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4.3.1975 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

H. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
3 

İÜ. — Başkanlığın Genel Kurula Sunuş
tan. 

A) Tezkereler ve önergeler 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Halûk Cillov'a Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Mehmet Gölhan'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/341) 

2. — Yurt dışına gidecek olan Kültür Ba
kanı Nermin Neftçi'ye Millî Eğitim Bakanı Sa
fa Reisoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/342) '* 

3. — Bütçe uygulama kanunu tasarısının, 
İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre görüşülme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/343) 

Sayfa 
4. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 

için, C. Senatosu Üyesi Sadi Irmak'ın görev
lendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/344) 

B) Danışma Kurulu teklifleri 

1. — Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmala
rına 4 . 3 . 1975 - 14 . 3 . 1975 tarihleri arasında 
ara verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi, , 

IV. — Seçimler 

1. — Komisyondaki açık üyeliklere seçim. 

V. — Teşekkür, tebrik ve temenniler 

VI. — Sorular ve cevaplar 

A) 'Yazılı sorular ve cevapları 

1. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü-
cel'in, Gümüşhane - Bayburt ilçesi Sünür ova
sının sulanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve 

5:6 

5 

6 

6 

6 



M. Meclisi B : 51 4 . 3 . 1975 O : 1 

Sayfa 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı ce
vabı. (7/330) 6:7 

2. — Konya Milletvekili Kemalettin Göka-
kın'ın, Kıbrıs Rum bölgesinde yaşayan soydaş
larımıza ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in 
yazılı cevabı. (7/336) 7:8 

3. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, is
tanbul ve Ankara şehirlerinde satılan linyit kö
mürlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. 
(7/341) 8:10 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'ın, Türkiye - Radyo Televizyon Ku
rumu Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in 
yazılı cevabı. (7/343) 10:11 

5. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bur
dur ilinde 1974 yılında gerçekleştirilen köy 
elektrifikasyonu programına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan 
Işıl'ın yazılı cevabı. (7/355) 11:13 

6. — izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, 
izmir - Torbalı ilçesindeki demir madeni ya
tağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. 
(7/362) 14:15 

7. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, yükseköğretim kurumları ve yurtlarındaki 
öğrenci olaylarına ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. 
(7/363) 15:16 

8. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
Çukurova'da pamuk üreticilerine uygulanan ta
ban fiyat politikasının amacından saptırıldığına 
ilişkin sorusu ve Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanı t. Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/372) ' 16:17 

Sayfa 
9. — Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz'ın, 

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenleri
ne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa 
Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/385) 17:20 

10. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksek 
Okulundaki olaylara ilişkin içişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. (7/389) 20:21 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türkiye'de Mason ve Siyonist teşkilâtına 
ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve içişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. 
(7/394) 21:22 

12. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
Siyonist ve Mason derneklerine ilişkin sorusu 
ve içişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı 
cevabı. (7/395) 22 

13. — Balıkesir Milletvekili Behraffl Eker' 
in, Balıkesir Özel idare binası üzerindeki loj
manlara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mu
kadder Öztekin'in yazılı cevabı. {7/3.98) 22:24 

14. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danış-
man'ın, geri kalmış yöreler için yapılan ek ya
tırım programına ilişkin sorusu ve Bayındır
lık Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı. (7/400) 24 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder 
Öztekin'in yazılı cevabı. (7/409) 25 

16. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğ' 
lu'nun, istanbul Boğaziçi Lisesi Müdürlüğüne 
tayin edilen kişiye ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/422) 25:26 

17. — Tekirdağ Milletvekili Nihan tlgün' 
ün, traktör ithaline ilişkin sorusu ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'ın ya
zılı cevabı. (7/429) 26:27 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/210) (S. Sa
yısı : 128) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tü
mü açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonunda ka
bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

4 Mart 1975 Salı günü saat 15.00'te yapılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın

dan sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 13.47'de 
son verildi. Divan Üyesi 

Başkan Kayseri 
Kemal Güven Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Siirt 

îdris Arı kan 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

4 . 3 .1975 Sah 

, Tasarılar 
1. — Malî Uygulama kanun tasarısı (1/266) (Sa

nayi ve Teknoloji ye Ticaret ve Plan komisyonlarına) 
2. — 6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara 

Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki Kanunu
na Ek Kanun tasarısı (1/267) (Bütçe Karma Komis
yonuna). 

Teklif 
3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Memur

ların Emekli ikramiyelerinin her yıl için 15 günden 
bir aya çıkarılmasına ilişkin yasa önerisi (2/361) (Plan 
Komisyonuna). 

Yazdı sorular 
4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, şeker 

üretim ve tüketimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/450) 

5. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, Pan
car bedellerinin üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/451) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/452) 

7. — İçel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, içel -
Anamur ilçesinde yapılan hastanenin hizmete açılma
sına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/453) 

8. — içel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, TÖB -
DER toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/454) 

» • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.52 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN KÂTİPLERİ : Zekâi Yaylalı (Erzurum)'Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Millet Meclisinin 51 nci Birleşimini Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Halûk Cillov'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mehmet Gölhan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/341) 

BAŞKAN — Sunuşlarımız vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. Halûk Cillov'un dönüşüne kadar; Ticaret 
Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet 
Gölhan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

2. — Yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı 
Nermin Neftçi'ye Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/342) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuşumuz var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı Nermin 
Neftçi'nin dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Millî 
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efendim. 
3. — Bütçe Uygulama Kanunu tasarısının, İçtü

züğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/343) 

BAŞKAN 
rum. 

Diğer bir sunuşumuz var, okutuyo-

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük 
Mîllet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 26 . 2 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «Bütçe Uygulama Kanunu 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

içtüzüğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesini 
saygıyle arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

4. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, C. 
Senatosu Üyesi Sadi Irmak'ın görevlendirildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/344) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuşumuz var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

29 Kasım 1974 gün ve 4-1061 sayılı yazımız. 

îlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku
rulunun yeniden teşkili için; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nın 102 nci maddesi uyarınca, Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi Sayın Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak'ı 
görevlendirdim. 

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

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efendim. 
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IV. — SEÇİMLER 

/. — Komisyondaki açık üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Diğer bir sunuşumuz var, okutuyo

rum. 
Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 

üyelik için Adalet Partisi Grupu Başkanlığınca Uşak 

Milletvekili Sayın Orhan Dengiz aday gösterilmiş
tir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Etmeyen

in. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Millet Meclisi Genel Kurulu' çalışmalarına 
4.3. 1975 - 14 . 3 . 1975 tarihleri arasında ara ve
rilmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerimiz var 
dır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
Genel Kurul çalışmalarına 4 - 1 4 Mart 1975 ta

rihleri arasında ara verilmesinin Genel Kurulun ona
yına sunulması önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
İstanbul 

Necdet Uğur 

M. S. P. Grupu Görevlisi 
Kocaeli 

Şevket Kazan 

A. P. Grup Başkanvekili 
Edirne 

Ilhami Ertem 

D. P. Grupu Görevlisi 
Kars 

Yasin Bozkurt 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Mardin 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Şener Bat
tal söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Battal. . 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Danışma Kurulu kararı gerekçeden mahrum bulun
maktadır. Bu bakımdan, ara verme hususundaki tek
lifi Millet Meclisi, gerekçesiyle bilmek zorundadır. 
Bendeniz haricen öğrendiğime göre, Danışma Kuru
lumuz toplanmış, Bütçe Karma Komisyonu 12 sayılı 
Kararnameyle ilgili çalışmalarını henüz tamamlama
dığından, bu çalışmalarını tamamlaması bakımından, 
Millet Meclisimizin bir müddet ara* vermesi kararı 
hususu görüşülmüştür. 

Grup temsilcimiz, hakikaten Bütçe Karma Komis
yonunun çalışmasını, bu kararın müzakere edildiği es
nada bitmemesini gözönüne alarak imza atmış bulun
maktır. Bendeniz, grup temsilcimizin attığı imzaya 
elbette riayet ederim, ancak bu karar gerekçesi ola
rak bendenize intikal ettirilen şekliyle ara verme ka
rarının gerekçesi artık kalmamıştır, esbabı mucibesi 
yoktur. Zira, Bütçe Karma Komisyonu bu hazırlığını 
bitirmiş ve 12 sayılı Kararname ile ilgili yapılan ça
lışma sonundaki metni matbaaya kadar göndermiş
tir. 

O halde, Millet Meclisimizin ara vermesi husu
sundaki Danışma Kurulu kararı bu gerekçeyle veril
mesi bakımından, bence keenlemyekûn gibi gelmek
tedir. Danışma Kurulumuz ara verme konusunda ıs
rarlı ise, tekrar toplansın, yeni bir gerekçe ile bu ka
rarı versin. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisimizin son 
iki yıldır siyasî istikrarsızlık sebebiyle çalışması mil
letimizi tatmin etmemektedir. Bu bakımdan, Millet 
Meclisimizin tatil kararı değil, daha çok çalışma ka
rarı almasında büyük faydalar görüyorum. Kaldı 
ki... 

M. KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Hükümet yok, 
ne ile çalışacaksın? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Kaldı ki, 12 sa
yılı Kararnameyi bir milyona yakın memur kitlesi 
sabırsızlıkla beklemektedir. Bu bakımdan, bir an ev
vel bu meselenin ele alınması ve bu kararnameye 
ümit bağlamış bir milyon insanın Meclise gözünü dik
tiğini gözönüne alarak, ara verme kararını Yüce Mec
lisin tasvip etmemesini temenni ediyorum. 

Tatili hak edip, hak etmemek durumu tartışması 
bir yana, bu bir milyon insanın samimî ıstırabı da 
büyük bulunmaktadır. 

Bendeniz bu sebeple Danışma Kurulunun ara ver
me önerisine aleyhte oy vereceğimi arz eder, Meclis 
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üyelerinin de bu istikâmette oy vermelerini temenni 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Efendim, Danışma Kurulu önergesini dinlediniz. 

Aleyhte Sayın arkadaşımız Şener Battal konuştular. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 28 . 2 .1975 

Ankara 
Sayı: 553 

Konu: Yük. Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Gn. Kurulunun şük
ran duygularını arz. 

Sayın Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
üniversiteler, akademiler ve yüksek okullar ile genç
lik kuruluşları ve bakanlıklar temsilcilerinden oluşan, 
Yirmisekizinci Genel Kurulu 21 Şubat 1975 günü 
Ankara'da toplanmış ve öğrenim kredisi ve öğrenci 
yurdu bakımından, Türk Yüksek Öğrenim Gençliği
nin sorunlarına gösterilen büyük ilgiden dolayı Yüce 
Senatoya ve Millet Meclisine şükran duygularının 
sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir. 

1. Resmî ve özel öğrenci yurtlarını daha etkili 
ve daha güçlü bir yöntemi ve denetim düzenine ka
vuşturacak yeni bir yasa tasarısının temel ilkeleri 
saptanmıştır. 

1. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane - Bayburt ilçesi Sünür ovasının sulanma
masına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Erhan İşıl'in yazılı cevabı. (71330) 

10 . 1 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Gümüşhane Milletvekili 

Turgut Yücel 

Yüce Heyetinizce alınmış bulunan karar gereğin
ce, gündemin 1 nci, 2 nci, 6 ncı, 12 nci, 16 ncı, 17 nci, 
19 ncu ve 22 nci sıralarında yer alan Kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesi için 18 . 3 . 1975 salı gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 17.00 

2. Halen 27 bin öğrenciye ayda 500 liradan 
yüksek öğrenim kredisi verilmektedir. Bu yıl, eşi gö
rülmemiş bir hamle ile, Yüce Meclislerce 1975 yılı 
bütçesine 150 milyon liralık ödenek eklenmiştir. Bu 
ödenek ile yeniden 25 bin öğrenciye daha kredi ver
me olanağına kavuşmuş bulunuyoruz. Yani, bu yıl 
vereceğimiz yeni kredi sayısı, halen devam eden 
13 yılın toplam kredi sayısına eşit olacaktır. 

3. Kredi ve Yurtlar Kurumunun 600 milyon lira 
olan sermayesi, Hükümetimizce 1 milyar liraya çıka
rılmıştır. 1975 Bütçe Kanununda, ayda 300 lira olan 
Devlet bursları 500 liraya yükseltilmiş ve bursların da 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilmek suretiyle 
krediye dönüştürülmesine olanak sağlanmıştır. Böy
lece, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Yüksek Öğre
nim Gençliğine 1975 yılında daha iyi hizmet götüre
bilmek için, geçen yıllarla kıyaslanamayacak derece
de güçlendirilmiş olmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Zekâi' Baloğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı ve 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Genel Kurul Başkanı 

Gümüşhane Bayburt ilçesi sınırlan içerisinde 
Güneybatıda Sünür Ovası, Kuzeybatıda Hart (Aydın-
tepe) ve Arpalı platolarında büyük bir ziraî potan
siyel mevcut olmasına rağmen, sulama imkânların
dan yoksun bulunmaktadır. Bu sebeple bölge halkı
nın tüm geçimi ile ilgili olmak üzere, 

1. Sünür Ovası için Çamur Barajının, 
2. Arpalı ve Aydıntepe için Vahşen Deresinde 

bir bağlama inşasının düşünülüp düşünülmediğini? 

3. Çalışmaların hangi safhada olduğu ve inşaat
larına ne zaman geçilebileceğini? 

V. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 

- e -
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4. Bir etüt yapılmış ise, sulanacak arazi miktarı I 
ne kadardır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 28 . 2.1975 

Bakanlığı 

Sayı: 112/053-34/163-7900 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13.1.1975 ve 7.2.1975 gün, 7/330-1741/15522 
sayılı yazıları. j 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Turgut Yücel'in 
«Gümüşhane - Bayburt ilçesi Sünür Ovasının sulan
masına ilişkin» yazılı soru önergesi cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Turgut Yücel'in 
«Gümüşhane - Bayburt ilçesi Sünür Ovasının su
lanmasına iliksin» yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Sorular: 
Gümüşhane Bayburt ilçesi sınırları içerisinde I 

Güneybatıda Sünür Ovası, Kuzeybatıda Hart (Ay-
dıntepe) ve Arpalı Platolarında büyük. bir ziraî po
tansiyel mevcut olmasına rağmen, sulama imkânların
dan yoksun bulunmaktadır. Bu sebeple bölge halkı- I 
nın tüm geçimi ile ilgili olmak üzere; 

1. Sünür Ovası için Çamur Barajının, I 
2. Arpalı ve Aydıntepe için Vahşen Deresinde 

bir bağlama düşünülüp düşünülmediğinin, I 
3. Çalışmaların hangi safhada olduğunun ve in

şaatlarına ne zaman geçilebileceğinin, 
4: Bir etüt yepılmış ise, sulanacak arazi mikta

rının ne kadar olduğunun bildirilmesini rica ederim. 
Cevaplar: 
1. Sünür Ovasının Vahşen boğazı menba kesi

mine kadar sulanabilmesini sağlamak amacıyle Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan istikşaf ka
demesindeki etütler sonucunda Çoruh havzası için- I 
den, Zeyli Gelengeç ve Cebre barajları, ayrıca yar
dımcı olmak üzere Kelkit çayı menba kollarından 
Çamur deresi üzerinde de Çamur Barajı düşünülmüş 
olup, bu dört barajla Sünür ovasında toplam olarak 
23 422 Ha. arazinin sulanması öngörülmüştür. | 

2. Vahşen boğazının mansabındâ yer alan Hart 
ovasının sulanması .konusu da yukarda değinilen is
tikşaf etüdünün içinde nazara alınmış ve Vahşen Re
gülâtörü ve sol sahilde düşünülen Çatalkaya Barajı 
ile toplam olarak 12 995 Ha. arazinin sulanması ön
görülmüştür. 

Birinci ve ikinci maddelerde yer alan depolama 
tesisleriyle öngörülen yerüstü suyu sulamalarına ilâ
veten Sünür ovası kesiminde takriben 800 Ha. ve 
Hart ovası içinde de takriben 800 Ha. genişliğindeki 
arazinin yeraltı suyundan sulanması olanağı saptan
mıştır. 

3 ve 4. Yukarıda da belirtildiği gibi DSİ Genel 
Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar bugün için istik
şaf kademesindedir ve sulanacak arazi miktarları be
lirtilmiştir. 

Sözü geçen ovalardan Hart ovasının mevcut ko
şullara göre daha önce sulanabilme olanağını sağla
yabilmek amacı ile Hart ovası sulama projesinin, de-
polamasız olarak kabil olduğu kadar öncelikle plan
lama kademesinde etüdü için DSİ Genel Müdürlü
ğünce eleman imkânına bağlı olarak gayret edilmek
tedir. 

İnşaatların ne zaman başlayacağı hususunda; plan
lama etüdleri tamamlanıp projelerin yapılabilir oldu
ğu saptanmadan kesin bir şey söylemek mümkün gö
rülmemektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Dr. Erhan Işıl 

• Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

2. Konya Milletvekili Kemalettin Gökakın'm, 
Kıbrıs Rum bölgesinde yaşayan soydaşlarımıza ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri 
Bakanı Melih Esenbel'in yazılı cevabı. (7/336) 

14 . 1 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda açıkladığım sebeplerle, Kıbrıs Adasının 

Karadağ (Trodos) ve Güney aksamında kalan soy
daşlarımızın, mal, can, toprak ve mukaddesatları bakı
mından, gerek Birleşmiş Milletler nezdinde ve gerek
se Kızılhaç kanaliyle, alınmış tedbirler hakkında Sa
yın Başbakanca yazılı bilgi verilmesi için tavassutla
rını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

Kemalettin Gökakın 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 28.2.1975 

StGM (SİYD) Gn. Md. 

Sayı: 13012/582-20 

Konu: Yazılı soru önergesi Hk . 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.1 .1975 tarih ve 7/336-1760/15684 sayılı 
yazıları. 

Konya Milletvekili Kemalettin Gökakın'm Sayın 
Başbakan'a yönelttiği ve kendileri adına tarafımdan 
cevaplandırılması tensip buyurulan yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İngiliz Akrotiri Üssüne sığınmış bulunan 9 000' 
den fazla soydaşımızın, 18 Ocak'ta başlamak ve 
26 Ocak'ta sona ermek üzere, dokuz gün gibi kısa 
bir sürede tahliye edilmelerinden sonra Kıbrıs'ın gü
neyindeki Rum kontrol bölgesinde 8 ilâ 10 bin ka
dar soydaşımız kalmışUr. Kendi köylerinde yaşayan 
bu soydaşlarımızın güvenlikleri, Birleşmiş Milletler 
Barış Gücü Kuvvetlerince sağlanmaktadır. Ba
rış Gücü, BM Güvenlik Konseyince kendisine 
mevdu yetki icabı bu görevi yerine getirmektedir. 

Ayrıca Uluslararası Kızılhaç Teşkilâtı, Rum böl
gesinde kalan soydaşlarımızın günlük gıda ihtiyaçla
rını karşılamakta ve bakıma muhtaç olan hasta ve 
yaşlıların durumuyla da. ilgilenmekte ve gerektiğinde 
bunların doktor ve hastane bakımlarını sağlamakta
dır. Keza Barış Gücü, bu soydaşlarımızın parasal 
ihtiyaçlarının karşılanmasına da aracı olmaktadır. 
Tabiatiyle, gerek Barış Gücü ve gerek Uluslararası 
Kızılhaç Teşkilâtı ve Kıbrıs'ta faaliyette bulunan Mül
teciler Yüksek Komiserliği, Güneydeki soydaşlarımı
za verdiği hizmet mukabilinde, aynı şekilde Türk 
kesimindeki Rumların duramuyle de ilgilenmektedir. 

Bununla beraber, güneyde kalan soydaşlarımız, 
peyderpey kuzeye geçmektedirler. Bu imkânı bulama-
mayan soydaşlarımızın ise siyasî anlaşmalar çerçeve
sinde Kıbrıs'ın kuzey bölgesine aktarılmaları sağlana
caktır. 

Saygıyle arz ederim. 
Melih Esenbel 

Dışişleri Bakanı 

3 — Hatay Milletvekili Ali Yılmazım, İstanbul v» 
Ankara şehirlerinde satılan Linyit Kömürlerim ilişkin 
sorusu m Emrji ve-Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl' 
m yazılı cevabı, (7[341) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

1 6 . 1 . 1975 

Hatay Milletvekili 
Ali Yılmaz 

1 — Türkiye*de, sanayide kullanılmak üzere kok 
ve taşkömürü sıkıntısı, çekilmekte olduğu malûmları
dır. Bu cümleden olarak, kok ve taşkömürü artık ısıt
mada kullanılmamak yönüne gidilmiştir. 

Hal böyle iken, bu yıl İstanbul'a, 90 000 ton % 10 
Zonguldak kömürünün verilmesi ve Sanayi yerine ısıt
mada kullandırılmasının sebebi nedir? 

2 — İstanbul kömür tevzi satış müessesesine, ge
çen yıl verilmiş bulunan bazı özel sektör kömürlerinin 
-satışı durdurulmuş ve geri alınması istenmiştir. 

Buna mukabil, Gönen Sebepli Linyit İşletmeleri 
kömürlerinin (numune alınması ve evsaf tespiti özel 
muamele ile, gizlilikle yapılmak, yüksek kalori gösteril
mek ve kendilerine de bildirilmek suretiyle) satışına 
geçilmiştir. Rayiç fiatı o tarihte 340 TL. olan bu kö
mürler 470 TL. satılmakta ve bu satışı temin, alıcıya 
cazip hale getirmek için yanına ucuz devlet Soma kö
mürü ve 1 nci Md. zikrolunan <% 10 kömürleri ko
nulmuş, bu suretle 15 000 ton Gönen kömürü satılmış
tır. Halen 10 000 ton için de teşebbüste bulunmuşlar
dır. 

Gönen kömürlerinin yıllık üretim kapasitesi 10 000 
ton'dur. Fakat işlenmemesi gereken damarlardan da 
üretim yaptıkları gibi, açık işletme sahiplerinden de 85 
TL. kömür alıp 350 TL. dan satmaktadırlar. 

Bu davranışın ve Özel kayırmaların sebebi; söylen
diği üzere gönen linyitleri sahiplerinden Fethi Çorlu-
han'ın müsteşar ve Umum Müdürün sınıf arkadaşı ol
masından ve müessese müdürlüğüne de yine eski, me
sai arkadaşları Nejat özketenei'yi getirmiş bulunma
larından ve tümünün aralarındaki samimi ilişkilerden 
midir? 

3 — Ankara'da somaj diye bir kömür çıkarılmak
tadır. Sahibi, bilinen müessese müdürünün yakın dos
tudur,, hemen hergün müessese müdürü onun yazıhane
sine gider. Bu kömürün kalorisi 3180 olduğu halde An
kara'dan İstanbul kömür tevzi müessesesine gönderil
mekte ve pahalı şekilde 447 TL. sattınlmaktadiE. 

Ankara kömür sıkıntısı içinde olup, kasım ayt para 
yatıranlar halen kömür alamadıkları halde bu tutumun 
sebebi nedir? 

— 8 — 
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T. C 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112/053.37/182 

Komi : Hatay Milletvekili Sayın Ali Yıl
mazın yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 20 . 1 . 1975 gün ve 7/341/1775/15760 sayılı 
yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Yılmaz'ın, «İstanbul 
ve Ankara illerinde satılan linyit kömürleri» ne dair ya
zılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Hatay Milletvekili Sayın Ali Yılmaz'ın «İstanbul ve 

Ankara illerinde satılan linyit kömürleri» ne ilişkin ya
zılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 1 — Türkiye'de, sanayide kullanılmak üze
re kok ve taj kömürü sıkıntısı çekilmekte olduğu ma- , 
lûmlarıdır. Bu cümleden olarak, kok ve taş kömürü
nün, artık ısıtmada kullanılmamak yönüne gidilmiştir. 

Hâl böyîe iken, bu yıl İstanbul'a 90 000 ton % 10 
Zonguldak kömürünün verilmesi ve sanayi yerine ısıt
mada kullandınimasınm sebebi nedir? 

Cevap : 1 — Memleketimizde demir - çelik sana
yiinin gelişmesine paralel olarak; bilhassa koklaşma 
özelliği olan taş kömürünün, bu sanayie tahsisi hususu 
önemle benimsenmiş bir keyfiyettir. Nitekim memle
ketimizde yıldan yüa teshinde kullanılan taş kömürü 
miktarları azaltılmaktadır. 

Ancak, teshinden alınan bir yakıtın yerine bir başka
sınla ikamesi zorunluğu karşısında, takriben 1 ton taş
kömürü kalori eşdeğeri 2 ton linyiti gerektirdiğinden 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, taş kömürünün 
teshinden kaldırılmasına peyderpey imkân bulabilmek
tedir. Memleketin hızla artan yakıt ihtiyacı karşısında 
linyit kömürü üretimindeki artışlar, tüketimdeki artış
ları karşılayabilmektedir. Bu nedenle, geçen yıllarda ol-
dağu üzere 1974 yılında da İstanbul ilinde teshin mak-
sadıyle taş kömürü kullanılmış ve ancak bu rakam 
49 656 lan seviyesinde kalmıştır. 

Özel sektör'den daha fazla linyit kömürü tavassut 
olanağma göre, İstanbul'da teshine, yıkanmış taş kö
mürü veriiraemesifle gayret edilecektir. 

Soitt r. 2 — İs8anbul Kömür Tevzi - Satış Mües-
sesnew geçen yıl verilmiş bulunan bazı özel sektör 
kömürlerinin satışı durdurulmuş ve geri alınması isten
miştir, 

Buna mukabil, Gönen Sebepli Linyit İşletmeleri 
kömürlerinin (numune alınması ve evsaf tespiti özel 
muamele ile, gizlilikle yapılmak* yüksek kalori göste
rilmek ve kendilerine de bildirilmek suretiyle) satışı* 
na geçilmiştir. Rayiç fiyatı o tarihte 340 TL. olan 
bu kömürler 470 TL. na satılmakta ve bu satışı te
min, alıcıya cazip hale getirmek için yanına ucuz Dev
let Soma Kömürü ve 1 nci maddede zikrolunan 0/10 
kömürleri konulmuş, bu suretle 15 000 ton Gönen kö
mürü satılmıştır. Halen 10 000 ton için de teşebbüste 
bulunmuşlardır. 

Gönen kömürlerinin yıllık üretim kapasitesi 10 000 
tondur. Fakat işlenmemesi gereken damarlardan da 
üretim yaptıkları gibi, açık işletme sahiplerinden de 
85 TL. na kömür alıp, 350 TL. ndan satmaktadırlar. 

Bu davranışın ve özel kayırmaların sebebi; söylen
diği üzere Gönen Linyitleri sahiplerinden Fethi Çorlu-
han'ın, Müsteşar ve Umum Müdürün sınıf arkadaşı ol
masından ve Müessese Müdürlüğüne de yine eski, me
sai arkadaşları Nejat Özketenci'yi getirmiş bulunmala
rından ve tümünün aralarındaki samimî ilişkilerden 
midir? 

Cevap : 2 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince özel Sek
tör linyit kömürlerinin tavassuttu satış işlemi; 
13 . 12 . 1972 tarih ve 14390 sayılı - 17 Haziran 1974 
tarih ve 14918 sayılı Resmî Gazetelerde yayınlanan 
Yönetmelik Hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Ayrıca, 1974 - 1975 teshin mevsimi başlangıcında 
TKİ Kurumu elemanlarından kurulu teknik heyetler, 
özel sektör linyit ocaklarını yerinde inceleyerek rapor 
hazırlamışlar ve kömür ocaklarından alınan numune
ler MTA Enstitüsü veya TKİ Kurumu lâboratuvarla-
rında analiz ettirilmiştir. Analiz sonuçları Yönetmelik 
Hükümlerine göre değerlendirilmek suretiyle KST 
Müessesesince İstanbul'da satışına tavassut edilecek 
kömürler belirlenmiştir. 

Bu belirlenmeye göre Kömür Satış ve Tevzi Mües
sesi ile özel sektör arasında varılan anlaşma şartla
rına göre, depolara gelen ilk parti kömürlerden numu
ne alınarak analiz ettirilmekte ve analiz sonucuna göre 
de kömür fiyatı Yönetmelik Hükümlerine göre hesap
lanmaktadır. 

Soru önergesinde bahis konusu edilen Gönen - Se
bepli linyit kömürlerinin evsafı, geçen yıllarda olduğu 
gibi bu teshin yılında da yüksek değerde tespit edilmiş 
bulunmaktadır. Şöyleki; 

Rutubet •% 2 
Orijinal kömür külü % 12 - 20 

\ — 9 - , 
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Orijinal kömür alt ısı değeri 6 000 - 6 500 KCal/Kg. 
değerindeki kömürün fiatı Yönetmelik Hükümleri'ne 
göre bir hayli yüksek değer taşımasına rağmen, firma
nın KST Müessesesince alınan muvafakati ile İstanbul 
depolarındaki satış fiatı 470 TL, Ton olarak kabul edil
miş ve bu yolda KST İstanbul Şubesine talimat veril
miştir. 

Böylece, önergede belirtildiği gibi Gönen - Sebepli 
linyit kömürlerinin numune alınmasında, evsaf tespitin
de ve satışında; TKİ Kurumunca hiçbir şekilde özel 
muamele yapılmamıştır. 

1974 - 1975 teshin mevsiminde satışına tavassut edi
len özel sektör kömürlerinin daha sıkı bir kontrole ta
bi tutulması sonucu, depoya getirilmiş olan bazı kö
mür partilerinin Yönetmelik Hükümlerine uymadığının 
tespiti üzerine, bu kömürlerin satışı yapılmıyarak fir
malarından kömürlerinin geri aldırtılması istenilmiştir. 

Gönen - Sebepli linyit kömürünü İstanbul'da kul
lanan halk ve resmî dairelerden bugüne kadar evsafı 
ve fiatı hakkında bir şikâyet vaki olmamıştır, bilâkis 
tercih edilen bir kömür durumundadır. 

Bu hususu dikkate alan KST Müessesesi, Gönen -
Sebepli linyit kömürünün tavassutlu satışına devam et
mektedir. 

Soru : 3 — Ankara'da Somaj diye bir kömür çı
karılmaktadır. Sahibi, bilinen müessese müdürünün 
yakın dostudur, hemen hergün müessese müdürü onun 
yazıhanesine gider. Bu kömürün kalorisi 3 180 olduğu 
halde Ankara'dan İstanbul Kömür Tevzi müessesesine 
gönderilmekte ve pahalı şekilde 447 TL'na sattırılmak-
tadır. 

Ankara kömür sıkıntısı içinde olup, Kasım ayı pa
ra yatıranlar halen kömür alamadıkları halde, bu tutu
mun sebebi nedir? 

Cevap : 3 — Ankara - Beypazarı civarında çı
karılan Somaj linyit kömürü, evsafı bakımından Orta 
Anadolu Linyitleri İşletmesi kömürleri evsafından olup 
bu kömürün tüketim alanı da Ankara ve civarı iller 
olarak mütalaa edilmesi gereklidir. 

Ancak, 1974 - 1975 teshin mevsimi başlarında, İs
tanbul'da satışına tavassut edilecek özel sektör linyit kö
mürlerinin TKİ Kurumunca sıkı bir kontrole tabi tu
tulması sonucu olarak, KST Müessesesince mevsim ba
şında İstanbul'da satış imkânı görülen özel sektör lin
yit kömürü miktarı, geçen yıllardan çok düşük miktar
larda olacağının anlaşılması üzerine, bir tedbir olarak 
Yönetmelik şartlarına uyan somaj kömüründen de bir 

miktarının İstanbul'da satışı düşünülmüş ancak, yük
sek nakliye ücreti nedeniyle satış fiatı yüksek görülen 
bu kömür yerine daha yüksek değerli özel sektör linyit 
kömürü olanaklarının bulunmasıyle İstanbul'a getiril-
meyerek Ankara'da satışına tavassut edilmiştir. 

Nitekim, halkın da daha uygun evsaf ve fiattaki 
kömürü talep etmesi karşısında KST Müessesesince sa
tışına tavassut edilen özel sektör linyit kömürlerinin 
satış olanakları doğmakta veya başka bir deyimle kö
mürü tüketen halk% genellikle beğenmediği ve pahalı 
gördüğü kömürü talep etmemektedir. 

Ankara ilinin kömür sıkıntısı, geçen yıllardan beri 
gelen bir problem olup, bu problemin halli hususunda 
TKÎ Kurumu gayret içindedir. 

Problemin tam olarak halli ancak, büyük miktarda 
ve uygun evsafta linyit kömürü üretimine bağlı bulun
maktadır. Bu itibarla teshine uygun kömür sahalarında 
Devlet ve özel sektör olarak yeterince yatırımların 
yapılması gerektiği kanısına varılmış bulunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, Türkiye - Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı. (7/343) 

15 . 1 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığınla 

Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince Sayın Basıba-
kan'ın aşağıdaki sorularıma yazılı cevap vermesine 
tavassutlarınızı arz ederim. 

Anlkara Milletvekili 
Mustafa Kemali Erkovan 

1. TRT Genel Müdürü İsmail Cem İpekçi yük
sek tahsil yapmış mıdır? . 

2. Yüksek tahsil yapmışsa öğretim kurumunun 
adı nedir? 

3. Yüksek tahsil yapmış ile lisans diplomasının 
konusu nedir? 

4. İsmail Cem İpekçi'nin yaptığı yüksek öğre
nim yurt dışında ise muadelliyeti tasdik edilmiş mi
dir? Edilmiş ise tasdik eden merci hangisidir? 

5. İsmail Cem İpekçi'nin yüksek öğrenim mua-
deliyetini tasdik eden belge var ise bu belge TRT 
Genel Müdürlüğüne hangi tarihte intikal etmiştir? 
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T C , 
Devlet Bakanlığı 3.3.1975 
,Sayı : 7.03/1506 

7/343-1789 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Erko-
van'ın 15.1.1975 tarihli yazık soru önergesinin ce
vabı ilişiktir. 

Arz ederim. 
Miehmet Özgüneş 

Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Erko-
van'm 15.1.1975 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı. 

TRT Genel Müdürlüğünün 10.2.1975 gün ve 
Özel Kalem Müdürlüğü : 67 sayılı yazısından anla
şıldığına göre: 

Cevap : 1. 
TRT Genel Müdürü ismail Cem İpekçi, yüksek 

tahsil yapmıştır. 

Cevap : 2. 
İsviçre Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 

Cevap : 3. 
İsviçre Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi; dip

loma tarihi : 21 Aralık 1962, Numarası 1271 'dir. 

Cevap : 4. 
Bu diploma Türkiyevnin Cenevre Konsolosluğu 

tarafından tasdik edilerek Millî Eğitim Bakanlığına 
sunulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Ter
biye Dairesi Başkanlığı 6 Eylül 1963 tarih ve 2008 
sayılı yazısı ile Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
diplomasının Türkiye'deki muadeletini tasdik etmiş
tir, 

Aynı diploma ile İsmail Cem İpekçi 1963 Ekim 
ayında İstanbul Üniversitesine başvurarak doktora 
öğrenlimine başlamış ve iki yıl devam etmiştir. 

Cevap : 5. 
Tayini izleyen hafta içerisinde noterden tasdikli 

diploma TRT Genel Müdürlüğüne intikal etmiştir. 

Mehmet Özgüneş 
Devlet Bakanı 

5. —• Burdur Milletvekili Ali Semtinin, Burdur 
ilinde 1974 yılında gerçekleştirilen köy elektrifikasyo
nu programına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı. (7/355) 

4 , 3 . 1975 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
sıni arz eder. Saygılar sunarım. 

21.1.1974 
Burdur Milletvekili 

Ali Sanlı 
.Sorular : 
1. Burdur ili 1974 yılı köy elektrifikasyonu prog

ramının gerçekleştirme oranı ne olmuştur? 
2. Burdur ili 1974 yılı köy elektrifikasyonu ve 

köy iletim tesisleri 1974 gerçekleştirme programı ne 
oranda gerçekleşmiştir? 1975 yılı için kaç köye 
elektrik verilmesi ve hangi iletim hatlarının gerçek
leştirilmesi öngörülmektedir? Toplam ödenek miktarı 
nedir? 

T. C. 
Enerji ve tabiî Kaynaklar Bakanlığı 28.2.1975 

Sayı : 112/053.39/165-7902 

Konu : Burdur Milletvekili Sn. Ali Sanlı'nın 
Burdur ilijcöy elektrifikasyonu prog
ramına ilişkin yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 1 . 1975 gün ve 7/355 - 1799/15958 sa
yılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Sn. Ali Sanlı'nın, «Burdur 
ilinde 1974 yılında gerçekleştirilen köy elektrifikasyon 
programı» na dair yazılı soru önergesi cevabı ilişikte 
takdim olunmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın «Burdur İlin
de 1974 yılında gerçekleştirilen Köy Elektrifikasyonu 

programı»na dair yazılı soru önergesi cevabıdır 
SORULAR : Burdur İli 1974 yılı Köy Elektrifi

kasyonu programının gerçekleştirme oranı ne ol
muştur? 

— Burdur İli 1974 yılı Köy Elektrifikasyonu ve 
köy iletim tesisleri 1974 gerçekleştirme programı ne 
oranda gerçekleşmiştir? 1975 yılı için kaç köye elek
trik verilmesi ve hangi iletim hatlarının gerçekleşti
rilmesi öngörülmektedir? Toplam ödenek miktarı 
nedir? 

CEVAPLAR : Elektriklendirme işi Türkiye Elek
trik Kurumu Köy Elektrifikasyonu Yatırım progra-

11 — 
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mında yer alan köylerin elektrik tesislerinin tamam
lanması; köy katılım paylarının ödenmesi, bütçeden 
alınan ödenek ve projelerinin yapılabilmesi yönün
den 3 yıl olarak planlanmaktadır. 

Buna göre; Burdur ilinden 1974 yılı yatırım prog
ramında yer alan 35 köyden 30 köyün elektrik pro
jesi, 14 köyün de elektrik tesisleri tamamlanmıştır. 
Bunun dışında kalan projesi yapılmamış olan 5 kö
yün ilk etütleri yapılmış, tesisleri tamamlanmamış 21 
köyden 8 köyde ise elektriklendirilme işinin % 60'ını 
teşkil eden elektrik direkleri dikilmiştir. 

Bu durumda; yatırım programındaki 35 köyden 
30 köyün projesi yapılarak proje bakımından işin 

ı % 85'i tesislerin tamamlanması bakımından ise 35 
köyden 14 köyün elektriklendiriimesi ile 3 yılda ta
mamlanacak tesislerin % 40'ı ve geri kalan 21 köy
den 8 köydeki elektrik direklerini» dikilmesi ile de 
kalan işin % 23'ü birinci yılda gerçekleştirilmiştir. 

Burdur ili 1974 Yılı Köy Elektrifikasyonu Yatı
rım Programının gerçekleştirilme durumunu belir
ten liste ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

— 12 — 
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Burdur İli 1974 yılı Köy Elektrifikasyonu yatırım Programı durumu 

Sıra 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Köyün adı 

Kuzköy 
Tekkeköy 
Kılavuzlar 
Bşlenli 
Kırcılar 
(Halıcılar) 
Çatağıl 
Güneyyaylşt 
Akpren 
Kart&lpınar 

Elmacık 
Boğaziçi 
Yakalar 
Karaaljler 

Çfttak 
Çörten 
Kjzılyaka 
îbecik 
Evçilşr 

Bayır 
Belmepın&f 

Yamadı 
Asmapağ 

Kargalı 
Sorkun 
Hisarkadı 
Kç. Alan 
Uylupınar 
Işhak 
By. Alan 
Kayacık 
Yuva 
Kâğılcık 
Çaltepe 
Yapr^kyazı 
Gökçe 

İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 

Bucak 

Gölhisaı-
» 
» 
$ 
» 

» 
» 

> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tefenni 
» 
» 
» 
» , 

Durumu 

Bitti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Etüdü ta
mamlandı 
Bitti 

» 
» 

Etüdü ta
mamlandı 
Bitti 

» 
* 
» 

Etüdü ta
mamlandı 
Bitti 
Etüdü ta
mamlandı 
Bitti 
Etüdü ta
mamlandı 
Bitti 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tesis Durumu 

AG. ve ENH. direkleri dikildi. 
ENH. 
Bitti. 

•» 
» 
» 
» 
;> 

direkleri dikildi. 

Direk yerleri tespiti yapıldı 
» 
» 
» 
» 
» 

Bitti 

» 
» 
•» 

ENH. 

» > 
» :•» 

» » 
» » 
•» » 

Direkleri dikildi. 

Direk yerleri tespiti yapıldı 
» 
» 

Bitti 

» 
ENH. 
Bitti 
ENH. 
Bitti 
ENH. 
Bitti 

» 
» 

» ;» 
» » 

Direkleri dikildi 

Direkleri dikildi 

Direkleri dikildi 

Direk yerleri tespiti yapıldı 
ENH. Direkleri dikildi 
Direk yerleri tespiti yapıldı 
Direk yerleri tespiti yapıldı 
ENH. Direkleri dikildi 

— 13 — 
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6. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, İzmir • 
Torbalı ilçesindeki demir madeni yatağına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan 
İsıl'in yazılı cevabı. (7/362) 

24.1.1975 ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereikli işlemin yapılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Kaya Bengisu-
Soru : 
İzmir ili Torbalı ilçesi Yazıbaşı (esflci adı ile Kor

tuna) Belediyesi hudutları içinde bulunmuş olan 
demir madeni yatağı Kadriye Ağrılı islknlıi bir kadının 
üzerine ruhsatlı olarak, muvazaa sureti ile Sırrı Bü
yükyaralı tarafından işletilmekte olduğu falkat bu ya
tağın ruhsata aykırı olarak (daha kolay para kazana
bilmek için) Söke Çimento Fabrikasına toprak olarak 
verilmek suretiyle işletildiği ve hattâ taş ocağı olarak 
işletilip ruhsata aykırı hareket edildiği gerek Yeniasır 
gazetesinde yayınlanmış ve gerekse Yazıbaşı Beledi
ye yetkililerince tarafımıza bildirilmiştir. 

Daha önce de Belediyenin bu konuyu İzmir Va
liliğine ihbar ettiği de belirtilmiştir: 

1. İzmir Valiliğinden bu şekilde bir ihbar Bakan
lığınıza iletilmiş midir? 

2. İletilmiş ise ne gibi bir işlem görmüştür? 
3. İletilmemiş ise yukardaki yazım ihbar kabul 

edilerek Kadriye Ağrılı üzerine ruhsatlı olup muvazaa 
yolu ile eniştesi Sırrı Büyükyaralı tarafından işletilen 
bu demir cevherinin ruhsata aykırı işletilip işletilme-
diği Bakanlığınızca araştırılabilecek midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 28.2.1975 

Sayı : 112/053.40/170 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Kaya 
Bengisu'nun Torbalı ilçesindeki demir 
madeni yatağına ilişkin yazılı soru öner
gesi hakkında, 

Milfet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28.1.1975 gün ve 7/362-1842/16,143 sayılı 
yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Kaya Bengisu'nun, «İz
mir - Torbalı ilçesindeki demir madeni yatağı» na 

dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim olun
muştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Kaya Bengisu'nun, «Tor
balı ilçesindeki demir madeni yatağı» na dair yazılı 
soru önergesi cevabıdır. 

Soru : — İzmir ili Torbalı ilçesi Yazıbaşı (eski 
adı ile Hortuna) Belediyesi hudutları içinde bulunmuş 
olan demir madeni yaltağı, Kadriye Ağrılı isimli bir 
kadının üzerine ruhsatlı olarak, muvazaa sureti ile 
Sırrı Büyükyaralı tarafından işletilmekte olduğu, fa
kat bu yatağın ruhsata aykırı okrak (daha kolay 
para kazanabilmek için) Söke Çimento Fabrikasına 
toprak olarak verilmek suretiyle işletildiği ve hat
ta taşocağı olarak işletilip ruhsata aykırı hareket 
edildiği, gerek Yeniasır gazetesinde yayınlanmış ve 
gerekse Yazıbaşı Belediyesi yetkililerince tarafımıza 
bilıdirilmiştir. 

Daha önce de belediyenin bu konuyu İzmir Vali
liğine ihbar ettiği de belirtilmiştir. 

1. İzmir Valiliğinden bu şekilde bir ihbar Bakan
lığınıza iletilmiş midir? 

2. İletilmiş ise ne gibi bir işlem görmüştür? 
3. İletilmemiş ise, yukardaki yazım ihbar kabul 

edilerek Kadriye Ağrılı üzerine ruhsatlı olup, muva
zaa yolu ile eniştesi Sırrı Büyükyaralı tarafından 
işletilen bu demir cevherinin ruhsata aykırı işletilip 
işlıötilmediği Bakanlığınızca araştırriaibileoek midir? 

Cevap: — Torbalı Kaymakamlığının, Kadriye 
Ağrılı uhdesindeki demir madeni sahasında cevher 
çıkarılmayıp toprak istihsal edildiğine dair İzmir Va
liliğine yapmış olduğu müracaat üzerine, sicil 
401-İR. 148 sayılı demir ruhsatının yürürlükte olduğu, 
İzmir Valiliği tarafından Bakanlığımıza bildirilmiş
tir. 

Ayrıca İzmir Valiliği tarafından yukarıda bildiri
len konu ile birlikte, sahada sigortasız işçi çalıştırıl
dığı ve imrariyesiz satış yapıldığı da, Yazıbaşı Be
lediye Başkanı Nihat Gönülal tarafından ihbar edil
miştir. Bakanlığımıza yapılan bu müracaatlar üze
rine, çimento fabrikalarından mezkûr sahada ne 
miktar ve ne cins maden aldıkları sorulmuştur. Ve
rilen cevaplardan; İzmir ili Torbalı ilçesi Hortuna 
mevkiinde üretilen cevherden üç yıldır, yılda 7 500 
ton cevher alındığı ve kalitesinin % 67,5 Fe2 03 ol
duğu öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız Maden Dairesi ele
manlarından kurulu iki kişilik bir heyet de konuyu 



M. Meclisi B : 51 4 . 3 , 1975 0 : 1 

yerinde mcelemiştıir. Bu heyetin verdiği raporda, 
sorunuzda bahsedilenlerle ilgili olarak: 

a) Sahada demir cevheri yerine toprak satışının 
yapıldığına dair iddanın yerinde olmadığı, 

b) -Sahadaki demir cevherinin toprağımsı, yüzey
lerinin cürufumsu ve yumrumsu görünüşte olmasmm, 
yatağın oluşum özelMklerinden ileri geldiği, 

c) /Sahada satılabilecek uygunlukita taş ve toprak 
varlığına da rastlanmadığı, 

d) 6679 ton demir cevherinin irorariye öden
meden satışının yapılmış olduğu, 

ıe) Sigortasız işçi çalıştırılması nedeniyle duru
mun Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi gerek
tiği, hususları saptanmıştı'*. 

•; Dunun üzerine, îzmir Valiliğine gönderilen 4 Şu
bat 1975 gün ve 2515 sayılı yazanız ile; 6 679 ton de
mir cevheri için Mâden Kanununun 120 nci maddesi
nin tatbiki ile tahakkuk eden 36 066,60 TL. lık cezalı 
Devlet hakkının tahsillinin sağlanması istenmiştir. 
Mezkûr sahada çalıştığı tespit edilen sigortasız işçi
ler nedeniyle gerekli işlemin yapılması da Sosyal Si
gortalar Kurumuna gönderilen 4 Şubat 1975 tarih ve 
2514 sayılı yazımızla istenmiştir. Ayrıca şikâyetçi 
Nihat Gönülal'a; 4 Şubat 1975 tarih ve 2513 sayılı 
yazımız ile imrariyesiz satış yapılması ve sigortasız 
işçi çalıştırılması iddialarının varit olduğu ve bun
lar için gerekli işlemlere girişildiği bildirilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyle sunarım. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

7.: — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, 
Yüksek öğretim kurumları ve yurtlarındaki öğrenci 
olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder 
Öztekin'in yazılı cevabı. (7/363) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Balkanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı say
gıyla arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Selçuk Erverdi 

Sayın Irmak Hükümetinin göreve başladığı gün
den bu yana yüksek öğretim kurumları ve yurtla
rında, şiddet olaylarının yoğunluk kazandığı, öğre
ndim ve Öğretim özgürlüklerini engellemekle de kal
mayıp bu kuruluşlardakilerin can güvenliklerini ağır 
tehlikelere soktuğu; olayları izleyen kamuoyunca da 
bilinmektedir. 

ıBu nedenle; 
1. Göreve başladığınız günden bu yana bu tür

lü kaç şiddet olayı olmuştur? , 
2. ,Bu olayların failleri ve teşvikçileri kimlerdir? 
3. Yakalanan veya tespit edilenlerin her hangi 

bir parti ve dernekle ilişkileri var mıdır, varsa bu 
parti ve dernekler hangileridir? 

4. Bu olayların meydana gelmemesi için Hükü
met ve Bakanlık olarak önleyici tedbirler alınmış mı
dır? Alınmışsa nelerdir? 

5. -Bu şiddet olaylarının tekrarlanmaması için 
ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28.2.1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. 

,Şube : Top. Ol. (B) 
044277 

,Konu : Erzurum Milletvekili Selçuk Er
verdi'nin soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 28.1.1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/363, 1,843/16145, 

b) 21.2.1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7/363, 
1843 /16145 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Selçuk Erverdi tara
fından Bakanlığımıza yöneltilen, yüksek öğrenim ku
rumları ve yurtlarında meydana gelen «şiddet hare
keti» niteliğindeki öğrenci olaylarına ilişkin, yazılı so
ru önergesinde yer alan hususlar incelenmiş ve so
nuç aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 

1. Sayın Irmak Hükümetinin göreve başladığı 
günden 27.1.1975 tarihine kadar öğrenciler arasında 
yaralama ve ölümle sonuçlanan çatışma ve saldın ni
teliğinde 29 olay vukubulmuştur. 

2. Bu olayların 238 sanığı adalete tevdi edilmiş
tir. Halen 8 sanık da takip edilmektedir. Öğrenciler 
arasındaki bu olayları kimilerin meydana getirdiği, 
suçlularının varsa teşvikçi ve tahrikçilerinin, suça az
mettirenlerinin kimler olduğu şüphesiz kanunî bir pro
sedür içinde yapılmakta olan inceleme ve soruştur
malarla ortaya çıkacaktır. 

3. Olaylarla ilgili sanıkların, bir siyasî partiye 
kayıtlı olup olmadığının idare ve zabıta tarafından 
tespiti, Siyasî Partiler Kanunu muvacehesinde 
mümkün olmamaktadır. Ancak bazı sanıkların ken
di fakülte ve yüksek okullarındaki öğrenci dernekle
rine veya diğer derneklere üye oldukları veya bu der-

15 — 
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neklerlıe ilisktterinlin bulunduğu tespit ediebilımekte- ı 
dir. 

Zabııtaca hazırlık soruşturması sırasında elde edi
len, önbilgi niteliğinde olup istihıbarî mahiyette Ba
kanlığıma da gönderilen bilgilerin tarafımdan açık
lanmasını kanunen mümkün görmüyorum. 

Esasen bu bilgiler, gizli olarak cereyan eden hazır
lık soruşturmalarının sonunda, iddianamenin hazır
lanması ve kamu davasının açılması ile birilikte, C. 
Savcıları tarafından TRT ve basın yoluyle kamu pyu-
na açıklanabilımektedir I 

4. Üniversiteler içinde ve eklentilerinde bu çe
şit olayların meydana gelmemesi veya zararlı hale 
dönüşmeden önlenebilmesi için, gerekli önleyici ted- I 
birleri almakla, Üniversiteler Kanununun 66 ncı 
maddesine göre üniversite yetkilileri görevlidir. Ken- I 
di imkânlarıyle önlenmeleri mümkün olmayan haller- | 
de zabıtadan yardım da isteyebilmektedirler. Bu gi- I 
bi haillerde üniversite yöneticileriyle sıkı işbirliği ya
pılmaktadır, Söz konusu yerlerin bazılarında sürek
li güvenlik ekipleri teşkili yoluna gidilmiştir. 

5. Bütün bu tedbirlere rağmen, bu gibi olayları 
sadece zabıta tedbirleriyle kesin olarak önlemenin 
mümkün olamayacağı herkesçe bilinen bir gerçek ha- { 
lıine gelmiştir. Tahsil çağındaki gençlerimiz arasın- I 
da, çoğunlukla ideolojik zıtlaşmalardan doğan ve 
hepimizde derin üzüntüye yol açan müessif olayların 
tekrarlanmaması için, zabıta kuvvetlerine ilâveten, 
Devleti oluşturan bütün kurum ve güçlere, siyasî I 
partilere, demokratik baskı gruplarına, kamu oyu
nu oluşturan basın ve TRT'ye görevler düşmektedir. 
Ancak bu görüş ve telâkki birliği samimî olarak sağ
landıktan sonradır ki, yüksek öğrenim gençliği ara- I 
ısındaki ideolojik anlaşmazlıkların «şiddet olayı» ni- I 
teliğine dönüşmesi etkin bir ölçüde önlenebilir. I 

Bununla beraber, Hükümetimiz, şiddet hareket
lerine karşı, Devletin tüm olanaklarını kullanarak et
kin önleyici tedbirler almaya var gücü ile çalışmak
tadır. 

Arz ederim. 
içişleri Bakanı I 

Mukadder Öztekin 

8. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çukur- I 
ova'da pamuk üreticilerine uygulanan taban fiyat poli- I 
tikasımn amacından saptırıldığına ilişkin sorusu ve I 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı î. Hakkı Aydın- I 
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/372) I 

i 30 . 1 . 1975 
I _ Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı tarafından 
aşağıdaki yazılı sorumun cevaplandırılmasına delâ-

I letinizi saygılarımla rica ederim. 
İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : Çukurova'da pamuk üreticisinin güç du
rumda kalmasını önlemek amacıyle Ecevit Hükü
metinin uyguladığı taban fiyatı politikası bir süre
den beri Çuko - Birlik yöneticileri tarafından ama
cından saptırılmıştır. 

Edindiğimiz bilgiye göre gerçek üretici olmayan 
kişiler tarafından 4 - 5,5 lira bedelle çeşitli yerlerden 

I satınalınan pamuklar; 
a) Sıra gözetilmeksizin Adana, Yenice ve Tar

sus Çukobirlik satınalma merkezlerine satılabilmek-
I tedir. 

b) Bu satınalışlarda üretici yerine hayalî isim
ler kullanılmaktadır. 

c) Satınalmanm tartımında yolsuzluklar yapıl
maktadır. 

d) Satınalma ile ilgili görevliler ve Çukobirlik 
müdür ve genel müdürleri hakkında rüşvet alma 

I söylentileri yaygındır, örneğin bir depo memuru 
her akşam çeşitli eğlence yerlerinde büyük para har
cama olanağına sahip görünmektedir. 

Yukarıda sıraladığımız ve bölgemizi dolaştığı-
I mızda edindiğim bu bilgiler ne derece doğrudur? 

Hayalî isimlerle üretici yerine aracıdan pamuk alın-
I mış mıdır? Depolardaki pamuğun kilosu ile satına-

lındığı defterlerde belirtilen pamuk kilosu arasında 
fark var mıdır? Rüşvet söylentileri yaygın olduğuna 

I göre, bu konuda herhangi bir tahkikat açılmış mı
dır? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 4 . 3 . 1975 

Bakanlığı 
I Basın - Yayın ve Halkla 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Sayı : H. 11/464/01933 

Konu : içel Milletvekili 
Sayın Oral Mavioğlu'nun 

I yazılı soru önergesi. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 2 . 1975 gün ve 7/372-1866/16325 sayılı 

I yazılarınız, 
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tçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun «Çu
kurova'da pamuk üreticilerine uygulanan taban fi
yat politikasının amacından saptırıldığına ilişkin» 
Bakanlığımıza yöneltmiş oldukları yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Hakk Aydınoğlu 

Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanı 

îçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun «Çu
kurova'da pamuk üreticilerine uygulanan taban fi
yat politikasının amacından saptırıldığına ilişkin» 
Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanı tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılması istemiyle yöneltmiş ol
dukları soru önergelerinin cevabıdır. 

8 . 10 . 1974 tarih ve 7/8966 sayılı Pamuk Karar
namesi uyarınca üreticiden pamuk alımlarını sağla
mak üzere alınacak üretici belgelerinde yolsuzluk ya
pıldığı ve muhtelif kuruluşlar tarafından hakiki üre-: 
tici olmayan kimselere de üretici belgesi verildiği 

, hususundaki şikâyetlerin yoğunlaşması üzerine Ba
kanlığımızca üretici tanımından başlayarak ortak ol
mayan üreticiye verilecek belgelerin tanzim, verilme 
esasları hazırlanmış ve 23 . 12 . 1974 tarih ve 787/ 
788 sayılı yazılarımızla bütün valiliklere ve ilgili Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerine gönderilerek or
tak dışı alımlarda bu esaslara katiyetle uyulması is
tenmiştir. 

a) Üretici belgesi ibraz etmeyen ve ortak olma
yan üreticiden Çukobirlik ve diğer alım merkezle
rince bir alım yapıldığına ilişkin olaya rastlanmamış
tır. 

b) Ziraat Odalarınca verileri üretici belgelerine 
göre işlem sürdürüldüğünden, hayalî isimlerle kütlü 
teslimat yapılması söz konusu olmayacağı ortadadır. 

c) Alım sırasındaki tartım işlerinde yolsuzluk 
olduğu yolunda bugüne dek Çukobirliğe iletilen so
mut ve belirgin bir şikâyet olmamıştır. 

d) Çukobirliğin alım merkezlerinde yapıldığı 
iddia edilen yolsuzluklar konusunda Bakanlığımıza 
intikal eden şikâyetlerin soruşturması için şikâyet 
konusu alım merkezlerinde gerekli incelemeyi yap
mak üzere kontrolörler görevlendirildiği gibi Çuko
birlik merkezinde de halen müfettişlerce denetim ya
pılmaktadır. 

Bir depo memurunun her akşam çeşitli eğlence 
yerlerinde büyük harcamalar yaptığı yolunda verilen 
örnekle ilgili isim bilinmediği cihetle bu konuda bir 
soruşturma yapılması da mükün olamamıştır. 

— 17 
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9. — Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz'in, Ba
lıkesir Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/385) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırıl
ması için Millî Eğitim Bakanı. Prof. Dr. Safa Reis-
oğlu'na tevcihini saygı ile arz ederim. 

4 . 2 . 1975 

Antalya Milletvekili 
Remzi Yılmaz 

1. — Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Matema
tik öğretmeni Hüseyin Sarı'nın 30 . 9 . 1974 tarih 
ve Ortaöğretim 6131 sayılı Kararname ile ortaöğreti
me aktarıldığı doğru mudur? 

2. — Bu öğretmenin : 
a) Dört yıl eğitim enstitüsünde çalıştığı, 
b) Aynı enstitüde müdür başyardımcılığı yap

tığı, 
c) Enstitünün tahakkuk memurluğunu yürüttü

ğü, 
d) Enstitü âdına 23 . 11 . 1971'de yapılan Eği

tim Reformu seminer çalışmalarına katıldığı, 
e) Öğretmenler Kurulunca Yurtlar ve Krediler 

Kurumu Genel Kurul Üyeliğine seçildiği ve toplan
tılara katıldığı, 

f) Açılan Modern Matematik kurslarını başarı 
ile tamamladığı, 

g) Orta dereceli okul öğretmenlerinin Modern 
Matematik'e intibakları ile ilgili kurslarda * öğretim 
üyesi olarak görevlendirildiği doğru mudur? 

3. — Öğretmenin talim sicilleri ve karteksine gö
re başarı durumu nedir? 

4. — Yukardaki görevleri başarı ile yapan ve 
kadro unvanı «Yüksek Okul Öğretmeni» olan bir 
öğretmenin orta dereceli bir okula verilmesinin hu
kukî gerekçesi nedir? 

5. — a) Dört senedir Necati Eğitim Enstitüsün
de başarı ile hizmet yapan öğretmen hakkında hiç
bir şikâyet yok iken, bir kısım aşırı solcu öğrenciler 
tarafından şikâyet edildiği, konuyu tahkik etmek 
üzere gönderilen Başmüfettiş İbrahim Gökbakar'ın 
«... bir kısım öğrenciyi tahrik ve teşvik ederek diğer
lerini doğdurup söğdürdüğünüz iddia edilmektedir» 
şeklinde soru yönelttiği ve bunun neticesinde öğret
menin orta dereceli okula aktarıldığı doğru mudur? 

b) Öğretmen nerede, ne zaman, kimi, nasıl tah
rik etmiştir? 
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c) öğretmenin tahrikleri neticesinde kimler, ne 
şekilde zarar görmüştür? 

d) Hukukî delilleri nelerdir? 
6. — a) Hüseyin Sarı hakkında tahkikat yapı

lırken iddiaların sübuta ermesi hususunda şikâyetçi 
öğrencilerin dışında öğrencilerin de ifadesine başvu
rulmuş mudur? 

b) Başvurulmuş ise bu örnekleme grupu nasıl 
seçilmiştir? 

c) Yoksa, sadece şikâyet eden öğrencilerin ifa
desi ile yetinilerek Öğretmenin suçluluğu peşin olarak 
kabul mü edilmiştir? Böyle bir tahkikatın tarafsız 
netice verebileceğine nasıl inandırabilirsiniz? 

d) Isnad edilen konuda, yer, zaman ve olay 
gösterilerek savunma istenmiş midir? 

7. — Tarafsız bir tutumla ve başarılı olarak Dev
let hizmetinde olan bir memurun yüksek okuldan 
orta dereceli okula alınması, partizan icraat, dışında 
ne ile izah edilebilir? 

8. — Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Matematik -
Fizik Öğretmeni Ahmet Akpınar'ın disiplin kurulu 
üyeliğinin 7 . 5 . 1974 tarih ve Öğ. Okulları Genel 
Müdürlüğünün 12040 sayılı yazısı ile aldığının bildi
rildiği ve bunun uygulandığı doğru mudur? 

9. — a) Enstitü yönetmeliğine göre, Enstitü Öğ
retmenler Kurulunca seçilen Disiplin Kurulu üyeli
ğinin Bakanlık tarafından alınacağına dair Bakanlığa 
yetki veren herhangi bir yönetmelik veya kanun mad
desi var mıdır? 

b) Varsa, uygulamanın dayandığı maddenin be
lirtilmesi, 

c) Aksi takdirde hukuk devletindeki keyfiliği 
nasıl izah edebilirsiniz? 

10. — a) Eğitim Enstitülerinde disiplin kurulu 
üyeliğinin alındığı Bakanlık tarihinde var mıdır? 

b) Varsa, nerede, ne zaman, kimlere uygulan
mıştır? 

11. — Necati Eğitim Enstitüsü Matematik - Fi
zik Öğretmeni Ahmet Akpınar'ın 2 . 2 . 1974 tari
hinde Enstitü yönetmeliğine göre Bölüm Öğretmen
ler Kurulunca Fen ve Tabiat Bilgileri Bölüm Şefliği
ne seçildiği doğru mudur? 

12. — Bölüm şefi seçiminden 94 gün sonra 
7 . 5 . 1974 tarih ve öğ. Ok. Gen. Müdürlüğünün 
12090 sayılı yazısı ile bölüm şefliğinin onaylanma
dığının bildirildiği ve uygulandığı doğru mudur? 

13. — a) Eğitim Enstitülerinde bölüm şefi seçi
lip de bölüm şefliğinin onaylanmadığı Bakanlık ta
rihinde var mıdır? 

b) Varsa; nerede, ne zaman kimlere uygulan
mıştır? 

14. — Meslekte dokuz yılını dolduran ve lise 
müdürlüğü yapan öğretmenin bölüm şefliği onaylan
mazken, onun yerine meslekte iki yılını doldurma
mış ve idarî tecrübesi olmayan bir öğretmenin bö
lüm şefliğinin onaylandığı doğru mudur? 

b) Doğru ise; uygulanmayı nasıl izah edebilir
siniz? 

15. -— a) Necati Eğitim Enstitüsü tarih öğret
meni Cahit Yanş'ın okulda bir kısım öğrenciler ile 
«Keşanlı Ali Destanı» adlı piyesi hazırlayarak kendi
sinin de gözetici öğretmen ve rejisör olarak, ilçeler
de C. H. P. adına temsiller verdiği, basına intikal 
etmiştir (11 Mayıs 1974 tarihli «24 Haziran» isimli 
Susurluk mahallî Gazetesi, 7 Haziran 1974 tarihli 
Yeni Asya, Sabah ve Son Havadis gazeteleri 8 Ha
ziran 1974 tarihli Tercüman ....» bu haberler doğru 
mudur? 

b) Basma intikal eden bu konuda tahkikat yap
tırılmış mıdır? 

c) Yaptırılmışsa ilgililere ne gibi muamele ya
pılmıştır? 

d) Yapılmamışsa yapılması gerekmez mi? 

16. — Necati Eğitim Enstitüsü Tarih Öğretmeni 
Cahit Yarış bu okulda göreve başladığından beri 
olaylar gösterilerek tarafgir hareket ettiği, aşırı sol
cuları tahrik ve himaye ederek huzursuzluk kayna
ğı olduğu hakkında enstitüde yapılan kaç tahkikat
ta ifadesine başvurulmuştur? 

17. — Hakkında, partizanlık yaptığına dair mad
dî belgeler olan Cahit Yarış, Ekim 1974'te aynı ens
titüye müdür yapılmış mıdır? 

18. — Hakkında partizanlık yaptığına dair mad
dî belgeler olan Cahit Yarış, Yüksekokula müdür 
tayin edilirken, tarafsız ve başarı ile hizmet yürüten 
Hüseyin Sarı'nın Ortaöğretime atılması, Ahmet Ak
pınar'ın disiplin kurulu üyeliğinin alınması ve bölüm 
şefliğinin onaylanmamasını hukukun genellik ve ta
rafsızlık ilkesi ile nasıl izah edersiniz? 

19. — Necati Eğitim Enstitüsündeki üç öğretmen 
için (Macit Abu Ahmet Akpınar, S. Zeki îsmailoğ-
lu) ders teftişine lüzum gösterilmiş midir? 

20. — Bu öğretmenler kaç yıldır bu müesseseler
de görev yapmaktadırlar ve şimdiye kadar bu konu
da bir teftiş yapılmış mıdır? Ders teftişlerine lüzum 
gösterilmesinin hukukî gerekçeleri nelerdir? 

21. — Eğitim enstitülerinde çalışan öğretmenle
rin basanlarını ölçen kıstas nedir? Şimdiye kadar 
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bu öğretmenlerin başarı durumları ölçülmemiş mi
dir? 

22. — Adı geçen öğretmenlerin talim sicillerine 
göre başarı durumları nedir? 

23. — Talim sicilleri başarı için bir ölçü müdür? 
Ölçü ise, talim sicillerinde «gereği gibi faydalı ola
madığı» belirtilen öğretmenler adı geçen yüksek 
okulda var mıdır? Bunlar hakkında ders teftişi ya
pılması istenmiş midir? îstenmemişse bu durum na
sıl izah edilebilir?. 

24. — Millî Eğitim Bakanlığında bir öğretmenin 
yeterli veya yetersiz oluşuna, yüksek okul öğretmen
liği yapıp yapamayacağına disiplin kurulu üyesi, 
bölüm şefi olup olamayacağına dair ölçü, kanun ve 
yönetmelikler mi yoksa öğretmenlerin C. H. P. ne 
hizmet edip etmediği midir? 

25. — Bu tutumla Devlet hizmetinde olması ge
reken Devlet memurları parti içi faaliyetlere zorlan
mış olmuyor mu? 

26. — Yukardaki maddelerde zikredilen haksız
lıklar sizden önce yapılmış ise, yeniden tahkik etti
rerek, suçlu olduklarına dair hiçbir maddî delil ol
madığı halde keyfî tasarruflarla mağdur edilen öğ
retmenlere yapılan haksızlığı düzeltmek bir vicdan 
ve kanun gereği değil midir? , 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28 . 2 . 1975 
. Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
Sayı: 031.2-66 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 2 . 2 ' . 1975 gün ve 7/385 1883/16459 sayı
lı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Remzi Yılmaz'ın Ba
lıkesir Necati Eğitim Enstitüsünün öğretmenlerine 
dair vermiş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin ce
vabımız ekte sunulmuştur. 

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

Millî Eğitim Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın Remzi Yılmaz'ın Balı
kesir Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine dair ver
miş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız. 

1. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Matematik 
öğretmeni Hüseyin Sarı, geçirdiği soruşturma sonu
cu 30 . 9 . 1974 gün ve 6131 sayılı Kararname ile Or
taöğretim Genel Müdürlüğü emrine verilerek Balıkesir 
Lisesi Matematik öğretmenliğine atanmıştır. 

Uzunköprü Lisesi Matematik Öğretmenliğinden 
istek ve ihtiyaç üzerine Hüseyin Sarı, 14 . 11 . 1970 
tarihinde Necati Eğitim Enstitüsüne atanmış olup 4 
yıl bu görevde kalmıştır. 

Yüksek öğretmen okulu mezunlan ihtiyaca göre 
liselere, gerektiğinde ortaokullara atanmaktadırlar. 
Uygun görülenler, öğretmen okullarına ve eğitim ens
titülerine atanırlar. Başarısızlıkları halinde veya so
ruşturma sonuçlarına göre, lise ve ortaokullara iade 
edilirler. 

Adı geçen öğretmen hakkında Bakanlık müfettiş
lerinin yapmış oldukları soruşturma sonunda hazırla
nan raporda, öğretmenin görev yaptığı okulda huzur
suz olduğu tespit edilmiştir. 

657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun hükmündeki 
Kararname ile değişik 76 ncı maddesinde «kurumlar 
memurların aylıklarında bir değişiklik yapmaksızın 
görev ve görev yerlerini değiştirebilirler» denilmekte
dir. 

Bu durumda nakil inzibatî bir ceza olmayıp, sırf 
öğretmenin huzura kavuşmasına matuf idarî takdire 
dayanan bir tasarruftur. Ayrıca adı geçenin Bakan
lığımız aleyhine açtığı idarî davada yürütmenin dur
durulması talebi ret edilmiştir. 

2. a) Hüseyin Sarı hakkındaki soruşturma sıra
sında şikâyetçi öğrencilerden 22 kişinin ifadesine baş
vurulmuştur. Ayrıca 37 öğrencinin de bu konuda ta
nık olarak ifadesi alınmıştır. 

b) Adı geçenin, Bakanlığımız müfettişlerince bu 
konuda ifadesi alınmıştır. 

3. Balıkesir Eğitim Enstitüsü öğretmeni Ahmet 
Akpınar'ın geçirdiği soruşturma sonucu düzenlenen 
rapordaki teklif uyarınca öğretmen yetiştiren Yüksek 
Dereceli Okullar Disiplin Yönetmeliğinin 14 ncü mad
desi gereğince kendisine verilen görevi yerine getirme
diğinden 7 . 5 . 1974 gün ve 12040 sayılı yazımızla 
üzerinden disiplin kurulu üyeliği alınmıştır. 

4. 1973 Aralık ayında Balıkesir Eğitim Enstitü
sü Türkçe Bölümü öğrencileri Edebiyat Öğretmenle
ri Cahit Yarış'ın gözetimi altında «Keşanlı Ali Des
tanı» isimli oyunu temsil etmişlerdir. Eğitsel kol ça
lışmalarından olan bu oyun, genel istek ve Öğretmen
ler Derneklerinin yardımı ile bazı ilçelerde de temsil 
edilmiştir. 

Piyesin oynatılmasında hiçbir partinin yararı gö-
zetilmemiştir. Gazetelerin bu konudaki iddiaları ile 
ilgili olarak gerekli inceleme yaptırılmıştır. 
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5. Okul Müdürü Cahit Yarış'ın tutum ve davra
nışları 23 . 12 . 1974 gün ve 33061 sayılı yazımızla 
soruşturma konusu yapılmıştır. 

a) Geçirdikleri soruşturma sonucu düzenlenen 
rapordaki teklifler uyarınca Tarih Öğretmeni S. Ze
ki İsmailoğlu, Meslek Dersleri Öğretmeni Macit Abi, 
Matematik Öğretmeni Ahmet Akpınar'ın ders teftişle
ri yaptırılmaktadır. 

b) Bu öğretmenlerden S. Zeki İsmailoğlu 4 yıl, 
Macit Abi 4 yıl, Ahmet Akpınar ise 3 yıldanberi Ne
cati Eğitim Enstitüsünde görev yapmaktadırlar. Eği
tim Enstitüleri Yönetmeliğinin 32 nci (32 nci madde 
«Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli görülürse öğretmen 
ve idarecilerin çalışma durumları ve başarı derecele
ri müfettişlerce incelettirilir.») maddesine istinaden 
adı geçenlerin ders teftişi yaptırılmaktadır. 

6. Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin 43 ncü mad
desi uyarınca, bölüm şefleri, bölüm öğretmenler ku
rulunca iki yılda bir seçilmekte olup, Enstitü Müdü
rünün teklifi ile bölüm şefliğine Bakanlığımızca ata
ma yapılmaktadır. 

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünün Fen ve Ta
biat Bilgisi Bölüm Şefinin emekliye ayrılması üzeri
ne bölüm öğretmenler kurulunun 2 . 2 . 1974 tarihin
de yapmış olduğu toplantı sonunda Matematik Öğret
meni Ahmet Akpınar 10 oyla bölüm şefliğine seçil
miştir. Ve durum Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünün 
14 . 3 . 1974 tarih ve 233.0 - 1457 sayılı yazısı ile Ba
kanlığa bildirilmiştir. 

Ancak, ilgilinin geçirdiği soruşturma sonucu Ba
kanlık müfettişliğince düzenlenen 22 . 4 . 1974 gün 
ve 47 sayılı raporun sonuç bölümünde disiplin yö
netmeliğinin 14 ncü maddesi hükmüne aykırı olarak, 
Enstitü Müdürü tarafından verilen emirleri yerine ge
tirmediği ve görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine 
uygun düşmeyen tasarruflarda bulunduğu subuta er
diği cihetle, adı geçenin disiplin kurulu üyeliğinden 
uzaklaştırılması, ayrıca 657 sayılı Kanunun 125 nci 
maddesinin (c) bendine uygun düşen hatalı davranı
şından ötürü (kısa süreli durdurma) ile tecziye edilme
si teklif edilmiştir, ilgili hakkında teklif edilen «kısa 
süreli durdurma» işleminin bir sonuca bağlanması 
için, soruşturma dosyası 7 . 5 . 1974 tarih ve 12120 
sayılı onayla Bakanlık Merkez Disiplin Komisyonu 
Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

Bu itibarla da müfettiş teklifine uyularak Bakan
lığımız Ahmet Akpınar'ın, Necati Eğitim Enstitüsü
nün Fen ve Tabiat Bilgisi Bölüm Şefliğine atanma-
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sini yukarıda arz edilen nedenlerden ötürü uygun gör
memiştir, 

Bu durum ilgiliye duyurulmak üzere, 20 . 4 . 1974 
gün ve 10722 sayılı yazı ile Balıkesir Necati Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Adı geçen Eğitim Enstitüsünde böylelikle açık 
bulunan Fen ve Tabiat Bilgileri Bölüm Şefliğine Ens
titünün Fizik Öğretmeni Hasan Uğur bölüm öğret
menler kurulunun 15 . 5 . 1974 günü yapmış olduğu 
toplantıda, seçilmiş ve Enstitü Müdürlüğünün de 
20 . 5 . 1974 tarih ve 2627 sayılı önerisi üzerine, Ba
kanlığımızca 5 . 6 . 1974'te ataması yapılmış bulun
maktadır. 

Necati Eğitim Enstitüsü Müdürü Yaşar Çağla-
yan'ın, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmenliği
ne naklen atanması üzerine Balıkesir Necati Eğitim 
Enstitüsü Tarih Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Ca
hit Yarış 16 . 10 . 1974 gün ve 2345 sayılı kararna
me ile Enstitü Müdürlüğüne atanmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Mîllî Eğitim Bakanı 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Anka
ra Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksekokulundaki 
olaylara ilişkin İçişleri ve Millî Eğitim bakanlarından 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun ya
zılı cevabı. (7/389) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri ve Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı rica eder, saygılar sunarım. 5 . 2 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksekoku

lunda komandoların egemen oldukları kendilerinden 
olmayan 80 öğrenciyi okula sokmadıkları, Okul ida
resinin komandolarla birlikte hareket ettiği ve yapı
lan şikâyetleri nazara almadığı, okul kapısına konan 
görevli polislerin nöbetlerini komandolara bıraktıkla
rı ve kimlik kontrolünü komandoların yaptıkları doğ
ru mudur? 

Bu soru ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının ce
vabı, geldiğinde ayrıca yayınlanacaktır. 

20 -
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T. C 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 , 3 . 1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm: Parlamento-trtibat 
Sayı : 031.2-68 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 1 2 . 2 . 1975 gün ve 7/389 1892/16488 sa
yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in Ankara 
Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksekokulu öğrenci
lerine dair vermiş olduğu yazılı soru önergesine iliş
kin cevabımız ekte sunulmuştur. 

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

Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in Anka
ra Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksekokulu öğren
cilerine dair vermiş olduğu yazılı soru önergesine iliş
kin cevabımız. 

Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksekoku
lu hakkında, ilgililerden alınan bilgilere göre, soru 
önergesinde bahsedilen hususların varit olmadığı an
laşılmıştır. (Okul kapısına konan görevli polislerin 
nöbetlerini komandolara bıraktıkları ve kimlik kont
rolünü komandoların yaptıkları) da doğru değildir. 

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

Millî Eğitim Bakanı 

11, — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye'de Mason ve Siyonist Teşkilâtına ilişkin Dev
let Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder 
Öztekin'in yazılı cevabı. (7/394) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Sü
leyman Arif Emre'nin sözlü olarak cevaplandırması 
için havalesini Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 94 
ncü maddesi gereğince rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanlı 
Soru 1. Türkiye'de Mason teşkilâtı var mıdır? 
Varsa Kanunî midir? 
Soru 2. Türkiye'de siyonizm teşekkülü var mı

dır? 
Varsa üyeleri kimlerdir? 
Soru 3. Memlekete zararlı Siyonist ve Mason 

teşekkülleri faaliyet halinde ise bunlara niçin mü-
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saade olunmaktadır? Ve bunların kapatılması için 
hükümetinizce yapılmış bir hazırlık var mıdır? 

Soru 4. Türkiye'de Mason locası tâbirine uyan 
teşekküller hangileridir ve bunlar hakkında ne düşü
nülmektedir? 

Sayın Başkanlığı 
Gündemin 61, 113, 65, sırasında bulunan sözlü 

sorularımın yazılı şekle tahvillerini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28 . 2 ,1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. Top. Ol. Şb. . "" ~"" 

Şube : (A) U-22 
7/394 044298 

Konu : Siyonist ve Mason Dernek
leri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 2 . 1975 gün ve Genel Sekreterlik 
7/394/690-6728 sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı'nın; Si
yonist ve Mason Derneklerine ilişkin olup, Millet 
Meclisinin 5 . 2 . 1975 günlü, 35 nci Birleşiminde 
yazılı soruya çevrilen önergesini kapsayan cevabımız 
aşağıda belirtilmiştir. • 

1. Merkezi İstanbul'da olmak üzere, «Mason 
Derneği», «Büyük Mason Mahfili Derneği», «Hür ve 
Kaibul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği» is
mi altında, 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa göre 
kurulmuş ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğince 
intibak işlemlerini yapmış üç Mason Derneği mevcut-

- tur. Tüzükleri Bakanlığımızca tetkik edilmiş, Kanuna 
uygunluğu görülmüştür. 

2. Türkiye'de Siyonizm gayesiyle kurulmuş der
nek mevcut değildir. Kaldı ki, 1630 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine göre bu amaçla dernek kurulması 
da mümkün değildir. 

3. Mason Dernekleri, 1630 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesindeki yasak derneklerden değildir. Şimdiye 
kadar devletin ilkesi ve milletin bütünlüğünün, millî 
güvenliğinini kamu düzeninin ve genel ahlâkın korun
ması bakımından zararlı faaliyetleri de tespit edileme
miştir. 

4. Bugüne kadar yurdumuzda (Mason Locası) 
tabirine uyan teşekkül kurulmamıştır. Ancak; Mason 
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Derneklerinin çalışma sisteminde «Loca» tabiri kulla
nılan bir bölümün bulunduğu tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

12. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve Mason Derneklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/395) 

4.4. 1974 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve talep 
ederim. 

İçel Milletvekili 
Rasim Gürsoy 

1. Halen Türkiye'de Cemiyetler Kanununa göre 
kurulmuş Siyonist ve Mason Dernekleri var mıdır? 

2. Varsa bu Derneklerin kuruluş maksatları ne
lerdir? 

Din aleyhinde ne gibi bir çalışmaları vardır? 
3. C. H. P. ve M. S. P. Koalisyonu döneminde, 

bu ve buna benzer gayelerle faaliyet gösterecek der
nek kurulmuş mudur? Kurulmuş ise adı ve maksadı 
nedir? 

4. Tüzüğünü tasdik izni, Bakanlığınız tarafından 
verilmiş midir? 

5. Hükümetin denetimi altında faaliyet göster
mekte olan bu derneklerin zararlı faaliyetleri Bakan
lığınızca tespit edilmiş midir? Edilmişse, bu zararlı 
faaliyetler nelerdir? 

5 . 2 . 1975 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5 . 2 . 1975 tarihli gündemin 35, 36 ve 62 sıra 
numaralarındaki sözlü sorularımı yazılıya çevrilerek 
alâkalı Bakanlıkça cevaplandırılmasını ve gereken iş
lemin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Rasim Gürsoy 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28 . 2 .1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Gen. Güv. Top. 01. Şb. 
Şube: (A) U 22 

Konu : Mason Dernekleri Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 9 . 7 . 1974, 12 . 2 . 1975 gün ve 6-98/696-6748, 
7-395/696-6748 sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Rasim Gürsoy'un Siyonist 
ve Mason derneklerine dair olup, Millet Meclisinin 
5 . 2 . 1975 günlü 35 nci Birleşiminde yazılı soruya 
çevrilen önergesini kapsayan cevabımız aşağıda be
lirtilmiştir. 

1. Merkezi İstanbul'da olmak üzere, «Mason 
Derneği», «Büyük Mason Mahfili Derneği»., «Hür 
ve kabul edilmiş masonlar büyük locası Derneği» 
ismi altında, 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa göre 
kurulmuş üç mason derneği mevcut olup, 1630 sa
yılı Dernekler Kanununun yürürlüğe girmesiyle inti
bak işlemlerini yapmışlardır. Siyonizm gayesiyle ku
rulmuş bir teşekkül bulunmamaktadır. 

2. Tüzüklerine göre, bu dernekler «İyi ahlâklı 
ve erdemli insanlar arasında kardeşlik ve hayır se-
verlik ruhunun kurulması, insanlığın hürriyet içinde 
fikrî ve içtimaî gelişmesi, olgunlaşması, hakikatin 
aranması» gayesiyle kurulmuşlardır'. Şimdiye kadar 
din aleyhinde herhangi bir çalışmaları tespit edile
memiştir. ^ 

3. C. H. P. ve M. S. P. Koalisyonu döneminde; 
bu ve buna benzer gayelerle faaliyet göstermek üzere 
dernek. kurulmamıştır. 

4. Bütün dernekler gibi, sözü edilen derneklerin 
tüzükleri de Bakanlığımızca tetkik edilip, 1630 sayılı 
Dernekler Kanununa uygun olduğu görülmüştür. 

5. Bu derneklerin davranışları, diğer dernekelerde 
olduğu gibi mahallî zabıtasınca izlenmektedir. Şim
diye kadar zararlı ve kanunen takibi gereken bir faa
liyetleri tespit edilememiştir. 

Arz ederim. 
Mukadder öztekin 

İçişleri Bakanı 

13. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, Ba
lıkesir özel idare binası üzerindeki lojmalara ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı 
cevabı. (7/398) 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Balıkesir İli özel idare hizmet binası üzerindeki 
lojmanların, il genel meclisinin 8 Ocak 1966 günlü 
oturumunda kabul edilen karar istikametinde düzel-
itlmesi, lojmanların ortaöğretim öğrenci yurdu olarak 
tahsis edilmesine, Genel Meclis Üyesi ve A.P. Grup 
Başkanı sıfatı ile ben ve C. H. P. Grup Başkanı Şe
ref Laçin Akgün'ün müşterek imzalı 19.1.1972 gün
lü takririmiz üzerine; 

Lojmanların ortaöğretim öğrenci yurdu olarak 
tahsisi ve burada okuyacak öğrencilerin Balıkesir 

22 — 
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İlindeki çocukların olması ve buraya alınacak çocuk
ların Millî Eğitim Müdürlüğünün Başkanlığında ku
rulacak bir komisyon marifetiyle imtihanla alınması 
ve takrir muhtevasının aynen kabulü ile lojmanlarda 
oturan zatların 1.7.1972 tarihine kadar tahliye et
melerine bir çekinser oya karşılık 34 evet oyla 
19.1 .1972 tarihinde genel mecliste karar alınmıştır. 

Sayın Başkan aradan 2 seneyi aşan bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen genel meclis kararı hükmü 
yerine getirilmemiştir. 5 adet lojmanın birisinde Özel 
İdare Müdürü Hayrettin Gürbüz 4 seneden beri 
oturmakta olup bu zatın Balıkesir'de ayda 2 500 lira
yı aşkın kira getiren daireleri ve dükkanları vardır. 
Diğer 4 lojmanda da oturanlar özel idare mensubu 
değillerdir. 

6126 sayılı Kanun lojmanlardan kimlerin faydala
nacağını açıklamış olmasına rağmen Balıkesir'de ka
nunlar işlememektedir. Genel meclis kararı gereğinin 
bugüne kadar yerine getirilmemesi sebebinin sayın 
İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak açıklanmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir Milletvekili 

Behram Eker 

5 . 2 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin sözlü soruları bölümünün 102 nci sı

rasında yer alan, İçişleri Bakanlığından (6/138) sıra 
sayılı sözlü sorumun yazılı soruya çevrilmesini say
gılarımla arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Behram Eker 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İd. Gn. Md. 28 . 2 . 1975 
Şb. Md. : 1. Daire 

Bşk. Hs. 512-202-3/6543 

Konu : Balıkesir Milletvekili Behram 
Eker'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : (a) : 2 . 7 . 1974 gün ve 6/138 - 1148/9923 
sayılı yazınız. 

(b) : 12 . 2 . 1975 gün ve 7/398 - 1148/9923 sayılı 
yazınız, 

Balıkesir Milletvekili Sayın Behram Eker'in ilgi (a) 
yazınız ekinde gönderilen ve Bakanlığımca sözlü ola
rak cevaplandırılması talep edilen ve ilgi (b) deki ya-
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zınız ile de yazılı soru önergesine çevrildiği bildirilen, 
soru önergesinde; 

«Balıkesir ili özel idare Hizmet binası üzerindeki 
lojmanların, il genel meclisinin 8 Ocak 1966 günlü 
oturumunda kabul edilen karar istikametinde düzel
tilmesi, lojmanların orta öğretim öğrenci yurdu ola
rak tahsis edilmesine, Genel Meclis üyesi ve A. P. 
Grup Başkanı sıfatı ile ben ve C. H. P. Grup Başka
nı Şeref Laçin Akgün'ün müşterek imzalı 19 . 1 . 1972 
günlü takririmiz üzerine 

Lojmanların ortaöğretim öğrenci yurdu olarak 
tahsisi ve burada okuyacak öğrencilerin Balıkesir ilin
deki çocukların olması ve buraya alınacak çocukların 
Millî Eğitim Müdürlüğünün Başkanlığında kurulacak 
bir komisyon marifetiyle imtihanla alınması ve takrir 
muhtevasının aynen kabulü ile lojmanlarda oturan 
zatların 1 . 7 . 1972 tarihine kadar tahliye etmelerine 
bir çekimser oya karşılık 34 evet oyla 19 . 1 . 1972 ta
rihinde Genel Mecliste karar alınmıştır. 

Sayın Başkan aradan 2 seneyi aşan bir zaman geç
miş olmasına rağmen Genel Meclis kararı hükmü ye
rine getirilmemiştir. 5 adet lojmanın birisinde Özel 
İdare Müdürü Hayrettin Gürbüz 4 seneden beri otur
makta olup bu zatın Balıkesir'de ayda 2 500 lirayı 
aşkın kira getiren daireleri ve dükkânları vardır. Di
ğer 4 lojmanda da oturanlar Özel İdare mensubu de
ğillerdir. 

6126 sayılı kanun lojmanlardan kimlerin fayda
lanacağını açıklamış olmasına rağmen Balıkesir'de 
kanunlar işlememektedir. Genel Meclis kararı gere
ğinin bugüne kadar yerine getirilmemesi sebebinin 
Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak açık
lanmasını arz ederim.» denilmektedir. 

1. — İl Genel Meclisinin 1967 malî yılı bütçesinin 
8 Ocak 1966 günlü müzakeresi sırasında, üye Beh
ram Eker'in, Özel İdare Hizmet binası üstünde fa
kir öğrencilerin yararlanması için yurt yapılmasını 
teklif ettiği, ancak ilgili bölüm ve maddelerin görü
şülmesi sonucunda hizmet binası üstünde öğrenci 
yurdu bulunmasının bazı sakıncalar doğuracağı mü
talaa edilerek, Özel İdare Hizmet binasının lbjmansız 
olarak yapılmasının kabul edildiği : 

2. — İl Genel Meclisi kararlarını uygulamak ve 
acele hallerde, sonradan Genel Meclisin tasvibine su
nulmak üzere, Genel Meclisin ittihaz edebileceği ka
rarları almaya yetkili bulunan İl Daimi Komisyonu
nun, 27 Haziran 96.7 günlü oturumunda, lojman ya
pımının büyük bir ihtiyaç haline geldiği görülerek, 
hizmet binasının üzerine beş adet lojman inşaasını 



M. Meclisi B : 51 4 . 3 . 1975 0 : 1 

projeye bağlayarak ihaleye çıkardığı ve 27 Temmuz 
1967 tarihinde Orhan Azizoğlu adında bir müteahhi
de verildiği; inşaatın tamamlanmasından sonra, İl 
Daimi Komisyonunun 18 Temmuz 1968 gün ve 693 
sayılı kararı ile beş lojmandan birinin Özel tdare Mü
dürüne, üçünün Vali Muavinlerine, birinin de Hukuk 
İşleri Müdürüne tahsis edildiği: 

3. — ti Genel Meclisinin 1972 yılı toplantısı sıra
sında A. P. Grup Başkanı olarak Behram Eker ile 
C. H. P. Grup Başkanı §. Laçin Akgün 19 . 1 . 1972 
günlü bir önerge vererek Özel tdare Hizmet binası üs
tünde yapılmış bulunan lojmanların, 1966 yılı Mec
lis kararına göre değerlendirilmesini ve uygun bir ga
yeye tahsisini istedikleri; 

Bunun üzerine, hangi gayeye tahsis edilmesinin 
uygun olacağının tespiti amacıyle, Bayındırlık, Sağlık 
ve Millî Eğitim Müdürlüğünden kurulu bir heyetin 
gerekli incelemeyi yaparak söz konusu yerlerin yine 
lojman olarak kullanılmasının uygun olacağına dair 
hazırladığı raporun, ti Daimî Komisyonunun 19.7.1972 
günlü toplantısında 534 sayılı kararla benimsendiği; 

4. — İl Daimi Komisyonunun yukarıda sözü edi
len kararlarını takip eden İl Genel Meclisinin 3.1.1973 
tarihli toplantısında, ti Genel Meclisi Başkanı Vali
nin, bu konuda, bir önceki yılda verilen önergelerle 
İl Genel Meclisi ve Daimi Komisyon kararları ve ya
pılan işler hakkında yaptığı açıklamalar üzerine baş
vurulan oylamada, Genel Meclisin çoğunluğu ile, ya
pılan icraatın tasvip edildiği; 

5. — Lojmanların tahsis işleminin genellikle mev
zuata uygun bulunduğu; ancak, Özel tdare Saymanlık 
Müdürü Hayrettin Gürbüz'ün Balıkesir'de 1/2 hisse
si kendisine, 1/2 hissesi kızma ait olmak üzere 80 
m2 lik kârgir bir evi ile altında dört dükkânı bulun
duğu halde, Balıkesir Valiliğince 6126 sayılı kanun 
hükümlerinin yalnız, Genel Bütçeye dahil dairelerde 
çalışan memurları ve bu bütçeye konulan ödeneklerle 
yapılan binaları kapsadığı mütalaa edilerek, Özel ida
re Müdürüne de lojman tahsis edildiği; 

anlaşılmıştır. 
inceleme sırasında; 
6126 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, bu Kanu- ı 

nun 1 nci maddesi hükmünün Özel Bütçeli dairelerde 
çalışan personele de uygulanacağının açıklanmış bu
lunduğu anlaşıldığından, Özel tdare Müdürü Fahrettin 
Gürbüz tarafından işgal edilen lojmanın boşaltılma
sı suretiyle, tatbikatın mevzuata uygun hale getirilmesi 

hususunda Balıkesir Valiliğine gerekli talimat veril
miştir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 
14 — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, ge

ri kalmış yöreler için yapılan ek yatırım programına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır'ın ya
zılı cevabı. (71400) 

5 . 2 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi 
saygı ile arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin Bütçe Karma Ko
misyonunda görüşülmesi sırasında verdiğimiz bir öner
ge ile Karayolları Genel Müdürlüğü Yatırım Program
ları ödeneklerine 300 milyon lira civarında bir ilâve 
yapılmıştır. Bu ilâve ödenekler «Geri kalmış yörelerin 
ihtiyaçları için yapılan ek programlara harcanmak 
şartıyle» verilmiş ve o şekilde kabule mazhar olmuştur. 

Bu bakımdan, 
Soru : 
Geri kalmış yöreler için yapılmış veya yapılacak ek 

yatırım programı nasıldır.? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 
Sayı : 178 

Konu : Erzurum Milletvekili Rıfkı Danış
man'ın yazılı sorusu. 

3 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 2 . 1975 gün ve 7/400 - 1908/16517 sayılı 

yazınız. 
Geri kalmış yöreler için yapılan ek yatırım program 

mına ilişkin Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın 
yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü yatırım programları 
ödeneklerine eklenen 350 milyon TL.' ödeneğin kalkın
mada geri kalmış yörelere öncelikle dağıtılması için 
gerekli çalışmalara devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Dr. Vefa Tanır 
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15 — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
Köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. 
(7/409) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delalet buyurmanızı 
Saygıyle arz ederim. 

1 3 . 3 . 1974 
Kastamonu Milletvekili 

Mehdi Keskin 

Soru : 
1. Türkiyede kaç köyde, Bakanlığınzca, köy muhta

rının hizmet için kullanılmasına tahsis edilmiş tele
fon vardır? 

2. Köylerin, ilçelerle telefon bağlantısının, Bakan
lığınıza ilişkin hizmetler yönünden fonksiyonu için ne 
düşünülmektedir? 

3. Böyle bir hizmetin geliştirilmesi için Bakanlığı
nızca bir tasavvur varmıdır? 

5 . 2 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Gündeminizin (Sözlü Sorular) bölümünde yeralan 
(6/73) sıra sayılı sözlü sorumun yazılı soruya çevrilme
sini saygı ile arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Mehdi Keskin 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli td. Gn. Md. 27 . 2 . 1975 
3. D. Mua. 

Şb. Md. : 531.75/802-2-6371 

Konu : Köylerin ilçelerle telefon bağlan
tısı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 2 . 1975 günlü ve Genel Sekreterlik, Ka
nunlar Müdürlüğü 7/409-576/5874 sayılı yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehdi Keskin'in ta
rafımdan cevaplandırılması istemiyle Başkanlığınıza 
verdiği, Millet Meclisinin 12 . 2 . 1975 tarihli 38 nci 
Birleşiminde yazılı soru şekline çevirdiği, köylerin il
çelerle telefon bağlantısına ilişkin önergesi incelenmiş 
ve cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir. 

Bakanlığımızca hiçbir köy muhtarına hizmet için 
tahsis edilmiş telefon bulunmamaktadır. Halen 35146 
köyün 3 386 sında telefon bulunmaktadır. Bunların 

2 227 si köy telefon birliklerince, 1 119 zu P. T. T. İda
resince tesis edilmiştir. Karakollarla irtibatı sağlayan 
Jandarma telefonları sorunun kapsamı dışında oldu
ğundan bu miktara dahil edilmemiştir. Başta asayiş ol
mak üzere kamu kuruluşlarının hizmetlerinin yürütül
mesi yönünden telefonun fonksiyonu çok Önemlidir. 
Köy muhtarları P. T. T. Telefonlarından ücret karşılı
ğı, diğer vatandaşlar gibi yararlanmaktadır. Bu hizme
tin gelişmesi için P. T. T. Genel Müdürlüğü bir plan 
ve program dahilinde çalışmaktadır. 

Bakanlığımız da konuya gereken önemi vermekte
dir. 

1974 yılı il özel idare bütçelerinden maaş alan köy 
telefon birliklerinde çalışan personel sayısı 170 dir. Bu 
personele ilişkin bütün giderler il özel idare bütçelerin
den karşılanmaktadır. 

Bu ödemeler dışında, telefon birliklerince tesis edi
len şebekelerin işletme ve diğer giderleri için il özel 
idarelerimiz 1974 yılı bütçelerine 1 457 889 liralık öde
nek ayırmışlardır. Ayrıca il özel idarelerimizce köy bir
liklerine «Birliklere yardım» ödeneğinden yardım ya
pılmaktadır. 

Halen mevcut olan ve yeniden kurulacak telefon 
birliklerine, aslında kaynakları kıt olan il özel idarele
rimizin yardımları devam edecektir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

16. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun, 
İstanbul Boğaziçi Lisesi Müdürlüğüne tayin edilen kişi
ye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğ-
lu'nun yazılı cevabı. (7/422) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

21 . 10 .1974 günlü Kararname ile İstanbul Boğazi
çi Lisesi Müdürlüğüne tayin edilen kişinin nitelikleri, 
mevzuata uygun mudur? 

Lise Müdürlüğüne tayin için ne nitelik aranmak
tadır? 

Tayin edilenin öğrenim durumu, daha evvelki vazi
feleri, bu şartlara uygun mudur? 

Aynı yere tayin için başka müracaat olmuş mu
dur? Olmuşsa tercihinin sebeplerinin Sayın Millî Eği
tim Bakanınca, tarafıma yazılı olarak bildirilmesine 
aracı olmanızı saygıyle arz ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ömer Çakıroğlu 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 28 . 2 . 1975 
Bölüm : Parlamento - İrtibat 

Sayı: 031.2 -67 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 20 . 2 . 1975 gün ve 7/422 1955/16863 sa
yılı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Sayın Ömer Çakıroğlu'nun 
îstanbul Boğaziçi Lisesi Müdürlüğüne tayin edilen ki
şiye dair vermiş olduğu yazılı soru önergesine ceva
bımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Prof. Dr.^Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
Trabzon Milletvekili Sayın Ömer Çakıroğlu'nun İs
tanbul Boğaziçi Lisesi Müdürlüğüne tayin edilen şahıs 
hakkında vermiş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin 

cevabımız 
Lise müdürlüğüne atananların : 
a) Hizmet durumu, 
b) Kardeksdeki başarı durumu, 
c) Yöneticilik yeteneği ayrı ayrı incelenerek de

ğerlendirilmektedir. 
Ayrıca Bakanlığımız bu konuda takdir yetkisini 

kullanmaktadır. 
Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar Lisesi Müdürlüğü

ne yapılan atamada müracaatçıların tümünün durumu 
incelenmiş, atanan kişinin aranan şartları taşıması 
atama kararında tercih sebebi olmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

17. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, trak
tör ithaline ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Reşat Aktan'in yazılı cevabı. (7/429) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delaletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
17 . 2 . 1975 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan îlgün 

1. Türkiye'de tarım araç ve gereçlerinde baş sırayı 
alan traktör ihtiyacı ne kadardır? Bunun kaç adedi 
Türkiye'de imal ve montaj olarak yapılıyor? 1975 it
halât miktarı ne kadardır? 

2. İthal edilen traktör çeşitlerinin gerekli testi 
yapılmış mıdır? Yedek parça ve servis garantileri ne 
derece sağlanmıştır? 

3. Ecevit Hükümeti zamanında, yetkili bakanlaf 
tarafından demirperde gerisi memleketlerden, bilhas
sa Romanya'dan bol miktarda (5 000 adet) ve ucuz 
traktör ithal edileceği beyan edilmiştir. 

a) Bahis edilen traktörden kaç adet ithal edildi? 
b) Sözü edilen miktarda ithal edilmeyişindeki se

bepler nedir? 
c) İthal müsaadesi verilen markaların Türkiye 

şartlarına uygunluğu ve motor testleri yapılmış mıdır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 3 . 3 . 1975 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 138 

Konu : Sn. Nihan İlgün'ün Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 , 2 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 
1965/16943 - 7/429 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan Îlgün tarafın
dan, traktör ithaline ilişkin olarak, Bakanlığımıza 
yöneltilen yazılı soru cevabının iki nüsha olarak ek
lice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

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

Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan İlgün tarafından; 
traktör ithaline ilişkin olarak, Bakanlığımıza yönetilen 

yazılı soru önergesi cevabı 

1. Türkiye'nin traktör ihtiyacı 1974 yılı progra
mına göre 41 500 adet olarak hesaplanmıştır. Aynı yıl 
içerisinde temin edilen traktör miktarı 29 792 adet 
olup bunun 25. 616 adedi montaj yoluyle imal, 4 176 
adedi de komple olarak ithal edilmiştir. 

1975 yılı ithalâtı henüz bilinmemekle beraber bu 
yıla ait ihtiyaç takriben 45 000 adet olarak hesaplan
maktadır. 

2. İthal edilen traktörlerin hepsinin test raporları 
vardır. Esasen Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtına 
dahil memleketlerden yapılan ithalâtta OECD stan
dart test koduna göre yapılan test raporları aranmak
ta, bu grup dışındaki memleketlerden yapılan ithalâtta 
Dünyaca tanınmış Test İstasyonlarından alınmış ra
porlar istenilmektedir. Yukarıda belirtilen raporları 
bulunmayan traktör ithal edilmek istenildiğinde bu 
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traktörler memleketimizde teste tabiî tutulmakta ve 
müspet rapor alanlara ithal müsaadesi verilmektedir. 

Yurdumuza ithal edilen traktörlerin genel satıcı
ları amortisman müddeti içinde lüzumlu yedek par
çaların teminini; servis bakım hizmetlerini noksansız 
olarak yerine getireceklerini taahhüt etmektedirler. 
Bu husus Bakanlığımızca takip edilmektedir. 

3. a) 1974 yılında Romanya'dan 1 000 adet 
traktör ithali için gerekli işlemler yapılmış bu mik

tardan 500 adet traktörün fiilen ithali gerçekleştiril
miştir. 

b) İkinci 500 lük partinin ithalâtı bu traktörlerin 
Türkiye şartlarında çiftçi elinde tatbiki çalışma sonun
da elde edilecek genel duruma göre değerlendirilmek 
üzere ertelenmiştir. 

c) İthal müsaadesi verilen bu traktörlerin Ziraat 
Fakültesi Kuvvet Makineleri Kürsüsünce memleket 
şartlarına uygunluk ve motor testleri raporu bağlan
maktadır. 

\>0<{ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 NCt BİRLEŞİM 

4 . 3 . 1975 Salı 

Saat : (T.B.M.M. Birleşik toplantısından sonra) 

1 
BAŞKANLIĞIN GENE! 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 MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜSMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân 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) 

2. — 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) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'mn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları

nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesislerin incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci .Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına, ilişkin öner
gesi (10/19) 

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 Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'68) (*) 

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldardı'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 Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dâir Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdı- (.debinin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/2S) 

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

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

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

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

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

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

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

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

i 7. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

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

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

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

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

I 23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de-
i mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 

Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/57) 

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

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

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
haîT kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

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

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

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

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
«11 önergesi (6/65) 

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



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

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

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

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

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

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

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

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

41. — Manisa Milletvekili Süleyman Çâğlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ıhşkm Köy İşJerı ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru Önergesi (6İSO) 

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

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

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

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

I 46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

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

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

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerındeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 

I önergesi (6/88) 
50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer

hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

I 51. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 

I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 
j 52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
I hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

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

54. — 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) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi (6/94) 
56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si

vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yalaklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/1131 

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

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

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

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

4 — 
75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 

Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

90. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/1 Sİ) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

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

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

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

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

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

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

98. — 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) 

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

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

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

102. — 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 SOHI önerge
si (6/155) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

104. — 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 Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

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

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

108. — Erzurum Milletvekili Rıfki Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

109. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/165) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardim Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/166) 

111. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

112 — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/168) 



— fl_ 
113 — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Hatay 

Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/172) 

116. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğaıı'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'm, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

118. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

119. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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) 

2 . — 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) 

3. — 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, 2/75) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma ta
rihi : 1 2 . 6 . 1974) 

4. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın vs İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyîe 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affma dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisj'onu. raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

• 5. •— 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 : 
î/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) ^ 

6. — 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 ve 
70 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
1 1 . 2 . 1975) 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 noü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 .8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 .6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 



Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24 . 6 . 1974) 

8. — 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 tçişleri 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) 

9. — 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) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

10. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cıımalıoğlu 
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) 

11. — 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 fçişîeri. Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 .1974) 

12. — 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) 

13. — 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) 

14. — 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) 

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

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — 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 . 1 1 . 1974) 

19. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 ar
kadaşının, 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) 

20. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 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) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
fstanbul 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) 

22. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş 
Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komis 
yonu raporu (1/49) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tari
hi : 11 . 2 . 1975) 




