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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Ak
tan, «çiftçilerin borçlarının ertelenmesi», «gübre fi
yatları ve köylünün çektiği sıkıntılar» ve «Türkiye 
hayvancılığının sorunları» konularında önceki birle
şimlerde gündem dışı konuşan milletvekillerine cevap 
veren bir konuşma yaptı. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür, İran tran
sit nakliyatı ve Trabzon limanının genişletilmesi; 

Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman, Tür
kiye'deki enerji kıtlığı ve Özlüce Barajı ve Bingöl'de
ki linyit yatakları; 

Ankara Milletvekili îsmail Hakkı Köylüoğlu'da, 
Ankara'nın bazı sorunları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yap
tılar. 

Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için ge
rekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek (10/9), 

Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yara
tan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüzden olmuş 
ve olmakta devam eden olaylar ve alınan tedbirlerin 
tespiti (10/13); 

Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Suriyelile
rin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek iş
ler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri 
olarak işletilmesi ve kısmen topraksız köylülere da
ğıtılmasını sağlamak (10/14), 

Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle il
gili ÎNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki 
usulsüzlükleri tespit etmek (10/15), 

Amacıyle Kurulan Meclis Araştırması Komisyon
larına, parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik 
için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşıldığından; 

27 Mart 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.13'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
A. Çakmak 

Divan Üyesi 
Sivas 

E. Akova 

Divan Üyesi 
Kayseri 

T. D. Avşargil 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1973 yılı Ça

lışma raporu ve bilançosu ile 1974 iş programının 
sunulduğu hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/362) 
(Kamu îktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

2. — Boğaziçi Üniversitesinin 1971 - 1972 yılı dö
nemi hesapları ile yönetim kurulunun 1971 malî yı
lına ait faaliyet ve kesinhesap raporunun sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/363) (Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından kurulu Karma Komisyo
na) 

3. — Boğaziçi Üniversitesinin 1972 malî yılı faa
liyet ve kesinhesap raporu ile 1 . 3 . 1972 - 28 . 2 . 1973 
dönemi denetleme raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/364) (Millî Eğitim ve Plan ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

4. — Boğaziçi Üniversitesinin 1973 - 1974 yılı dö
nemi hesaplan ile yönetim kurulunun 1973 malî yı

lına ait faaliyet ve kesinhesap raporunun sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi. (3/365) (Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından kurulu Karma Komisyo
na) 

Rapor 
5. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât

lanması silâh, ,araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) (GÜNDEME) 

Yazılı sorular 
6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Elmalı 

İlçesi Gölova Bucağı Muhtarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/473) 
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7. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
öğretmenlerin derece ve kadro durumları ile terfihle
rine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/474) 

8. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
bakanlıklar ve kurumlara verilen 1, 2, 3 ve 4 ncü de

rece kadrolara ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi. (7/475) 

9. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Ba
lıkesir Necati Eğitim Enstitüsündeki olaylara ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/476) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu (İçel), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla

caktır. Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan sonra kendi 

düğmelerine basarak yoklamaya iştirak etmelerini ri

ca ederim. 

Sonradan gelen sayın üyelerin de yoklamaya ka
tılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'in, 
Doğu Anadolu bölgesinde TRT ile ilgili tesislerin ku
rulması konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kısa olmak şartıyle iki arkadaşıma 
gündem dışı söz vereceğim. 

Tunceli Milletvekili Sayın Süleyman Yıldırım, 
Doğu Anadolu Bölgesinde TRT ile ilgili tesislerin ik
mali ile ilgili olarak söz istemişlerdir. Buyurunuz Sa
yın Yıldırım. (C H. P. sıralarından alkışlar.) 

5 dakikayı aşmamanızı rica ederim efendim. 
SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Başüstü-

ne Başkanım. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

Güzel Türkiye'mizin geri kalmış bölgeleri olarak 
Doğu Anadolu, birçok olanaksızlıkları nedeniyle ik
tisadî yönden olduğu gibi, kültürel ve sosyal bakım
dan da gelişmemiştir. 

Sanayi, yol, su ve elektrikten mahrum olan bu 
bölge halkı, dertlerini yakinen yansıtan bir televiz
yona kavuşmak arzusundadır. 

Televizyonun bugün kamuoyundaki faydaları he
pinizin malumudur. Tunceli halkımızın da bu televiz
yon yayınından yararlanması arzularıdır. Canlı yayın 
yapan bu televizyonun son yıllarda, bilhassa bu son 
bir yıl içinde, Türkiye'de geniş çapta çok büyük hiz
metleri olmuştur. 
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Aldığımız habere göre, televizyon vericisinin Tun
celi'nin Munzur dağlarında bir yerde kurulması ka
rarlaştırıldığı halde, sonradan bundan vazgeçilmiştir. 
Temenni ediyoruz ki, Tunceli'nin yüksek dağlarından 
olan Munzur dağlarında bir yerde verici istasyonu 
kurulduğu takdirde, Erzincan, Tunceli ve Elâzığ bu 
imkândan faydalanacaklardır. 

Televizyonun ve TRT Genel Müdürünün son bir 
yıl içinde göstermiş olduğu faaliyet takdire şayandır. 
Tunceli televizyon istemektedir. Bu hizmet hızla ger
çekleşirse, Tunceli halkı da, bir yurtseverin yöneti
mindeki televizyon ile bu yurtsevere karşı cihat açan
ları daha yakından tanımak olanağını bulacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, gelmiş geçmiş iktidarlar 
Doğu Anadoluyu birçok olanaklardan mahrum bı
rakmışlardır. Güzel Türkiyemizin yeraltı madenleri
nin çoğu Doğu Anadoluda bulunmaktadır. Fakat 
yanında, bir basın ve yayın organı olan televizyonun 
da bu yörelere girmesi, kültürel ve sosyal bakımdan 
halka büyük yararlar sağlayacaktır. 

Mektupla Öğretimin de bu yörelere yarar sağla
yacağından emin olduğumuz için, halkımızın bu der
dini Yüce Meclise arz eder, ilgililerin bir an önce bu 
durumumuza eğilmesini saygılarımla arz ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Tür
kiye'de su ürünleri ve balıkçılık sorunları konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Orhan 
Yılmaz, Türkiye'de su ürünleri, balıkçılık ve âcil so
runları ile ilgili olarak gündem dışı söz istemişsiniz. 

Sayın Yılmaz, buyurun, 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarındaki top

raklarının denizlerle çevrili olduğu ve Türkiye'nin 
göller, ırmaklar gibi iç sulara sahip bulunduğu neden
le, bir su ürünleri ve üreticileri konusu, sorunu ol
maktadır. 

Huzurlarınızda; 
1. — Su ürünleri üretiminin, özellikle balık avcı

lığının gelişigüzel ve rastgele değil, bilime ve araştır
maya dayalı, sürekli ve artırılarak yapılması, 

2. — Su ürünleri üreticilerimizin, balıkçılarımızın 
meslekî, sosyal ve ekonomik sorunlarının ele alınma
sı, 

3. — Su ürünlerimizin tüketimi ve değerlendiril
mesi gibi önemli gördüğümüz konulara, bu açıdan 
bakmak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 22 Mart 1971 tarihli ve 1380 
sayılı Su Ürünleri Kanunu yürürlüğe girinceye dek, 
ülkemizde su ürünleri ve balık avcılığı faaliyetlerini 
düzenleyen hukuk kurallarımız, yasamız yoktu. 

Teknolojinin ilerlemesiyle balık avcılığında kulla
nılan araç ve gereçlerdeki gelişmeler, yenilikler Tür
kiye'ye de ithal ediliyor, ancak bundan Türk balık
çılığı giderek zarar görmeye başlıyordu. Yakın geç
mişteki bir Peru örneği düşünülmüyordu. Bugün eli
mizde bir yasamız var, var ama, üzüntüyle belirtmek 
gerekir ki, yürürlüğe gireli 5 yıl olan bu yasayla, ona 
ilişkin ve yayınlanmasından bu yana 2 yıl geçmesine 
rağmen, Su Ürünleri Tüzüğünün uygulanması da ge
reği gibi dikkatle izlenmemekte, uygulanmamaktadır. 
Bunun sonunda, Türkiye'de balık çeşitleri yok olmak
ta, balık nesli tükenmektedir ve Türkiye'de ekono
mik olarak değer arz eden su ürünü, sadece, Karade
niz'de hamsiden ibaret kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetlerin bu konuda çok 
duyarlı olmaları gerekir. Halen yürürlükte olan Su 
Ürünleri Yasası ve Tüzüğü, soruna çözüm getirecek 
hükümler, kurallar içermektedir. Ancak bu yasal hü
kümlerin, kuralların hemen ve özenle uygulanmaları 
gerekir. 

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü taşra örgütleri ku
rulmasında büyük gecikmeler vardır ve devam et
mektedir. Su Ürünleri Yasamızın 2 nci maddesinde 
yer alan tarifler ve terimlerde üretim araçlarını sınır
larken, dip trolü «Bir veya daha çok gemi ile çekil
mek suretiyle, zemin üzerinde sürtülerek dip su 
ürünlerini istihsale matuf trol ağları ve bu ağlarla 
yapılan su ürünleri istihsalidir.» diye tanımlanıyor. 

Dip trolü; dipteki başka su ürünleri* yumurta 
balıkları ve balıkların çok küçük olduğu zamanların 
dışında mevsime ve balığın çeşidine göre belki kulla
nılabilir; fakat yasamızın 23 ve 24 ncü maddelerinin 
koyduğu genel yasaklamalar, tahdit ve mükellefiyet
ler gibi balıkçılığımızın korunması, gelişimi için çok 
zorunlu ve kaçınılmaz olan hükümler uygulanmamak
ta, halen dinamitle ve elektrik şoku ile av yapılmak
tadır. Su ürünlerinin, yasamızda ve tüzüğünde yer 
alan kurallar, hükümler uygulanmaya konulmaz ve 
buna göre hükümetler gereken tedbirleri almazlarsa; 
Türkiye'de balık avcılığı ve su ürünleri bir anı olarak 
tarihte kalır. 
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Sayın milletvekilleri; konuya ikinci nokta olarak 
balıkçılarımızın sorunlarına eğilmekle devam ediyo
rum. Bugün Su Ürünleri Yasasının 15 nci maddesi 
kooperatifleşmeyi öngörmekte ve «Su ürünleri müs
tahsilleri 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve 1163 sayılı Kanuna tabi is
tihsal kooperatifleri ve mesleğin özelliğine uygun 
kooperatif ve birlikleri kurabilirler.» hükmünü taşı
maktadır. Ancak, bu hükümden genellikle toprak sa
hibi olan kişiler yararlanmakta, zira bu yasaların 
kredi vermekte aramış olduğu teminatı taşımaz mal 
olarak toprak sahipleri temin edebilmektedir. 

Balıkçılar ise, toprağı olmayan sahil köylerimiz 
halkı olup, balıkçılığı bu halk yapmaktadır. Bu kredi 
için istenilen teminattan yoksun balıkçılar, eğer koo
peratif kurmuşlarsa müteselsil borçluluk esasına göre 
krediden çok cüzî olarak yararlanabilmekte, faizi % 
10,5 olan bu donatım ve çevirme kredisi daha çok 
deniz ağalarının işine yaramakta, müteselsil borçlu
lardan birisi borcunu veremediği takdirde kredi çar
kı işlemez olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; konunun üçüncü bölümüne 
geçiyorum. 

Bugün Türkiye'de yılda 135 000 ton balık üreti
mi yapılmaktadır. Bu üretim dünyanın diğer ülkele
riyle kıyaslandığında, Türkiye'nin balık üretimi ba
kımından çok gerilerde olduğunu kesinlikle ortaya 
koyar. 135 000 ton civarındaki balık üretiminin tü
ketimi ise yine hükümetlerin bu zamana kadar yan
lış politika uygulamaları nedeniyle ve bir Demas Şir
ketinin sağladığı kârlara hevesle Et ve Balık Kuru
munun balıkyağı ve unu fabrikaları kurmak ve bu 
projeleri uygulamak düşüncesiyle, bugün ülkemizde 
protein açlığını giderecek en iyi besin değeri olan ba
lıklar taze tüketime gönderilmeksizin bu balıkyağı ve 
unu fabrikalarında işlenmek zorunda bırakılmaktadır. 

Bugün, Su Ürünleri Yasasında öngörülen koope
ratifleşmeyle ilgili pazarlama kooperatiflerinin ku
rulmasında büyük yarar vardır. Türkiye'de protein 
açlığı vardır, balık taze olarak tüketilmelidir ve bu
nun için hükümetler gerekli tedbirleri almalıdırlar. 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün teşkilâtlanması, 
taşra teşkilâtlarını kurmakta gecikmeye devam etmesi, 
Türkiye için ileride telâfisi imkânsız birtakım nok
sanlıklar ve güçlükler ortaya çıkarır. 

Biz, bugünkü Hükümeti ve gelecek hükümetleri 
bu konuda daha duyarlı olmaya davet ederiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Vakit müsait olduğundan dolayı bir arkadaşıma 

daha söz vereceğim. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, sunî 
gübre ve yabancı otlarla mücadele ilâçları konusun
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın Halil 
Başol, sunî gübre ve yabancı ot mücadele ilâcı ihti
yacı ile ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Başol. 
Sayın Başol buyurun. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Bugün tarımsal üretimin en önemli girdilerinden 

ve tarımda verimliliğin hâkim olabildiğimiz belirgin 
faktörlerinden biri olan sunî gübre ve tarımsal mü
cadele ilâçları konusunda bazı gerçekleri orta yere 
koymak istiyorum. 

Sayın Tarım Bakanı dün her ne kadar bu kürsü
den birtakım bilgiler vermiş ise de, gerçekten gerek 
gübre konusunda, gerekse tarımsal ilâç konusunda 
Türk çiftçisinin çok büyük bir sıkıntı içerisinde bu
lunduğunu ifade etmekte fayda vardır. 

Bilindiği gibi, tarımsal besin maddelerinin dünya 
stokları asgarî hadde inmiş bulunmaktadır. Dünya
da yaşayan toplumlar yer yer açlık sorunu ile karşı 
karşıya gelmiştir. Besin maddeleri stoklarının asgarî 
seviyeye inmesi, bu maddelerin fiyatlarında önceden 
tahmin edilmeyen önemli ölçüde artışlar meydana ge
tirmiştir. Birkaç yıl evvel 75 kuruş olan buğday fiyatı 
dünya piyasalarında 300 kuruşun üstüne çıkarken, yi
ne birkaç yıl evvel 2,5 lirayı bile bulmayan şeker fi
yatlarının 18 liraya çıktığını görmekteyiz. Elbette, bu 
sonuçta dünyadaki hızlı nüfus artışının, ekonomik ge
lişme ile ilgili tüketim artışının ve özellikle son bir
kaç yıldan beri süregelen kuraklık döneminin etkisi 
büyük olmuştur. Tarımsal besin maddelerinin dünya 
piyasalarındaki yüksek seviyeli talebi karşısında, he
men hemen bütün devletler üretim politikalarında ta
rımsal üretimi artırıcı çeşitli tedbirler almak yoluna 
gitmişlerdir. 

Halbuki, Türkiye'de Ecevit Hükümeti tarım ürün
lerine % 20 ilâ % 70 civarında zam yaparken, sunî 
gübre fiyatlarını % 300 oranında artırmakla üreti
mi sınırlayıcı, hatta azaltıcı doğrultuda akıl almaz bir 
tutum içine girmiştir. Birçok üreticiler fiyat yüksek
liği nedeniyle yeterli miktarın altında gübre kulla-
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nırken, birçokları da zamanında gübre kullanmadığı 
veya kredisini artıramadığı için gübre bulamadığı ve
ya kredisini artıramadığı için, hemen hemen hiç güb
re kullanmamak durumuna düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri; gübre fiyatlarında, tedari
kinde, dağıtımında ve kredilendirmede görülen bütün 
bu olumsuz gelişmelere rağmen köylümüz - bilindiği 
gibi - gücünün yettiği, elinin erdiği ölçüde sonbahar
da toprağa verilen fosfatlı gübreden kullanmak ba
siretini göstermiştir. Fosfatlı gübre, ilkbaharda nit
ratlı gübre ile takviye edilmedikçe ürüne fayda ver
mez. Bölgemden aldığım haberlere ve bizzat müşahe
delerime göre, Trakya'da nitratlı gübrelerden üre hiç 
yoktur. Amonyum nitrat ise, ihtiyacın ancak % 50 
ilâ % 60 ını karşılayacak derecede mevcuttur. Bu 
gübreler en kısa zamanda üretim yerine ulaştırılma
lıdır, ihtiyaç noktalarına dengeli bir biçimde tevzi 
edilmelidir. Dengeli dağıtım için, senelerden beri iyi 
bir imtihan vermiş olan" Tarım Kredi Kooperatifleri
nin uyarılarına, Ziraî Donatım Kurumu dikkatle eğil
melidir. Kısa bir sürede çiftçinin bu ihtiyacı sağlan
madığı takdirde, sonbaharda toprağa verilen fosfatlı 
gübreler üretim artışında hiçbir fayda sağlamayacak 
ve değersiz bir masraf unsuru olarak, köylünün zayıf 
omuzlarına yüklenecektir. 

Öte yandan, özellikle hububat üretiminde «kaba 
ot ilacı» veya «sarı ot ilacı» diye isimlendirilen ila
cın bulunmaması nedeniyle geçen yıl buğday üretici
si ve dolayısıyle Türk ekonomisi buğday üretiminde 
büyük, ama pek büyük kayıplarla karşılaşmıştır. 

1. — Ordu Milletvekili Mehmet Said Erbil'e izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/367) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı sayın milletvekilinin hizasında 

gösterilen süre ve nedenle izin istemi Başkanlık Diva
nının 27 . 3 . 1975 tarihli toplantısında uygun görül
müştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

«Ordu Milletvekili Mehmet Sait Erbil, 76 gün 
hastalığı nedeniyle 26 . 2 . 1975 tarihinden itibaren» 

1974 Bütçesinin görüşülmesi sırasında, ot ilacı ko
nusunda bu yetersizlik defalarca dile getirilmiştir. 
Buna rağmen 1975'te, yine sarı ot ilâcı bulunmamak
tadır. Bir tenekesi 900 ilâ 1 000 lira gibi fiyatla ka
raborsada satılmaktadır. Çiftçinin durumu fevkalâ
de perişandır. Ele geçmek üzere olan mahsulünü çift
çi kaybetmek üzeredir. Gübre gibi, milyonlarla ton 
kaba ot ilâcına ihtiyacımız yoktur; kaba ot ilâcı is
tenilirse dışarıdan tayyare ile dahi getirilebilir. Ele 
geçmek üzere olan mahsulü korumak maksadıyle, il
gililerin bu hususa çok yakın bir biçimde eğilmelerini 
ve ihtiyacın mutlaka karşılanmasını, bilhassa Yüce 
Meclis huzurunda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarım politikası üzerinde, 
gerçekten sonuca ulaşmamıza yardım edecek, ikinci 
etapta kullanılan nitratlı gübre ile tarım ilâcı üzerin
de ilgililerin çok dikkatle durması lâzımdır. Bu, Tür
kiye'nin beslenme sorunudur; bu, dünyada fevkalâ
de pahalı olarak ele geçirilebilen, hatta ticarî bir me
ta olmaktan öteye geçen besin maddelerinde sıkıntıyı 
önlemek için mutlaka gerekli bir davranış olur. 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen Sayın Başol. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Tamamlıyorum 

Sayın Başkan. 
Bütün bu nedenlerle; vaktin geç olmasına rağmen, 

meselenin üzerine Hükümetimizin dikkatle eğileceği
ne dair inancımı muhafaza ettiğimi belirtir, Yüce 
Heyeti saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan 
Ordu Milletvekili Mehmet Said Erbil'e ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/366) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 
fazla izin alan Ordu Milletvekili Mehmet Said Erbil'e 
ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu madde
si gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemdeki diğer konulara 
geçmeden, saat 15.30'da Türkiye Büyük Millet Mec-

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nci Birleşimi
nin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Vaktin gecikmiş olması sebebiyle, gündemin 1 nci, 
2 nci, 3 ncü, 7 nci, 20 nci ve 21 nci sıralarındaki Ka-

/. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Antal
ya 'Lisesinde dağıtılan bazı kitaplara ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/418) 

14 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygılarımla arz ederim. 

D. P. Antalya Milletvekili 
Faiz Şarlar 

Antalya lisesinde 1974 - 1975 döneminde iftihara 
geçen bazı talebelere, içerisinde sol ideolojiyi telkin 
eden konuların da bulunduğu bir takım kitaplar da-

lisi birleşik olarak toplanacağından, Birleşik toplantı

dan sonra toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15.25 

nun tasan ve tekliflerini görüşmek için, 1 . 4 . 1975 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 20.05 

ğıtıldığı keyfiyeti Antalya ve çevrelerinde yaygın hal
dedir. Bu itibarla : 

1. — Adı geçen lisede böyle bir kitap dağıtımı ya
pılmış mıdır? 

2. — Yapılmış ise, bahse konu kitapların muhte
vasında hakikaten sola dair fikir ve düşüncelere yer 
verildiği doğru mudur? 

3. — Eğer doğru ise bu kitaplar hangi öğretmen 
veya öğretmenler tarafından dağıtılmıştır? Ve bu tev
ziattan okul idaresinin malumatı var mıdır? 

4. — Varsa, idarece dağıtanlar hakkında herhangi 
bir tahkikata girişilmiş midir? 

5. — Bu kitapların müellif veya mütercimi kim
dir ve bedelleri kimler tarafından ödenmiştir? 

6. — Bu buna benzer davranışlar karşısında Ba
kanlıkça ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

» • • - < « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 20.04 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu (İçel), Enver Akova (Sivas) 

** ^ « » n 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 27 . 3 . 1975 
Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 031 - 2 - 117 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 3 . 1975 tarih ve 7/418 - 1951/16843 sa
yılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Faiz Sarlar'ın, adı ge
çen ti lisesinde dağıtılan bazı kitaplara dair yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın Faiz Sarlar'ın Antalya 
Lisesinde dağıtılan bazı kitaplara dair yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız. 

Antalya Lisesinde 1974 - 1975 öğretim yılında if
tihara geçen bazı öğrencilere, içerisinde sol ideoloji
leri telkin eden kitapların dağıtıldığına dair Bakanlığı
mıza intikal etmiş bir husus bulunmamaktadır. 

Durum, adı geçen İl Valiliğinden sorulmuştur. Ce
vap alındığında bilgi verilecektir. 

Bilgilerinize saygıyle sunarım. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

2. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, pan
car bedellerinin üreticiye ödenmesine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (71451) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 
2 6 . 2 . 1 9 7 5 

Eskişehir Milletvekili 
Niyazi Onal 

Soru : 
Şeker fabrikalarının kampanyası sona ermek üze

re bulunduğu ve üretilen Şeker'in çok büyük bir bölü
mü peşin para ile, satılmış olduğu halde pancar bedel
lerinin üretciye ödenmesine bugüne kadar başlanma
mış olmasının sebebi nedir? 

Yeni ekime hazırlanmakta olan ve özellikle gübre 
ihtiyacı nedeni ile paraya ihtiyacı bulunan Pancar 
üreticisine pancar bedellerinin ödenmesine ne zaman 
başlanacak ve ne kadar zamanda tamamlanacaktır? 

27 . 3 . 1975 O : 2 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 26 . 3 ,1975 

Sanayî Dairesi Reisliği 
Sayı :-. 13/Şeker-3/610 

Konu : Eskişehir Milletvekili Sayın 
Niyazi Onal'ın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 4 . 3 . 1975 tarihli 
ve 7/451-2009/17342 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Niyazi Onal'ın pancar 
bedellerine ilişkin olarak Sayın Başbakana yönelttik
leri ve Sayın Başbakanın da bu gereğin Bakanlığımız 
tarafından yerine getirilmesini rica ettiği yazılı soru 
önergesi hakkında hazırlanan notun ilişikte sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Niyazi Onal'ın Pancar 
bedellerine ilişkin olarak Sayın Başbakana yönelttiği 
ve Sayın Başbakanın da bu gereğin yerine getirilme
sini Sanayi ve Teknoloji Bakanından rica ettiği soru 

önergesi hakkırida not 

1. 1974 yılına ait pancar bedellerinin ödenmesine 
2 i' . 2 . 1975 tarihinde başlanmış olup, tediyelere 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nin T. C. Merkez 
Bankasından mevsimlik kredi olarak sağladığı 500 
milyon liranın da katılması ile olanaklar ve bir prog
ram dahilinde devam olunmaktadır. 

2. 2.3 milyar Ura olarak tahakkuk eden pancar 
bedellerinden 19 . 3 . 1975 tarihine kadar (1974 yı
lında dağıtılan aynî ve nakdî avanslar'da dahil) 1.4 
milyar lirası ödenmiş olup, halen vadesi geçen ve der
hal ödenmesi gereken 940 milyon lira civarında bir 
borç bulunmaktadır. 

3. Her ne kadar 10 . 3 . 1975 tarihinden itiba
ren şeker fiyatlarına zam yapılmış ise de, bu tarih
teki şeker stokunun 328 000 tona düşmüş olması 
(1974 yılı tüm şeker üretiminin % 43'ü) ve bu stokla
rın paraya dönüşme işleminin uzun vadeye ihtiyaç 
göstermesi nedeniyle, şeker şirketinin mevsimlik •kredi 
ihtiyaçlarında bir 'değişme olmamıştır. Aksine, bozu
lan üretim - tüketim dengesi karşısında 1975 yılı için
de sözü edilen şirkete hedef olarak verilen 1 milyon 
ton şeker üretiminin sağlanabilmesi için 2 055 000 
dönüm olarak programlaştırman ve gerçekleşmesine 
çalışılan pancar ekim alanlarının aynî ve nakdî avans 
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ihtiyaçları nedeniyle de mevsimlik kredi ihtiyacında 
ayrıca bir artma olmuştur. 

4. Pancar bedellerinin ödenmesi için şeker şirketi 
kendi sınırlı olanaklarına terk edildiği takdirde tediye
ler Ağustos 1975 ayına kadar sürecek ve üreticilerin 
çapa avanslarını da karşılamak mümkün olamayacak
tır. 

5. Yukarda açıklanan nedenlerle, şeker şirketinin 
acilen 1 milyar liralık bir krediye ihtiyacı bulunmak
tadır. Bu konuda Maliye Bakanlığı ve Merkez Ban
kası nezdinde sürdürülen çalışmalar devam etmekte
dir. 

3. — İzmir Milletvekili Alev Coşkunun, İzmir 
eski Belediye Başkanı hakkında açılan tahkikata iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in 
yazılı cevabı (7/458) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
arz ederim. 11' . 3 . 1975 

İzmir Milletvekili 
Dr. Alev Coşkun 

9 Aralık 1973 Yerel seçimlerinden önce, îzmir es
ki Belediye Başkanı Osman Kibar hakkında 2490 sa
yılı İhale Kanununa uymadan, ilansız olarak Beledi-
ye'ye Amerika'dan malzeme, araç ve gereç satın al
dığı, ayrıca bu malzemelere yüksek fiyatlar ödediği, 
böylece Belediyeyi zarara soktuğu, dolayısıyle ihale 
yolsuzluğu yaptığı iddia edilmişti, bu hususlar gazete
lerde de yayınlanarak, konu kamuoyuna mal olmuş
tu. Bütün bu nedenlerle, içişleri Bakanlığınca, bütün 
bu muameleleri ve iddiaları incelemek üzere üç kişi
den oluşan bir Mülkiye Müfettişleri Kurulu İzmir'e 
gönderilmişti. Bu kurulun konulan uzun süre İzmir' 
de incelediği de bilinmektedir. 

1. Bu incelemeler sonuçlandırılmış mıdır? 
2. Sonuçlandırıldı ise, müfettişlerin bulguları ve 

bu konudaki kanaatleri nelerdir? 

3. Raporun anaesasları ve sonuç bölümü nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 26 . 3 . 1975 

Mahallî İd. Gn. Md. 
2. D. Rs. Mua. 

Şb. Md. : 521-75-302-2/9813 

Konu : İzmir Belediyesi eski Başkanı 
Osman Kibar Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 3 . 1975 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/458-2062/17903 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Alev Coşkun tarafından 
Başkanlığınıza sunulup tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılması istemiyle Bakanlığıma intikal ettirilen 
11 . 3 . 1975 tarihli önerge incelenmiş, cevaplarımız 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. İzmir Belediyesi eski Başkanı Osman Kibar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ay
kırı işlemlerle araç ve gereç almak suretiyle belediyeyi 
zarara uğrattığı yolundaki iddialar üzerine mahallin
de mülkiye müfettişlerine yaptırılan inceleme ve so
ruşturma sonuçlanmış bulunmaktadır. 

2. Müfettişler inceleme sonunda düzenledikleri 
raporda : 

Yapılan ihalede adı geçenin kişisel çıkarlar sağla
dığı konusundaki iddiaların yeterli delillere dayandı-
rılmadığı, iddia sahiplerinin somut deliller ortaya 
koyamadıkları, kendilerince yapılan incelemede de 
yeterli delil elde edilemediğinden bu konuda adı ge
çen hakkında soruşturma açılmasına gerek bulunma
dığını açıklamışlardır. 

3. Müfettişler aynı şekilde söz konusu araç ve 
gereçlerin 2490 sayılı Yasanın 46 ncı maddesinin (O) 
fıkrasına göre Export Credit Corporation Firmasına 
ihale edilmesinde de yasaya aykırılık bulunmadığı, ko
nuyla ilgili diğer iddiaların yeterli ve tatmin edici da
yanak ve kanıtlardan yoksun olduğu; bu bakımdan 
İzmir Belediyesi eski Başkanı Osman Kibar hakkın
da iddia edilen konu ile ilgili olarak soruşturma açıl
masına gerek olmadığı, kanaat ve sonucuna varmış
lardır. 
, Arz ederim. 

Mukadder Öztekin 
İçişleri Bakanı 

»-©-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
57 NCİ BİRLEŞİM 

27 £ 3 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNULARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıi 
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 s 5 s 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasınm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. Sa
yısı : 151) (Dağıtma tarihi : 5.3.1975) 

X 2. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/207) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1975) 

X 3. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı : 153) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 4. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 7.3.1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. —Kars Milletvekili Doğan Arasü 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 Muti 
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana* 
yasa'nın 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 
arkadaşımn, 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-* 
temlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nm 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 Meclii 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü< 
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi ölüp 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 jvlillet 
Meclisi içtüzüğünün 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 îlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

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

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldarJı'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. — îstanbul Milletvekili Engin Ünaal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

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

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

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

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

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

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

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

18. — îstanbul Milletvekili Güllıis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Kaş-
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 Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

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

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

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

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

(*) içtüzüğün 96 neı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hâk 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 ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/65) 

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

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

34.: — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru öaergesi (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 Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/75) 

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

38. — Antalya Milletvekili ihsan 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 içişleri Bakamndan sözlü so/u 
önergesi^ (6/78) 

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

4L — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru Önergesi (6/80) 

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

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

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

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

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara üişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
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) 

51. .— içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızüay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 
. 52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 

hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

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

54.; — Muğla Milletvekili Ahmet .'Buldanh'nın, 
G, H. P. Siverek ilçe Başkam hakkındaki gazete habe-s 
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rine ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

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

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri 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 Buldanlı'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 SOFU önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'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 (6/113) 

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

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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) 

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
t-oru 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 sayılı 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) 
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83. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından 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 Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

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

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

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

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

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

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

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

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
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 Kaynaklat 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, basında 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) C*) 

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 Kaynaklat Bakamndan 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

107. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 



bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı 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 ysniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

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

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

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

113 — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — istanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — istanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, 
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

117. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'in, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

118. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

119. — Samsun Milletveküi irfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

121. — 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 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 14 . 3 .1975, 25 . 3 .1975) -

2. — 854 sayılı Deniz iş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

3. — 1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII "nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı tş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
işler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

4. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

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

6. — ilkokul öğretmenleri Sağlık ve içtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
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ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 - 1974) 

7. — 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 s 6 , 1974, 
11 . 2 . 1975) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 

.fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 saydı 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 saydı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirüen 34 ncü maddesinin 2 nci f ücrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Miüetveküi Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 saydı 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 yapdan 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) 

9. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5 .1935 tarih ve 2739 saydı 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. SayısL : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 , 6 , 1974) 

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

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

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

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

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

15. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür^ 
kiye Büimsel ve Teknüc Araştırma Kurumu kurul-* 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştik 
rümesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

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

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

18. — 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 
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(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 , 11 t 1974) 

19! — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

X 20. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24 . 3 . 1975) 

• * • 


