki; «12 Mart Muhtırası» öncesi bazı 
hareketlere, bazı oluşumlara el atılmak isteniliyor. 

Memleketimizde bu şekildeki kaçakçılığın köke
ninde sosyal ve ekonomik nedenler yatmaktadır. Olay
da, «sırt hamalı» diye tabir ettiğimiz kaçakçılar, esas 
sermayedarların, ağaların, şeyhlerin birer maşaları, 
maddî sermaye araçlarıdırlar. Asıl büyük vurgunu 
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vuranların, vapurlarla, tankerlerle kaçakçılık yapan
ların, milyonlarca liralık döviz kaçıranların cezaları 
hiçbir zaman, «ölüm» olmamıştır; bunların burunla
rı dahi kanamamıştır arkadaşlarım. 

Bu kadar vatanperver iseler, kaçakçı pazarları, çar
şıları, pasajları vardır, bunları denetlesinler... Bura
larda serbest satılan eşyalara bir gün dahi müdahale 
edeni görmedik; çünkü o yerlerin dokunulmazlıkları 
vardır. 

Bu, çok vatanperver gibi görünen, hudutta güya 
nöbet tutan askerlerimiz, üzüntü ile belirtmek isterim 
ki, bu hadiseden iki üç gün sonra (aynı birliğin men
supları) kendi GMC'leri ile kaçak eşya getirip, sivil 
arabaya yüklemek üzere iken, (Ki, kendileri de bu
rada bizzat hammallık yapmışlardır, altı jandarma, 
altı sivil hammal ve üç de assubay ile bir asteğmen 
kaçak eşyaları GMC'den sivil arabaya yüklerlerken) 
cürmümeşhut halinde yakalanmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Paydaş, vaktiniz dolmuştur 
efendim; cümlenizi bağlayın. 

CELÂL PAYDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Altı jandarma, altı sivil hammal ve üç asteğmen 
bu hareketlerinden dolayı hemen tevkif edilmişlerdir 
arkadaşlarım. 

Günlük iaşelerinin temini için bu işi yapmak zo
runda kalan asil yürekli vatandaşlarımızın kanları 
üzerinde oynadıkları oyun umumî efkârca nefretle la
netlenmiştir. Zavallı bölge halkımız bu tüyler ürper
tici olay karşısında büyük paniğe kapılmışlardır. 

Buralarda can ve mal güvenliği kalmamıştır. Bu
radaki yaşantı, bölge halkı için bir ıstırap olmuştur. 

/. — Genel Kurul çalışmalarında konuların görü
şülme günlerini saptayan Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi vardır, 
okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No: 30 

Danışma Kurulunun 8 . 1 . 1975 Çarşamba günü 
yaptığı toplantıda; Genel Kurulun toplantı günlerin
den Salı ve Perşembe'nin kanun tasarı ve tekliflerine; 
Çarşamba gününün de seçimlerle denetim konuları
na ayrılmasının; sunuş, açık oylama ve işaret oyuyle 

Vatandaşlarımızın mal ve can emniyetinin koru
yucusu ve güvencesi olan jandarma, tam tersine, böl
gemizde zulmün maddî aracı olmuştur; aynı şekilde, 
robotlaştırılmıştır. Jandarma, görevini; «Vur! Kır! 
Öldür!» olarak bilmektedir. 

Olaydan sonra tespit ettiğimiz kadarı ile, 84 ço
cuk öksüz, sahipsiz bırakılmıştır. İçlerinde Kejan ge
ride sevgili felçli karısını ve sekiz küçük kızını bı
rakmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Paydaş, lütfen bağlayınız; 
yoksa sözlerinizi keseceğim. 

CELÂL PAYDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Üzüntü ile belirtmek isterim ki, bugüne kadar bu 
failler hakkında hiçbir idarî ve adlî işlem yapılmış 
değildir. Yetkililerden özellikle istirham ediyorum; it
hamlar çok ağırdır, bütün umumî efkârın görüşü aynı 
merkezdedir; bazı kafalarda bazı büyük istifhamlar 
belirmiştir; olayın içyüzünün vuzuha kavuşmasında 
büyük bir zorunluluk hasıl olmuştur, derhal müdaha
lelerini istirham ediyorum. 

Aynı şekilde, açlığın, sefaletin, cehaletin kucağına 
terkedilen bu bölge halkının insanca, hakça bir dü
zene kavuşması için devletin süratle el uzatması zo-
runluğu hasıl olmuştur. 

Ayrıca, şunu da son olarak belirteyim; kaçakçılı
ğın önlenmesi bu şekilde zecrî tedbirlerle, adam öl
dürme ile değil, Devlet denetiminde açık pazarlar kur
mak suretiyle mümkün olabilecektir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paydaş. 

yapılacak seçimlerin her gün yapılmasının Genel 
Kurula önerilmesi uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu görevlisi A. P. Grupu Başkanvekili 
Mehmet Can İlhami Ertem 

M. S. P. Grupu görevlisi D. P. Grupu Başkanvekili 
Oğuzhan Asiltürk Mehmet Altınsoy 

Talât Oğuz 
C. G. P. Grupu Başkanvekili 

BAŞKAN — Okunan öneriyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edil
miştir. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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IV. — SEÇİMLER 

/ . — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asil 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı: 57) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan 1 asil üyelik için seçim yapılacaktır. Bu üyelik 
için Anayasa ve Adalet Komisyonunca gösterilen 
adayları tekrar okutuyorum. 

«Aday listesi: 
Şahap Kitapçı 
Nahit Saçlıoğlu 
Orhan Tüzemen 
Fuat Azgur 
Rafet Tüzün 

(Yargıtay Üyesi) 
(Askerî Yargıtay 2. nci Bşk.) 
(Danıştay Üyesi) 
(Danıştay Üyesi) 
(Askerî Yargıtay Başkanı)» 

BAŞKAN — Bu okunan adaylar arasından yal
nız birine oy verilecektir. Buna göre, şimdi tek mü
hürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtılacaktır. 

Bu oy pusulalarına yalnız bir isim yazarak kon
mak suretiyle oy kutusuna atmanızı rica edeceğim. 

Sayım ve döküm için 5 kişilik Tasnif Komisyo
nunu tespit için ad çekiyorum. 

Sayın Kenan Durukan?.. Yok. 
Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu?.. Yok. 
Sayın Ali Acar?.. Burada. 
Sayın Orhan Oğuz?.. Burada. 
Sayın Cemil Yavaş?.. Yok. 
Sayın Mehmet Zeki Tekiner?.. Burada. 
•Sayın Muslih Görentaş .. Yok. 
Sayın Ahmet Karaaslan .. Yok. 
Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu?.. Burada. 
Sayın Ahmet Tevfik Paksu?.. Burada. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı.) 

BAŞKAN — Sayım ve Döküm Komisyonunun 
yerini almasını rica ederim. 

Tasnif Komisyonuna seçilen üyelerin isimlerini 
okuyorum efendim : 

Sayın Ali Acar, Sayın Mehmet Zeki Tekiner, 
Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın Orhan 
Oğuz, Sayın Ahmet Tevfik Paksu. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. 
(«Var») sesleri. 

Başka oy kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asil üye

lik için yapılan seçime 86 üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz.olunur. 
Üye Üye 

Samsun Eskişehir 
Ali Acar Orhan Oğuz 

Üye Üye 
Nevşehir Rize 

Mehmet Zeki Tekiner O Yılmaz Karaosmanoğlu 
Üye 

Kahraman Maraş 
Ahmet Tevfik Paksu 

BAŞKAN — Ekseriyet kalmadığı için Bakanlar 
Kurulunca görüşülmesi istenen kanun tasarılarım 
görüşmek için, 9 . 1 . 1975 Perşembe günü saat 
15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

V. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in Yol 
Su Elektrik Genel Müdürü ile ilgili basında çıkan 
yazılara ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı î. Hakkı Aydmoğlu'nun yazılı cevabı (7/294). 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30.5.1974 
90 ncı Birleşim Tutanağı sonuna eklidir. 

tarihli 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy îşleri ve Kooperatifler 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi rica ederim. 

Gümüşhane Milletvekili 
Turgut Yücel 
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16 Kasım 1974 tarihli Son Havadis ve İstanbul 
gazetelerinde YSE Genel Müdürü Azimet Köylü-
oğlu'nun Sivas'ta Bölgesel Toplantıda yapmış olduğu 
konuşmaya ait pasajlar yayınlanmış bulunmaktadır. 
Bu yazılarda, Genel Müdür, memurların tarafsız ola
mayacağını, politika yapmasının gerekli olduğunu, 
kendisinin 40 milletvekilini kandırarak Genel Müdür 
olduğunu, kendi ifadesince kavgasında kendine yar
dımcı olan milletvekillerine yol yaptırabileceği, ay
rıca Devlet Başkanları, Başbakan hakkında da gö
rüşleri yer almaktadır. 

Bu durumda : 
1. Devlet memurlarının uymaları gereken ku

rallar karşısında adı geçen zat hakkında bir muamele 
yapılıp yapılmadığını? 

2. Konuşmada ifade edildiği üzere, bir mil
letvekilinin yolunun yaptırılması için başka bir ilden 
bir makine verilip verilmediğini? 

3. Bir muamele yapılmamış ise, bu konuda ve 
Genel Müdürün tüm tasarrufları konusunda ne dü
şünülmektedir? 

4. 1974 program dnöeminde bugüne kadar 
YSE Genel müdürlerince program dışı bir uygulama 
yapılmış mıdır? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 8 . 1 . 1975 

Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Halkla 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Sayı : H. 11/32 

00178 
Konu : Gümüşhane Milletvekili Tur
gut Yücel'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 11 . 1974 gün ve 7/294-1509/14119 sa

yılı yazınız. 
Gümüşhane Milletvekili Sayın Turgut Yücel'in 

«YSE Genel Müdürü ile ilgili basında çıkan yazılara 
ilişkin» Bakanlığımıza yöneltmiş oldukları yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişiktir. 

Bilgilerinize sunarım. 
İ. Hakkı Aydınoğlu 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Turgut Yücel'in 
«YSE Genel Müdürü ile ilgili basında çıkan yazılara 
ilişkin» Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanınca yazılı 

olarak cevaplandırılması istemiyle yönelttikleri soru 
önergelerinin cevabıdır. 

1. — Adı geçen YSE Genel Müdürü görevinden 
alınıp Bakanlık Müşavirliğine atanmıştır ve önergede 
cevaplandırılması istenen konularla ilgili olarak açı
lan soruşturma sürdürülmektedir. 

2. — YSE 10 ncu Bölge Müdürlüğü sınırları içe
risinde bulunan illerde, bu arada özellikle Rize ilinde 
şiddetli yağışlardan köy yolları önemli ölçüde zarar 
görmüştür. Köy yollarında geçitlerin sağlanması ve 
trafiğin sağlıklı olarak işlenmesi için bölge çerçeve
sindeki illerden ve diğer bölgelerimizin de, geçici süre 
için (hasarlar giderilip geçitler sağlanana kadar) ma--
kineler alınarak Rize ilinde çalıştırılmak üzere YSE 
10 ncu Bölge Müdürlüğümüz hizmetine verilmiştir. 

3. — 1 nci maddede belirtildiği gibi adı geçen hak
kında bu konuyle ilgili soruşturma sürüdürülmekte-
dir. 

4. — 1974 yılı program döneminde, programda 
yer alan işlerin bitirilmesine çalışılmış ve çalışılmak
tadır. 

Ancak; çeşitli nedenlerle yapılmayan ya da biti
rilmeyen hizmetlerin, yerleşim yerlerine ulaştırılması 
amacıyle öngörülen ek programın ve program deği
şiklikleri, uygulayıcı taşra örgütünce önerilerek mer
kezce onaylanması ile gerekli işlemler tamamlanıp 
uygulamaya geçilmektedir. Program dışı iş yaptırıl-
mamasına gereken özen gösterilmiştir. 

1974 yılı program döneminde, program dışı hiçbir 
uygulama yapılmamıştır, yukarıda açıklandığı gibi 
yapılması kaçınılmaz olan program dışı işler, Bakan
lığımızın geçmiş yıllardaki uygulamaları paralelinde 
yol izlenerek ek program yönetimine başvurulmuştur. 

2. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'in, 
İstanbul Hilton Otelinde yapılan bir düşünle ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Başbakan Sa
di Irmak'm yazılı cevabı (7/296) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri, Adalet, Maliye Ba

kanlıkları tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
M. Ali Arsan 

24 . 11 . 1974 günkü gazetelerde Hiltonda yapılan 
şahitlerinin eski C. H. P. Devlet Bakanı Birler ile 
bir Yargıtay üyesinin yaptığı düğün ile alâkalı haber 
ve eli tabancalı davetlilerin boy boy resimlerini gör
dük. 
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Düğünde yaklaşık üç milyon liralık mücevherin 
takıldığı, 450 şişe viskinin içildiği yine eli tabancalı 
davetlilerin kullandığı mermilerin değerlerini de he
saba katacak olursak yaklaşık 5 milyona çıktığı gö
rünümü arz etmektedir. 

Bugün hastasına 10 liralık ilâcı alamayan, çocu
ğuna bir defteri çok gören, köyde ayağına lastik ayak
kabı giyemeyen, bir yük odun için hapishanelerde 
yatan, bir kilo yağ bulabilmek için günlerce kuyruk
ta bekleyen milyonlarca vatandaşın bulunduğu Tür
kiye'de bu tarz düğünlerle iştigal etmek, milletle alay 
etmektir. Bunun ışığı altında. 

1. — Düğün yapan aileler Devlete kaç milyon 
vergi ödemişlerdir? 

2. — Düğünlerde silâh atmak hangi kanun hük
müne göre serbesttir? 

3. — Örfi idarenin bulunduğu vilâyetlerde silâh 
taşımak ve kullanmaya örfi idare makamları mı mü
saade etmişlerdir? 

4. — 450 şişe viskinin bulunduğu bir iş yeri malî 
polis tarafından kaçakçılık yapıyor diye kontrol edil
memiştir? 

5. — Bir vatandaşın evinde 450 şişe viski bulun
sa da yakalansa vatandaş ben bunu oğlumun düğü
nü için saklıyorum dese suçsuzluğu ortadan kalkar 
mı? 

6. — Evvelce bu tarz harcamaları önleyen bir ka
nun vardı. Adı da Men'i israf Kanunu idi. 20.9.1966' 
da Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildi. Ana
yasa Mahkemesine bu kanunun iptali için hangi siya
sî parti grupu müracaat etmiştir? 

7. — Basında yer alan haberler üzerine emniyet
çiler, savcılar, maliyeciler, Örfi idare yetkilileri bunu 
bir ihbar kabul edip herhangi bir işleme başlamışlar 
mıdır? Başladılarsa neler yapmışlardır? 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 77 - 302/59 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 11 . 1974 gün ve 7/296-1525/14222 sayılı 

yazınız. 
Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın Hiltön 

Otelinde yapılan bir düğünle ilgili olarak basında çı

kan haberlere ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederiz. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın Hilton Ote
linde yapılan bir düğüne ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabıdır. 

îlgi Bakanlıklardan edinilen bilgilere göre soru
nun cevabı aşağıya alınmıştır. 

1. Düğünle ilgili kişilerin ödedikleri vergilere 
ilişkin bilgi ekli çizelgededir. 

2 - 3. Düğün gecesi, Ali Karaman'ın Hazro 
Kaymakamlığından aldığı taşıma ruhsatlı tabanca ile 
ateş edilmiş, bunun üzerine düzenlenen soruşturma 
evrakı İstanbul C. Savcılığına gönderilmiştir. Soruş
turmaya devam olunmaktadır. 

4 - 5 . Düğünde toplam 120 şişe-viski içildiği otel 
kayıtlarının tetkikinden anlaşılmıştır. Viskilerin 120 
şişesinin Kasımpaşa Tekel İdaresinden satınalındığı 
belgelenmiş, geriye kalan ve yine düğün sahiplerince 
sağlandığı anlaşılan viskilerin nereden satınalındığının 
kanıtlanamaması üzerine, düğün sahiplerinden Şeh-
muz Tatlıcı hakkında Malî polisçe düzenlenen ev
rak 28 . 11 . 1974 günü İstanbul C. Savcılığı Kaçak
çılık Bürosuna verilmiştir. 

6. Düğünlerde Meni İsrafat hakkındaki 
25.11.1936 tarihli ve 55 sayılı Kanun, C. H. P. Türki
ye Büyük Millet Meclisi Grupunun istemi üzerine 
Anayasa Mahkemesinin 20 Eylül 1966 Tarih ve Esas 
No. : 1963/156 Karar No. : 1966/34 sayılı Karariyle 
anılan Kanunun tümü Anayasaya aykırılığı nedeniyle 
iptal edilmiştir* 

7. 24 . 11 . 1974 tarihli Günaydın Gazetesinde 
yayınlanan haber ihbar kabul edilerek İstanbul Sav
cılığınca soruşturma acımış olduğu adı geçen savcılı
ğın 5 . 1 2 . 1974 gün ve 1974/11007 sayılı yazısiyle bil
dirilmiştir. İlgililerin hesap ve işlemleri vergi bakı
mından da ayrıca incelenmeye devam olunmakta
dır. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

Çizelge 
Düğünü yapan Mustafa Tatlıcı Haziran 1974 ta

rihine kadar 4 000,— TL. aylık ücretle Pilma - Tudor 
Fabrikasında çalışmakta iken, bu tarihten sonra Ka
dir Kalaşin ve Mehmet Salih Kuvakcı ile ortaJk oh-
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rak Tatsan Koli. Şirketini kurmuşlardır. Bu şirketin 
faaliyetine ilişkin beyanname Mart 1975 ayında ve
rileceğinden adı geçenin durumu o zaman belirlene
cektir. 

Düğünle maddî yönden ilgisi bulunmadığı ifade 
olunan : 
Salih Tatlıcı adına 1973 yılında 341 522,— TL. 
Sultan Tatlıcı adına 1973 yılında 4 435,— TL. 
Şehmuz Tatlıcı adına 1973 yılında 3 940,— TL. 
Aziz Tatlıcı adına 1973 yılında 2 249,— TL. 
Saadettin Türkün adına 1973 yılında 279 406,— TL. 

Vergi tarh edilmiştir. 

3. — Nevşehir Milletvekili Ragıp tinerin, Nev
şehir ilinin bazı ilçelerine Lise ve Sanat Okulu açıl
masına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Re-
isoğlunun yazılı cevabı (7/308) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadele
rinizi saygılarımla arz ederim. 10 . 12 . 1974 

Ragıp Üner 
Nevşehir Milletvekili 

Nevşehir - Derinkuyu ilçesine lise; Ortahisar Ka
sabasına sanat okulu açılması için bir çalışma yapıl
makta mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
Sayı : 031.2/6 17 . 1 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16.. 12 . 1974 tarih ve 7/308 1617/14813 
Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp «Üner'in Nevşe

hir İlinin bazı ilçelerinde lise ve sanat okulu açılma
sına dair, vermiş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

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

Millî Eğitim Bakanı 

Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner'in, Nev
şehir ilinin bazı ilçelerinde lise ve sanat okulu açılma
sına dair, vermiş olduğu yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız 

1 — 8 Ağustos 1967 gün, 12668 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayımlanan «Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Orta Dereceli Okulların Açılma Esasları Hakkındaki 
Yönetmeliğin» 4 ncü maddesi gereğince lise açılabil
mesi için : 

8 . 1 i 1975 O : 1 

I a) Merkez nüfusunun 15 000 den fazla olması. 
b) Merkez nüfûsu 1 0 - 1 5 000 arası ise, merkez 

hariç çevre nüfusunun 30 000 üzerinde olması. 
c) Merkez ve çevre ortaokullarının yılda 300 ci

varında mezun vermesi gerekmektedir. 

I Nevşehir Derinkuyu ilçesinin : 
I a) Merkez nüfusu : 4 637 

b) Çevre nüfusu (Merkez hariç) 10 511 

c) Mezun sayısının 37 olması ve yukarıdaki şart
ları taşımaması nedeniyle 1974 - 1975 öğretim yılın-

I da adı geçen ilçede bir lise açılması olanağı buluna-
I mamıştır. 
I Ayrıca Valiliğin de bu konuda herhangi bir teklifi 
J yoktur. 

I 2 — Pratik Sanat Okulu çeşitli nedenlerle daha 
I üst öğrenim veren orta dereceli okullara devam ede

memiş veya ayrılmış gençleri ve yetişkinleri iş ve 
üretim alanında bir meslek sahibi yapmak, çalıştık-

I lan meslekte bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla 
I öğretim yapan, diğer meslek okullarına ve yüksek öğ-
I renim müesseselerine hazırlamayan bir okuldur. 

Bu okulun açılabilmesi ve planlanabilmesi için : 
I 1 — Okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun 

10 000'den aşağı olmaması, ayrıca çevrede merkezi 
bir yerde bulunması, 

I 2 — Bölgede bir endüstrinin bulunması ve bu en
düstrinin genişliği ve gelişmesi yönünden gerekliliği
nin saptanmış olması, 

3 — Okulun o yerin ve bölgenin ekonomik ve 
sosyal zenginliğine etkin bir katkıda bulunabilmesi, 

4 — Okulun öğrenci bulma olanaklarının yeterli 
ve sürekli olması, 

I 5 — Mezunların ise yerleştirilme ve yaptıkları öğ-
I renimin onlara yarar ve refah sağlayabilme olanak

larının bulunması gerekmektedir. 

Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı 1970 nüfus sa
yımına göre 3128 nüfuslu Ortahisar Kasabası yuka
rıda arz edilen koşulları taşımadığından, burada da 
bir Pratik Sanat Okulu açılması düşünülmemektedir. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

4. — Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu nun, 
Yurdumuzdaki Tıp Fakültelerine ilişkin Millî Eğitim 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sorusu 

I ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir in 
yazılı cevabı (7/309) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim ve Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanları tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

11 . 12 . 1974 
Necati Kalaycıoğlu 
Konya Milletvekili 

31 Ekim 1974 tarihine kadar : 
1. Yurdumuzda aktif olarak çalışan - öğretim 

yapan kaç Tıp Fakültesi vardır? 
2. • 1945 te kaç, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 de 

kaç Tıp Fakültesi bulunuyordu? 

3. 1945 de, 1950 de, 1955 de, 1960 da, 1970 de 
1974 Eylül ayı başında bu fakültelerde (bütün sınıf
lan dahil) kaçar öğrenci bulunuyordu? 

4. Bu fakültelerden 1945 de, 1950 de, 1955 de 
1960 da, 1965 de, 1970 de ve 1974 ders yılı sonunda 
kaç kişi doktor olarak çıkabilmiştir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 6 . 1 . 1975 

Sayı : 00011 
Konu : Konya Milletvekili. Necati Ka-
iaycıoğlu'nun yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 16 . 12 . 1974 tarih ve 7/309 - 1621/14816 

sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu'nun Tıp 

Fakülteleri ile ilgili yazılı soru önergesine verilecek 
cevapla ilgili bilgiler Millî Eğitim Bakanlığı konusu
na girdiğinden yapılan görüşmede sözü geçen Ba
kanlıkça cevaplandırılmasında mutabakata varılmıştır. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

....>. »G<i 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

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) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gnıpu 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 içtüzüğünün 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 îlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 

tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi

yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye 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 Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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 Oğuı'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33), 

13. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MÎT 
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'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

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

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

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 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 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'm. 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 İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili îhsan 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. — îçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin içişleri 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 içişleri 
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'm, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

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

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 
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 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 naaşlarımn 
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 Buldanh'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

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

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

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



62. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/98) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

78. — 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) 

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

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

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

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

83. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda mej'dana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
ıoru önergesi (6/120) 
, 84. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-

van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

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

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

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

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

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

zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/125) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6/136) 

102. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

103. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir Özel idare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin içişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi 
(6/138) 

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

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

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

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

108. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

109. — içel Milletvekili Resim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

110. — Ankara Milletvekili Necdet Eyliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

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

112. — içel 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 Buldanlı'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 
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115. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 

yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

118. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

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) 

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 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 9. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12.6.1974) 

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 elan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 , 1974) 

İL — 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) 

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) 
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i 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) 

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

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

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

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

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi. 24 : 6 . 1974) 

18. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 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 2 0 . 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 

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. — 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) 

22. — 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) 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — 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 26. — 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) 

27. — istanbul 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) 

28. — 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 29. — 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) 

30. — 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 
rapora (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 31. — 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 32. — 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) 

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

X 34. — 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) 

35. — 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 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 

X 37. — 633 sayılı Diyanet İşleri 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 nci maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 nci 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) 

38. — 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 nci 
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) 
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39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel I 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak- I 
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko I 
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

X 40. — Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkın- I 
da Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna I 
dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon- I 
lan raporları (1/160) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1974) 

X 41. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun- I 
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

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

X 43. — 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) 

44. — 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) 

45. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
istanbul 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) 

(Millet Meclisi Birleşim : 23) 




