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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut, TRT 
tarafından, .19 .1 .1975 Pazar gecesi düzenlenen 
forum, . 

Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz, hâkim ve savcı
lara verilecek yan ödemeler ve, 

Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpöğlu da, son 
öğrenci olayları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 arkada
şının; Güney - Doğu bölgemizde mayınlanarak Su-
riye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temizle
nerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amaciyle 
(10/14) ve, 

İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 arkadaşı
nın, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşçi konutlarıyle 
ilgili ÎNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki 
usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile (10/15) birer 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri okun
du, gündemdeki yerlerini alarak, sıraları geldiğinde 
görüşülecekleri bildirildi. 

Vatansızlık hallerinin sayısının azaltılmasına dair 
Sözleşmenin (1/85) (S. Sayısı: 60), 

Ad ve söyadlarmın nüfus kütüklerine kaydına dair 
Sözleşmenin (1/86) (S. Sayısı: 62), 

Sivil havacılık güvenliğine karşı kanun dışı ey
lemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 tarihli 
Montreal Sözleşmesinin (1/145) (S. Sayısı: 72) onay
lanmalarının, 

Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı eylemlere 
ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleşmesine ka
tılmamızın (1/146) (S. Sayısı: 73), 

Cenazelerin Nakli Anlaşmasının (1/127) (S. Sayı
sı: 74), 

Hayvanların uluslararası nakliyat sırasında korun
masına dair Avrupa Sözleşmesinin (1/144) (S. Sayı
sı: 75), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı 
arasında Hukukî ve Ticarî konularda adlî ilişkileri 
düzenleyen Sözleşmenin (1/63) (S. Sayısı: İ76), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı 
arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde 
karşılıklı adlî yardımlaşma Sözleşmesinin (1/87) (S. 
Sayısı: 88), 

Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul ku
rulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin (1/153) (S. Sa
yısı: 93), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında 
imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin (1/88) (S. Sa
yısı: 89), 

Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi hakkında Sözleş
menin (1/16Q) (S. Sayısı: 104), 

Evlilik bağına ilişkin kararların tanınması hak
kında Sözleşmenin (1/161) (S. Sayısı: 105) 

Onaylanmalarının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarıları ve, 

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna 4 geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve aynı konuya ilişkin kanun 
teklifleri (1/15Q, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 2/9Q, 2/214) 
(S. Sayısı: 99), 

Tekrar açık oya sunuldu; birleşimin sonunda açık
lanan oylama sonuçlarına göre, çoğunluğun sağlana
madığı ve oylamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunda 
açık bulunan bağımsız üyeliğe Ankara Milletvekili 
Mustafa Kemal Erkovan, 

Bütçe Karma Komisyonunda açık bulunan ba
ğımsız üyeliğe de Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan seçildiler. 

Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, Plan ve Büt
çe Karma Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Plan ve Bütçe Karma Komisyonunda boşalan 
üyeliğe, A. P. Grupu Başkanvekillerince aday göste
rilen Niğde Milletvekili Haydar Özalp seçildi . 

İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı (1 /4) (S. Sayısı: 77) nin görüşülmesi; 
önceki birleşimlerde komisyonca geri alınan üçüncü 
maddenin, İçtüzük hükümlerinin gereği yerine geti
rilmeden düzenlendiği iddiası dikkate alınarak erte
lendi. 

Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ah' Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin (1/140, 2/213) 
(S. Sayısı: 7Q) tümü üzerindeki görüşmeler tamamla
narak 1 nci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 
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Kadroları il özel idarelerine ait bulunan kütüpha
ne ve müze personelinin aylıklarının Genel Bütçeden 
ödenmesi hakkında kanun tasarısı ile (1/163) (S. Sa
yısı : 83), Bakanlar Kurulunca görüşülmesi talep ediL-
miş ve gündemin 15, 20), 22, 23, 25 ve 26 ncı sırala
rında yer almış bulunan diğer kanun tasarılarının 
görüşülmeleri, ilgili komisyon yetkililerinin Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları nedeni ile ertelendi. 

Tasarılar 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve. Muavenet Sandığının Sosyal Si
gortalar Kurumuna Devri hakkında 23 . 1 . 1968 ta
rih ve 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine iki 
fıkra ve bu Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/241) (Bayındırlık, 
îmar, Ulaştırma ve Turizm, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

2 . - 9 Mart 1954 tarihli ve 6332 sayılı Er, Onba
şı. ve Kıta Çavuşlarının Günlük İstihkaklarına Sigara 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır, sayın üyelerin, adları yazılı plâka üzerindeki 
beyaz düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

22 Ocak 1975 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Kemal Ziya Öztürk Enver Akova 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

Çarşamba 

İlâvesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin kanun tasarısı (1/242) (İçişleri, Millî 

î Savunma ve Plan komisyonlarına) 

Sözlü soru 
• 3. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, Bes

ni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/172) 

i Yazılı soru 
4. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, eczane

lerde bulunmayan ilâçlara ilişkin Başbakandan yazılı 
ı soru önergesi (7/342) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Komis
yonda çalışan sayın üyelerle birlikte gerekli çoğunlu
ğumuz vardır. Çalışmalarımıza başlıyoruz. 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 1 . 197i 

BİRİNCt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimi- ni açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, son 
günlerdeki bazı zarurî ihtiyaç maddelerinin yokluğu 
ve yeni zam söylentilerinin yarattığı bunalım konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Fahri özçelik, son günlerde 
bazı zarurî maddelerin yokluğunun, uzayan kuyruk
ların, yeni zam söylentilerinin yarattığı bunalımı dile 
getirmek için söz istiyorsunuz, sürenizi aşmamanızı 
rica ederek, buyurunuz, efendim. 

FAHRİ ÖZÇELlK (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Son günlerde bazı zarurî maddelerin yokluğunun, 
uzayan kuyrukların, yeni zam söylentilerinin yarat
tığı bunalımı ve alınması gereken tedbirleri huzuru
nuza getirmek amacıyle söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütün dünyayı saran eko
nomik bunalımın Türkiye'ye yansıyacağı ve yansıdı
ğı herkes tarafından bilinmesi gereken bir gerçektir. 
Ancak, bu görünüm altında sunî bunalımlar yarat
mak topluma ihanettir. Haklı olduğuna inandığımız 
bir zamlar dönemi geçirdik. Yeni bir zamlar dönemi
nin de eşiğinde olduğumuzun işaretlerini almaktayız. 
Sarsılan ekonominin göstergesi olan zammın, kuy
rukların ve yokluğun meydana getirdiği bunalımı, 
Kıbrıs Zaferinde uyguladığımız gibi, birlik ruhu içe
risinde yapacağımız ekonomik savaşla durdurabilece
ğimiz kanısındayım. 

Bu inançla diyorum ki zam, eski dönemlerde ol
duğu gibi, bir zümreyi başka bir zümreye sömürtme 
aracı haline getirilmemelidir. Zam, ilgili kuruluşla
rın kurtuluşunu, ekonominin dirilişini, giderle gelir 
dengesini sağlamayı amaçlamalıdır. Zam, bir zorun-
luğun gereği olmalıdır. Böyle hallerde, de zammı, po
litik çıkarın aracı haline getirmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, piyasada birçok maddenin 
yokluğunu çekiyoruz. Şeker yok, yağ yok, sigara yok. 
Gerçekten bu maddeler yurdumuzda yok mudur? Ha
yır. Bu maddeler ihtiyaca yetecek kadar vardır. Ya
pılan incelemeler göstermiştir ki, bu seneki üretim 
geçen yıl tüketiminin ve gerçekten tüketilmesi gereke
nin çok çok üstündedir. Öyle ise nerededir bu mad
deler? Bana göre bu maddeler, parası olmadığı için 
alamayanın uzağında, sermayesi olanın yanındadır. 
Istifçinin, karaborsacının, imalâtçının, depocunun de-
posundadır. Kazandığının kat kat üstünde kazana
bilmek için oradadır. Suriye sınırından bir kamyon 

dolusu şeker kaçırıp yüzbinler kazanabilmek için ora
dadır. Yağ da, şeker de oradadır. Sigara ise başba-
yilerin, bayilerin koltuğunda türeyen karaborsacı şe
beke ile, sokağa dökülmüş işsizler grupu çocukların, 
gençlerin torbasında, çayhane, kulüp, gazino köşele-
rindedir; kuyruk tutulan büfelerde değil. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'mizde bu türden iki 
çeşit kuyruk vardır. Birisi, açık seçik gördüğümüz 
fakir fukaranın günlük ihtiyacını alabilmek için şe
ker, yağ peşinde uzayan ve âdeta meşru hale gelen 
kuyruklar; diğeri, bu kuyrukları meydana getiren 
karaborsacıların, sermayecilerin, bir yandan daha 
çok kazanmak için, bir yandan bunalım yaratmak 
için ihtiyaç maddelerini daha imalâthaneden çıkar 
çıkmaz deposuna taşıyan karaborsacı kuyruklarıdır. 
Asıl başı kesilmesi gereken kuyruklar bunlar. 

Tonlarca şekerle yağla suçüstü yakalanan kara
borsacıya verilen ceza nedir? Bir hiçten ibaret. Her 
suçun, yasamızda tatmin edici bir cezası vardır; ama 
karaborsanın cezası asla tatmin edici değildir. Bu ko
nuda verilen ceza halkı duyurmamaktadır. Bugün 
halk istifçinin, karaborsacının, kaçakçının meydanlar
da asılmasını istiyor. Yokluk içinde halk kıvranırken, 
«var olanı saklayan sehpalarda sallanmalıdır»' diyor. 

Sayın milletvekilleri, çelişkiler ülkesi olma yolun
da Türkiye'miz. Buyurun basit bir örnek size : 

Tekel maddeleri saptanan değeri üzerinden fi
yatla satılamaz, satılırsa suçtur. Buna rağmen görü
yoruz ki, 550 kuruşluk Samsun sigarası sokaklarda, 
gazinolarda 7,5 - 10 liradan satılmaktadır. Kim satar 
bunu? Belki okumamış bir zavallı. Ama kim sattırır? 
Karaborsacı. Kim alır? Herkes. Hele hele bir polis, 
bir savcı, bir kaymakam, bu da yetmezmiş gibi, ka
nun yapıcı milletvekilleri ve bu kanunu uygulayıp 
ceza tayin edecek olan yargıç. Durum böyle olursa 
karaborsa biter mi, Sokakta uzayan kuyruklar kısa
lır mı? 

Sayın Hükümetimize ve tüm yetkililere sesleniyo
rum : Zamlardan şikâyetçiysek, yokluktan, kuyruk
lardan şikâyetçiysek, bu kötü düzenden kurtulmak is
tiyorsak, ekonomik hayatta, hatta siyasal ve toplum
sal hayatta bunalımlar yaratan gayri meşru kuyruk
lara dur diyelim. Tüketimle dengeyi sağlayacak üre
timi artırmalıdır. Uygulanmakta olan ithal rejiminin 
zamanı iyi saptanmalıdır. Tüketiciye yarınından emin 
olabileceği güvence verilmelidir. Belediyelerin ve 
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mülkî idarenin bu konuda yetkisi artırılmalıdır. Ya
kalanan stok mal belediyeye veya Hazineye devre
dilmelidir. Istit'çinin, karaborsacının ticaret yapma
sı yasaklanmalı, durumu kamu oyuna tescil edilme
lidir. Kısaca Türk Ceza Yasasında bu konu ile ilgili 
boşluklar doldurulmalı; kamuoyu tatmin edecek be
lirgin cezaî maddeler konmalıdır. 

Dinlediğiniz için saygılar sunarım, sağolun (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özçelik. 

2. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel Va
lisinin bazı tasarrufları konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Sayın Rasim Gürsoy, İçel Valisinin 
>azı tasarrufları konusunda gündem dışı söz istiyo»-
iunuz, sürenizi aşmamanızı rica ediyorum. 

RASİM GÜRSOY (içel) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; yüksek huzurlarınızda, valilik görev
lerini bir tarafa bırakarak, azılı bir partizan hailne 
gelen İçel Valisi Turan Çetin'den bahsedeceğim. 

Bu vali, yanında daire müdürleri olduğu halde; 
ilçe, kasaba ve köylere geziye çıkmakta ve buralarda 
yaptığı konuşmalarda, «partilere ve siyasilere inaa-
mayınız, siz valinize inanınız, ben Millî Emniyetten 
geldim, size doğruyu ancak ben söylerim», demekte, 
belediye başkanlarını toplayıp, A. P. li olanlara; 
«seçtiklerinize inanmayınız» demektedir. Özellikle 
Namrun Belediye Başkanına; «siz A. P. li olarak ya
nıma hiç gelmeyiniz» oçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, siyasî partiler ve onun bün
yesinde yer alan siyasîler, sanıyorum ki, Anayasada 
bir görev yapmaktadırlar. Bir devlet memuru olan 
valinin, sevmediği partileri ve parlamenterleri tenki
de hakkı hiç olmamak lâzım gelir. 

Sayın milletvekilleri, bazı parlamenter arkadaşla
rımız yanlarında bir kısım devlet memurları olduğu 
halde, Aslanköy kasabasında bir geziye çıkıyorlar. 
Belediye başkanı bilgili bir din adamıdır. Parlamen
terlere, altından kalkamayacakları sorular soruyor 
ve cevap alamıyor. Başkanın karşı fikir serdetmesi 
valiye şikâyet ediliyor. Vali savcılığa bir yazı yaza
rak; Başkan konuşmalarında Atatürk'e -hakaret etti, 
şahitler, geziye katılan benim memurlarımdır, takibat 
yapın» diyor. Savcılık milletvekillerinin refakatindeki 
memurları dinler ve Reis tevkif edilir. Üst mahkeme
ye yapılan itiraz sonu, Reis bir gün sonra tahliye edi
liyor. Böylece valilik görevlerine gönüllü olarak muh
birlik de eklenmiş oluyor. 
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Başka bir konu : Sayın Ecevit Kıbrıs'a gidecek. 
Vali, Emniyet Müdürünü çağırıyor, «limana bütün 
polisleri topla, teşyi et»< diyor.. Emniyet Müdürü, nor
mal koruma tedbirlerini alacağını, fakat bunun öte
sinde bütün polisi toplamasının ve özel tedbir alma
sının mümkün olamayacağını söylüyor. Polisin kara
kollarda, trafikte, takipte ve nöbette görevleri oldu
ğunu söylüyor. Aldığı bu cevaba kızan vali, durumu 
Sayın Bakana telefonla bildiriyor; bir de yazı yaza
rak, «bu müdürle çalışmam, alın bunu» diyor. 

Sayın milletvekilleri, Emniyet Müdürü birinci sı
nıf bir memurdur. Sayın Bakan Müdürü tenzili rütbe 
ile ikinci sınıfa indirerek Zonguldak'a tayin ediyor, 
Bu durumda Hükümete sormak isterim; devlet me
murunun garantisi nedir; bu işdeki suçu nedir, dün 
takdirname vererek taltif ettiğiniz bir kimseye bu mu
amele reva mıdır? 

Sayın Bakan, Devlete namuslu olarak hizmet et
miş insanları sudan sebeplerle harcayamazsınız. Bir 
şeyi bilmeye mecbursunuz; eğer ciddî bir bakanlık 
görevi yapmak niyetindeyseniz, Bayram Çetin'in, va
lilikten çok, elinde bir megafon siyasîleri kötülemek, 
partileri eleştirmek suretiyle azılı bir partizanlıkla, 
panayır tiyatrosu hokkabazlığı yapmasını önlemek 
olmalıdır. 

Sayın Bakan, Hükümetimizin teşekkül tarzının ni
hayet bir «Çankaya formülü» niteliğini taşıması nede
niyle sizden en azı ile tarafsızlık bekliyor ve tedbir 
almanızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
Varto depreminden bu yana konuta kavuşamayan va
tandaşların durumu hakkında gündem dışı konuşması 
ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Çelebi, Varto depre
minden bu yana konuta kavuşamayan vatandaşların 
konusunu görüşmek istiyorsunuz. Sizden de sürenizi 
aşmamanızı rica ediyorum, buyurunuz efendim. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

1966 yılında Muş Vilâyetinin Varto kazasında 
vuku bulan depremde bu kaza merkezinin bütün köy
leri ile birlikte tamamen harap olduğu, binlerce va
tandaşın enkaz altında kalarak can verdiği ve yine 
aynı yıl olan depremde Varto kazası ile hemhudut 
bulunan Muş'un Mercimekkale ve Yarıgün bucakla-
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rina bağlı birçok köylerinin de aynı akibete duçar ol- I 
duğu bilinen bir keyfiyettir. 

Bu deprem dolayısıyle 1966 yılında işbaşında bu
lunan Hükümet mevsim ve hava şartları gözönünde 
bulundurularak kış mevsiminde vatandaşların açıkta 
kalmaması için âcil tedbir olarak 8 - 1 0 metrekare
lik tahta barakalar inşa edilerek felâketzede vatan
daşların muvakkaten iskânları temin edilmiş idi. 1 

Aradan dokuz yıl gibi uzun bir müddet geçme
sine rağmen, 1 500 rak mlı ve senenin beş altı ayı kar 
altında bulunan Doğu'nun dağlık mıntıkasında bu 
felâketzede vatandaşlarımız 20 nci asırda, değil in
sanların, hayvanların bile barınamayacağı bu tek göz
lü tahta barakalarda kaderleri ile başbaşa bırakılmış; 
1966 yılından beri vazife deruhte etmiş olan hükü
metler Doğu'nun bu çilekeş felâketzedelerimizin dert
leri ile ilgilenmemiş, vazifelerini ifa etmeyerek ihmal 
etmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri; bugüne kadar mesuli
yet yüklenmiş Başbakan ve İmar ve İskân bakanla- I 
rina huzurunuzda sesleniyor ve kendilerine hitap 

. ediyorum : Sizler kaloriferli, lüks apartman dairele
rinizde zevki sefanıza devam ederken, bu*karakış 
mevsiminde dokuz seneden beri tahta baraka içinde 
çiie çeken yüz bine yakın vatandaşın bu feci durum
ları karşısında vicdanlarınız sızlamıyor mu? Sizlerde 
vazife aşkı yok mudur? 

Ege ve Akdeniz sahillerinde, İstanbul'da lüks ve 
turistik tesisler için milyarlar ve milyonlar harcanır
ken Doğu'nun tabiî âfetine maruz kalmış bu bölgesi
nin konut davası neden ele alınmıyor, bunu anla
yamıyorum. Bizim kaderimiz geri kalmış bir bölge
nin mensubu olmak mıdır? 

Sayın milletvekilleri, Batı'da, Orta Anadolu, Gü
ney illerinde tabiî âfete maruz kalmış bölgelerimizin I 
konut ihtiyaçları aynı yû içerisinde ve modern bina- I 
lar yapılmak suretiyle karşılanırken, asırların ihma- I 
line uğramış Muş Vilâyetinin çilekeş felâketzedeleri
nin dokuz yıldan beri konutları yapılmamakta ve da- I 
ha ne zamana kadar bekleyecekleri de bilinmemekte- I 
dir. İlgililerin bu husustaki maksatları nedir? Dokuz I 
yıldan beri bu davanın sürüncemede bırakılması ko
nut davasının bir türlü halli yoluna gidilmemesi mu
cibi hayret ve calibi dikkattir. Eğer bölgemiz vatan
daşlık hakkından iskat edilmiş ise, bu nedenle konut
lar yapılmayacaksa yetkililerin bunu açıklamasını, 
felâketzede vatandaşlarımızın dertlerine deva bulma
ları için gereken çabayı göstermesi hususunda Hükü
metten atıfet beklememeleri bildirilmelidir. | 
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Aynı yılın deprem felâketinden dolayı iç iskâna ta
bi tutulan Varto'nun Tepeköy, Bağiçi ve Muş'un Ak-
könek köylerinin vilâyet merkezinden iskân edilme
leri kararlaştırılmış, bu köylere, vilâyetin inkişafa mü
sait ve şehrin giriş güzergâhında gecekondu tipi kü
mes şeklinde binalar inşa edilmek suretiyle şehrin in
kişafına mani olunmuş ve güzelliği kaybedilmiştir. 
Bir vilâyet merkezinde değil, modern bir bucak mer
kezinde dahi bu tip evlerin yapılmasına hiçbir izan 
sahibinin gönlü razı olmazdı. Oysaki aynı masraflar
la şehrin imarı, inkişafı ve güzelliği bakımından 
apartman tipinde binaların yapılması mümkün iken, 
plansız ve programsız hareketin neticesi olarak vilâ
yetimizin giriş güzergâhının inkişaf sahası gecekon
dularla donatılmış, vilâyetimizin inkişafına mani 
olunmuştur. Bu hareket ne modern şehircilik ve ne 
de sosyal adaletle kabili telif değildir. 

Köyden vilâyet merkezine iskân edilen köylü 
kardeşlerimize apartman daireleri lâyik görülmemiş 
midir? Bu zihniyet, «Köylü efendimizdir» diyen Ata
mızın ilkelerine de aykırı düşmemekte midir? 

Sayın milletvekilleri, 1966 depremi dolayısiyle 
gerek Türkiye çapında ve gerekse bütün dünya dev
letlerince yapılan yardımlarla yepyeni bir Varta'nun 
bütün köyleriyle birlikte kurulması mümkün iken, bu 
yardımların çarçur edilmesi ve yerine sarf edilmeyişi 
nedeniyle, dokuz yıldan beri bu felâketzede vatan
daşlarımızın çile çekmesine sebebiyet Verilmiştir. Bu 
çileye son verilmesi için, halen işbaşında bulunan ve 
hiçbir partiye mensup olmayan ve hiçbir art düşün
celeri bulunmayan Hükümet Reisi Ord. Prof. Sayın 
Irmak'tan, İmar ve İskân Bakanı Sayın Babüroğlu'n-
dan istirham ediyorum; Varto ilçemize bağlı köyler
le, Muş'un Mercimekkale ve Yaygın bucağına bağlı 
köylerin konut davalarının bu yıl mutlak surette ger
çekleştirilmesinin temini, bu hususta bütçeye gere
ken tahsisatın konulmasını, bu meyanda iş sahasın
dan mahrum, senenin altı ayı kar altında bulunan böl
gemizin mâruz kaldığı bu tabiî âfet de gözönünde bu
lundurularak, bu yıl Libya'ya gönderilecek işçi mev
zuunda vilâyetimize öncelik tanınmasını ve bu tabiî âfet 
dolayısiyle de vilâyetimize ek bir kontenjanın tahsisini 
Sayın Çalışma Bakanından istirham eder, Yüce He
yetinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

İmar ve İskân Bakanı Sayın Babüroğlu, cevap ver
mek istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTÎN BA-
BÜROĞLU (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Saysın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Muş Milletvekili Sayın Hamdi Çelebi'nin Varto 
depremi dolayısiyle yaptığı konuşmayı ben de sizler 
gibi dinledim. Bu konuşmaya cevap arz ederken, geç
mişi dile getirmeden, bugünden sonra ne yapacağımı
zı anlatmaya yoğunluk vereceğim. 

Bildiğiniz gibi, 1966 yılında Varto yöresinde ağır 
hasarlı ve ölümü çok olan bir deprem olmuştu. Bu 
depreme o günün hükümetleri bütün güçleriyle eğil
mişler ve fakat o iklim şartları altında geçici yerleş
meyi önemli ölçüde öngörmüşler, kısmen de daimî 
yerleşme sistemine gitmişlerdi. Bu konu Parlâmento
muzu aylarca, hattâ yıllarca meşgul etmiştir. O gün 
yapılan hizmetleri ve bugüne kadar yapılmış hizmet
leri takdirle karşılıyorum; ama açık söylemek ge
rekirse yeterli bulmuyorum. 

Bu depremden sonra sırasiyle, Türkiye'de imar ve 
İskân Bakanlığını aşırı derecede meşgul eden dep
remlere ve âfetlere mâruz kalmışız; Gediz, Sakarya, 
Bartın depremi ve sel felâketleri gibi nedenlerle hü
kümetler ve Hükümet içerisinde İmar ve İskân Ba-
kanltğı bu konuyla çok meşgul olmuşlardır. 

Daha sonra 1971 yılının Mayıs ayında, Burdur ve 
Bingöl'de yine önemli ölçüde hasar yapan ve yurt-
daşlanmızın ölümüne sebep olan depremler oldu. 
Bu depremler sırasında bendeniz İmar ve İskân Ba
kanıydım. Bunlar planlanırken, geçmişten birikmiş 
olan deneyleri de toplayarak, daha organize bir güç
le, eski deprem ve diğer âfetleri de ele alarak kal
mış işleri bitirme programını yaptık. 

Bingöl ve Burdur depreminin sonuçlarının nasıl 
çözüldüğünü kamuoyumuz ve Yüce Parlâmento bili
yorlar. Bu sırada Varto'da yakınmalar vardı. Bu ya
kınmaları yerinde görmek üzere o günün Başbakanı 
Sayın Nihat Erim'i helikopterle deprem yerine ben
deniz götürdüm. O yörede, 19 metrekare ve 20 metre
karelik üçgen barakalarda 9 nüfusun barındırıldığı
nı; (Burada fotoğrafları var, gerekirse isteyen arkadaş
larıma gösterebilirim.) son derece teknik ve sağlık şart
larına aykırı koşullar içerisinde insanların iskân edil
diğini Sayın Başbakan gördüler. Bunun yanında, düz
gün yapılmış köyler ve konutlar da vardı. O bakım
dan hem o hizmeti, hem bu hizmeti yapan memur 
arkadaşları, yaptıran hükümetleri takdir ediyorum, 
takdirle karşılıyorum. Bir eleştiri anlamına gelmesin; 
fakat doğruları söylemek durumundayım. Sayın arka
daşımızın belirttikleri gibi; herhalde bir şanssızlık 
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eseri olacak, başka bölgelerde olan depremlerin dai
mî sistemde yerleşmesi hızla yapıldığı halde; Varto, 
Hınıs, Erzurum, Muş yöresindeki konut yenilemeleri 
gecikmiştir. Sayın Erim'le gittiğimiz zaman, yıkıl
mış olan 10 096 konutun yerine yeni konutlar yapıl
masını planladık ve bu plana göre o günkü parayla 
760 milyon liralık bir yatırım yapılacaktı ve bu yatırı
mın 200 milyon liralık kısmı 1972 yılında başlayacak
tı. Bu konuda parada bulunmuştu; yine Yüksek mec
lislerin gösterdikleri olağanüstü ilgiyle bazı tekel 
maddelerine yapılan zamandan gelen gelirle bir fon 
kurulmuştu. Bu fon, bu tür çalışmaların kaynağı ola
caktı. Bu fon yine yaşamaktadır. Nasıl oldu bilmiyo
rum, bu 200 milyon liralık yatırım 90 milyon liraya 
düşürülmek suretiyle, 1972 yılında bu hizmetin ya
pılması düşünülmüş; fakat (Yine eleştirmeye pek hak
kım yok) 1974 yılına kadar bu büyük proje uygulana
mamıştır. Sadece 1974 yılında 192 konutun yapılması 
düşünülmüştür. Nedenini, niçinini eleştirmeksizin, 
şimdi bizim ne yapmayı düşündüğümüzü arz etmek 
isterim. 

Sadece Varto ve Hınıs olarak değil, bir ismiyle 
«Büyük Doğu Deprem Âfet Projesi» öteki ismiyle de 
«Doğu Deprem Projesi» diye bir proje geliştirmiş bu
lunuyoruz. Bu proje sadece Varto'da 53 köyü kapsı
yor. Zamanınızı almamak için detaylarını arz etme
yeceğim, projenin hedef aldığı ilke şudur : 

Konut verilecek vatandaşın kendi yaşantısına uy
gun tipte konut verilmesi ve sadece konut değil; ahı
rı, samanlığı, süthanesi ve işyeriyle beraber konutun 
yapılması planlanmıştır. 12 projenin ikisi hemen he
men seçilmiştir. (Projeler, çalışan değerli arkada-
şımdadır.) Bu 12 projeden halkın ihtiyaçlarına uy
gun tipte olan diğerlerinin de seçimi yapılacaktır, 
proje hazırdır. Bu projeler, aynı zamanda şehir ya
şantısı içerisinde işe yarayacak bir yerleşme, işe ya
rayacak bir köyleşme, kentleşme sistemi içerisinde 
yürütülecektir. 

Zannediyorum 5 - 1 0 gün sonra Bakanlığın arka 
odasında, bir hareket odası kurulacaktır. Bu hareket 
odası Bingöl ve Burdur depreminde olduğu gibi kuru
lacaktır. Bu hareket odasına gelen her yabancı arka
daşımız, o yörede başlayan şantiyenin nasıl hareket 
ettiğini, o anda harekette olan kamyon adedini, o an
da harekette olan çalışmaların tümünü görmek im
kânını haiz olacaktır. Doğu bölgesinin sayın millet
vekillerini, bu projenin çalışması hazırlandığı zaman, 
kuşkusuz davet edeceğim. Çalışmalar hazır vaziyette, 
ama tablolandığı zaman davet edeceğim. 
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Bunu şöyle kıyaslamak mümkün; Savaş eden bir 
ordu, harekât odasında, nasıl neferine kadar izleni
yorsa, bu Doğu deprem projesini de, daha doğrusu 
âfetler projesini, âfetleri düzenleme projesini de böy
le bir hareket odasından izleyeceğiz. 

Termin planı arz ediyorum: Arkadaşlarımın bu
güne kadar hızla geliştirdikleri proje şu şekilde yürü
yecek: 

Keşif özetlerinin çıkarılması 20 Şubat 1975'te ha
zır olacak. 

Eksiltme şartnamesinin hazırlanması, daktilosu 
ve teksiri Şubat 1975'te hazır olacak. 

Yeni tip sözleşmenin hazırlanması, daktilo ve tek
siri 15 Mart 1975'te hazırlanacak. 

İhale olurları ve ilânlarının alınması ve hazırlan
ması 15 Nisan 1975'te hazır olacak. 

Bir geçici hükümetin üyesi olduğumu takdir edi
yorum; ama benden sonra gelecek sayın arkadaşı
ma da, tıpkı muharebe eden kıt'ayı devreden bir ku
mandan gibi, bütün bu düğmeleri kendilerine teslim 
edeceğim. 

Özel şartnamenin hazırlanması, daktila ve teksiri 
1 - 1 5 Nisan 1975'de hazır olacak, ihale dosyala
rında bulunması gereken diğer 9 çeşit Bayındırlık' 
Bakanlığı yayınlarının temini, Makine ve İkmal Dai
resi Başkanlığınca hazırlanacak. 

Yani, bütün bu hazırlıklar kış aylarında sürecek 
ve kış ayları geçtikten sonra; (sadece Varto, Hınıs, 
Muş, Erzurum depremleriyle değil) bütün îmar ve 
İskân Bakanlığının ilgili bulunduğu yatırımlar, kış 
aylarındaki hazırlıktan sonra, şantiyelerde hareket 
haline; kazma ve küreğin, makinenin çalışacağı hale 
getirilecektir. Arkadaşlarım isteyerek çalışıyorlar, ge
ce gündüz mesâimizi bu konulara bağlamış bulun
maktayız. 

Varto ve Muş taraflarında önemli sorun da, mez
ra ve obaların kendi yerleştikleri yerlerden koparı
lıp, bir ünite haline getirilmesi zorunluluğudur. Bu 
konuda araştırma kurulundaki arkadaşlarım; peda
goglar, öğretmenler, hukukçular, sosyologlar var; 
bunlar zaman zaman giderek telkinlerde bulunacak
lar ve belki köy - kent, ya da uydu - kent projesinin 
bir model uygulaması olacak. Ben devam ettiğim sü
rece ben, benden sonraki değerli bakan arkadaşımız 
(hangi partiden olursa olsun, burada bir görüş bir
liği olduğunu zannediyorum) bu uygulamayı götü
receklerdir ve biz bu uygulamayı bu ölçülerde ken
dilerine teslim edeceğiz. 
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Sayın arkadaşımız, Sayın Başbakanın da dikkati
ni çekmek üzere bir hususu dile getirdiler. Sayın 
Başbakan, gün olmaz ki bana : «Beni Erzurum'a 
götür, Doğu'ya büyük bir hizmet yapmak için plan 
hazırla» demesin. Konya'da temel atmaya gittiği
miz günde, Konya'dakine benzeyenleri az gelişmiş 
yörelerimizde, sadece Doğu kelimesini kullanmaya
yım, az gelişmiş yörelerimizde de yapalım diye Sa
yın Başbakan beni sıkıştırmaktadır ve emir vermek
tedir. Bu sırada bütçe konuşmalarının ve hükümet 
çalışmalarının elverdiği bir zamanda, sayın Başba
kanın müsait olduğu bir günde Erzurum'a gidece
ğiz. Kendileri emir vermişlerdir, kendi istekleriyle 
emir vermişlerdir. Mümkün olan olanaklardan ya-
rarlanabilirsek, yani kış elverirse, Erzurum'dan Var
to ve Muş'a gitme ihtimalimiz var. O ihtimal olmasa 
dahi, bu deprem hizmetleri için gerekli ulaşım yo
lunun yapılması konusunda Bayındırlık Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve YSE ile arkadaş
larım anlaşmışlardır, protokol bitmiştir. Karayolları 
Genel Müdürlüğü büyük yolu, yani Hınıs - Varto -
Bingöl doğrultusunda gidecek yolu, çok global bir 
rakamla arz edeyim, 50 - 60 milyon lira tutacak olan 
bu yolun başlangıcını, zannediyorum bu sefer git
tiğimizde Sayın Başbakanın ağzından duyabileceksi
niz. ve bütün bu sorun, büyük bir manzume halinde, 
ayrılmaksızın, yani birbirinden ayrılmadan, konutlaş
ma, altyapı tesisleriyle beraber; kanalizasyonu, suyu, 
elektriği ve diğer bakanlıkların yapabileceği, yöreyi 
zengin kılabilecek, yöredeki insanların göçünü önle
yebilecek, yatırım hizmetlerini de içine alan büyük 
bir düşünce, büyük bir projeksiyon içerisinde halle
dilecektir. 

İşçi konusunu sordu değerli arkadaşım. Bundan 
önceki hükümette bulunduğumuz sırada, alınmış olan 
bir kararnameye göre, (ki o kararname yürürlükte
dir) deprem bölgelerindeki vatandaşların,. başka ül
kelere işçi olarak gitmeleri söz konusu olunca, İmar 
ve İskân Bakanlığı bu yörede afet olduğunu Çalış
ma Bakanına bildirmekte, Çalışma Bakanlığı da ge
rekli kontenjanı tayin ederek işçi gönderilmesini sağ
lamaktadır. 

Huzurunuzdan ayrılmadan bir konuyu söyleye
ceğim. Sayın arkadaşımız, «Burada oturanlar vatan
daş değil mi, vatandaşlıktan iskat edildi mi» diye 
haklı bir yakınma içerisine girdiler. 

O yörenin bir çocuğu olarak ve önce Türk çocu
ğu olarak, önce Anadolulu, Türkiyeli olarak arz ede
yim ki; Trakya'dan Kars'a, Sinop'tan Hatay'ın en 
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uç noktasına kadar bütün Türkiye'de yaşayan kişiler, 
insanlar Türk milletinin evlatlarıdır, bölünmez bir 
bütün halinde Devletin hizmetlileri onlara aynı eşit
lik ölçüleri içinde bakmaktadırlar. Burada bir aksa
ma olmuşsa, bunu normal aksamalar olarak mütalaa 
etmek gereğine inanmaktayım. Hiçbir ayrılık söz ko
nusu değildir. Savaşta, dertte yanımızda olanlar, kı
vançta da yanımızda olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4. — Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Göl-
han'm, gündem dışı konuşan Antalya Milletvekili 
Fahri Özçelik'e cevabı. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET GÖLHAN — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda mı? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH

MET GÖLHAN — İlk görüşme üzerinde Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — İlk görüşme hakkında, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Gölhan, buyurunuz 
efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET GÖLHAN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Sayın Fahri Özçelik, genel ekonomik sıkıntıları 
dile getirerek, şeker ve yağ sıkıntılarının sürmekte ol
duğundan bahis buyurdular. Hakikaten, hepimizin 
bildiği gibi, 1973'ler sonunda başlayan, dünyadaki 
hammaddelere yapılan zamlar ve petrol fiyatlarında
ki artış, 1974'ler dünyasını bir bunalıma itmiştir. 
Türkiye, hiç kuşkusuz, hiç şüphesiz, bu bunalımın 
sarsıntısı içerisinde kalmıştır. Bu itibarla, 1973 yılı 
sonundan itibaren başlayan enflasyon baskısı, ülke
miz ekonomisini de tehdit eder durumda olmuştur. 
Bu itibarla, 1974 yılında görülen fiyat artışları, 1975 
yılında da tesirini gösterecektir. 

Fiyat artışlarının hepimizi tedirgin ettiğini, her 
hükümeti hakikaten son derece müşkül durumda bı
raktığını burada tekrarlamanın bir faydası yok. Bu 
artışlar, ekonominin zarurî kıldığı bir ölçü içerisinde, 
hiçbir grupu yeya hiçbir zümrenin menfaatini dü
şünmeden, ama düşünülecek bir menfaat veya bir 
zümre varsa, mutlak surette Türk milletinin, Türk 
kamuoyunun menfaatini düşünerek, zarurî olarak gö-
ğüslenmektedir, karşılanmaktadır. -

Bilindiği gibi, ülkemizde de fiyat artışlarını ilgi
lendiren konularda, bilhassa halkın günlük yaşantı-
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sini yakinen ilgilendiren konularda fiyat artışlarının 
tetkik edilmesi, kontrol edilmesi ve zarurî olanlara, 
lüzumu kadar fiyatların verilmesi için bir Fiyat Kont
rol Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite üç tane sa
yın müsteşar, iki tane sayın başkan görev almakta 
ve ekonominin gereklerine göre, girdilerdeki artışla
ra göre, kâr marjlarını da indirmek suretiyle, (zarurî 
olan maalesef) zaman zaman bu fiyatların verildiği 
görülmektedir. 

1975 yılı ekonomik bakımdan hakikaten bir sıkın
tılı dönemi sona erdirdi intibaını vermemektedir. 
1975 yılında Avrupa'daki, Amerika'daki görünüm, 
enflasyonist baskının bir müddet daha devam ede
ceği izlenimini vermektedir. Bu itibarla Türk kamu
oyu ve Türk ekonomisini oluşturan kurumlar olarak, 
son derece hassas olmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri; birkaç aydan beri başla
yan Türkiye'deki yağ sorunu, Hükümetimiz tarafın
dan ve bizden evvelki Hükümet tarafından da ciddi
yetle ele alınmıştır. Bildiğiniz gibi bu sene Trakya 
Bölgesinde, yağlı tohumlarda beklenen gelişme ve 
verim alınamamış ve bu bölgedeki sıkıntı, Türkiye'
yi bir yağ bunalımına doğru götürmüştür. Buna ilâ
veten; dünyadaki pamuk fiyatlarının son derece dü
şük olması ve Türkiye'deki pamuk alımlarının tek 
merkezlerden alınması ve bu birliklerin tüm pamuk 
alımlarını organize edecek kapasite ve büyüklükte ol
maması, alınan pamukların süratle işlenip çiğitleri
nin çıkarılarak, yağ fabrikalarına gönderilmesinde bir 
tıkanıklık husule gelmiş ve bu nedenle hakikaten sı
kıntısını çekmememiz gerekli bir dönemde yağ sı
kıntısı ile karşı karşıya kalınmıştır. 

1974 - 1975 mevsiminde likit yağ olarak, Türki
ye'nin tüketiminin 340 bin ton civarında .olduğu tah
min edilmektedir. Bu miktarın ancak ve maalesef 
300 bin tonunu yerli üretimle karşılar durumda bu
lunmaktayız; bakiye miktarın ithalât suretiyle getiril
mesi ve piyasaya enjekte edilmesi zarureti vardır. 
Bizden evvelki Hükümetimiz, 10 bin tonluk bir par
tinin ithalâtını gerçekleştirmiş ve Tariş tarafından bu 
ithalât yapılarak, fabrikalara verilmek suretiyle ra
fine edilmiş ve likit yağ ihtiyacı ve margarin olarak 
piyasaya arz edilmiştir. 

Bizim Hükümetimiz zamanında da konu, yeni
den müzakere edilmiş, hakikaten sıkıntıların, bilhassa 
elinde çekirdeği bulunduran çiftçimizin, köylümüzün 
tespit edilmiş olan 375 kuruşluk taban fiyatından bu
nu satmadığı meydana çıkmıştır. Piyasadaki cari fi
yatlara biraz daha yaklaşma bakımından bilindiği gi-
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bi, daha evvel yayınlanan bir bildiri ile, yağ fiyat
ları bir miktar artırılmış ve çekirdek fiyatları 5 lira
ya çıkarılmıştı. Yaptığımız tespitlere ve aldığımız 
stok beyanlarına göre, Türkiye'de ortalama olarak 
çekirdek fiyatlarının 505 kuruşa geldiği tespit edil
miştir. Bu stok beyanları Bakanlığımızda mevcuttur. 
Ortalama fiyat 425 ilâ 550 kuruş arasında oynamış 
ve bilhassa büyük miktardaki satışların, 5 lira civa
rında olduğu tespit edilmiştir. 

Bu arada ithalâtı kolaylaştırmak bakımından, 
ham yağdan ve diğer bazı yağ cinslerinden gümrük 
muafiyeti indirilmiş ve bu yağların ithalâtında vergi 
ve gümrük resmi kaldırılmıştır. Bu suretle, dışardan 
ithal edilerek yerli fabrikalarda üretilecek yağların, 
tespit edilen fiyatlarla satılması imkân dahiline so
kulmuştur. Yine bizim Hükümetimiz zamanında es
kisine ilâveten, yani 10.000 ton yağa ilâveten, 16.000 
tonluk yağ ithalâtı da karara bağlanmıştır. Önümüz--
deki haftalarda bu ithalâtın gerçekleşerek, kamuoyu
na Türk halkının, Türk milletinin istifadesine sunu
lacağını arz etmek isterim. 

Diğer bir önemli konu, hakkiaten zaman zaman 
hepimizin tedirgin olduğu şeker sıkıntısıdır. 

Muhterem milletvekilleri; «Bugün Türkyie'de şe
ker sıkıntısı yoktur» diyorum. ı«Şeker sıkıntısı sunî 
olarak yaratılıyor» diyorum. Kampanya döneminde, 
şeker sıkıntısı olmamak lâzım gelir. Bu neden olu
yor? Müsaade ederseniz bunu da eleştirelim: Zaman 
zaman gazetelerde - şu veya bu nedenle - bir zam 
furyasıdır, bahsedilip gidiyor. Bu zam lâfları dolaş
tığı sürece, şeker talebindeki artışların büyük ölçü
de arttığını görüyoruz. İki ay evvel, yine böyle bir 
hareketli dönemde piyasaya bir miktar daha fazla 
şeker vermek suretiyle piyasanın sıkıntısını giderdik. 
Maalesef son günlerde bu sıkıntı, bilhassa son hafta
da yine başladı. Sebep? «Şekere zam yapılması lâ
zımdır» veyahut «İktisadî Kurula şeker fiyatlarının 
artırılması gündeme alınmıştır» veya., «alınmamıştır» 
gibi maalesef, Hükümetimizin çalışmasıyle veya Hü
kümetimizin düşüncesiyle hiç bir ilgisi olmayan ha
berlerin gazetelerde intişar etmesi bu talebi kamçıla
maktadır. 

ı«Şu anda şeker sıkıntımız yoktur» dyorum ve 
istenildiği kadar şekeri piyasaya vermeye amadeyiz, 
veriyoruz da. Ancak takdir edersiniz ki, 18 tane şe
ker fabrikamızın bir yükleme kapasitesi vardır. Gün

de 10 000 tonu yüklemem mümkün değildir. Şeker 
fabrikalarına yükleyebildiğim maksimum kapasite 
2 500 ile 3 000 tondur. Bugüne kadar tespit ettiğimiz 
istatistiklere göre, Türkiye'nin aylık şeker tüketimi 
en fazla 75 000 ton civarında seyretmektedir ve hatta 
geçen seneki rakamlar 58 000 ton ilâ 78 000 ton ara
sında değişmektedir. Geçen ay piyasaya 80 000 ton 
şeker verilmiştir, bu ay da 80 000 ton şeker veri
lecektir. Ancak ne var ki, hakikaten yasalardaki bir 
boşluk nedeniyle, dün üç kilo şeker kullanmayan 
imalâtçı bugün belki «beş kilo şeker kullanıyorum» 
diyor; dün üç kilo şeker almayan bir başka vatan
daşımız, bugün beş kilo şeker alma noktasına geli
yor. Bu itibarla, yasalardaki bu boşluk, bu belirli 
ellerde toplanma temayülüne karşı tedbirleri mutlak 
surette, biz ayakta kalabildiğimiz sürece biz getirece
ğiz; biz kalamazsak muhakkak ki, bizden sonraki 
hükümetler bu yasa boşluğunu dolduracaktır. 

Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde de bir şeker 
sıkıntısına girmemesi bir şeker sıkıntısına düşmemesi 
için gerekli tedbirler alınmıştır, alınmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 1975 yılı kampanya dönemi
ni biz - bu seneki ekim sahalarına ilâveten - 250 000 
dekar daha artırdık, 2 050 000 dekara çıkardık. Eğer, 
iyi bir iklim, iyi bir hava şartı oluşur ise 1 milyon ton 
şeker beklemekteyiz. Geçmiş senelerde olduğu gibi 
iklim şartları müsait olmaz ise, alacağımız şeker -
asgari ölçüler içerisinde - 850 000 ton civarında ola
caktır. Buna ilâveten, bu 1 milyon ton şekeri elde 
edebilecek pancarın işlenmesi bakımından şeker fab
rikalarının süratle tevsi edilmesine ve yenilerinin ku
rulmasına da büyük bir önem vermekteyiz. 

Halen 1975 yılı programı ile ele aldığımız, daha 
evvelki dönemde ele alınan fabrikalarımızın tevsii ve 
yenilenmesi suretiyle 1979 yılında bugünkü şeker 
işleme kapasitemize bir o kadar daha ilâve edilmek
tedir. 660 000 tonluk yeni bir şeker işleme kapasi
tesi 1979 yılında yine Türk Milletinin hizmetine gire
cektir. Önümüzdeki sene almakta devam edeceğimiz 
tedbirlerle ümit ve arzu ediyorum ki; Türkiye şeker 
sıkıntısına düşmeyecek, şeker ihraç eden bir ülke ha
line gelecektir. 

Hazırlıksız olan bu kısa maruzatımı hoş görme
nizi istirham eder, derin saygılarımı sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, efendim. 
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V. - TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 

1. — Pakistan'da meydana gelen depremde hayat
larını kaybedenler için Millet Meclisinin başsağlığı 
dileklerine Pakistan Meclis Başkanının cevabî telgrafı. 

BAŞKAN — Vukubulan depremde hayatlarını 
kaybeden Pakistanlı kardeşlerimiz için Meclisimizin 
başsağlığı dilekleri, Meclis Başkanımız tarafından ye
rine getirilmişti. Şimdi, Pakistan Meclisi Başkanın
dan alman cevabî telgrafı okutuyorum. 

Ekselans Kemal Güven 
T. C. Millet Meclisi Başkanı 

Ekselans 
Deprem sırasında maruz kaldığımız kayıplar do-

layısıyle izhar ettiğiniz sempati ve taziyet duyguları 
bizi derin bir şekilde mütehassis ve minnettar etmiş
tir. Nazik sözleriniz millî felâketmizde bize büyük 
bir teselli teşkil etmektedir. Güç durumlarımızda, 
her zaman bizimle beraber olmuş bütün meslekdaş-
larınıza lütfen şükranlarımı iletiniz. 

Pakistan Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

VI. — SEÇİMLER 

/. — 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) (1) 

BAŞKAN — Şimdi yine gündemimiz gereğince 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üyelik 
için seçim yapılacaktır. 

Önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunca 
seçilen aday isimlerini okutacağım, bilâhara tek mü
hürlü oy pusulaları ile zarflar sayın üyelere dağıtıla
caktır. Oy pusularına tek isim yazılması gerekmek
tedir. Bu işlemlerden sonra ad okuyarak oylama iş
lemine başlayacağız. 

Aday listesini okutuyorum efendim. 
«Şahap Kitapçı : Yargıtay Üyesi 
Nahit Saçlıoğlu : Askerî Yargıtay İkinci Başkanı 
Orhan Tüzemen : Danıştay Üyesi 
Fuat Azgur.: Danıştay Üyesi 
Rafet Tüzün : Askerî Yargıtay Başkanı.» 
BAŞKAN — Sayım - döküm kurulu için ad çeki

yorum efendim. 
Sayın Yasin Hatiboğlu?... Yok. 
Sayın Ali İhsan Ulubahşi?... Yok. 
Sayın Turhan Utku?... Yok. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, dağıtı
lan zarf içinden mühürlü ve isim yazılı kâğıt çıkmak
tadır, bir yanlışlık var efendim. («Zarfların içinden 
yazılı kâğıtlar çıkıyor» sesleri) 

(1) 57 S. Sayılı,basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli 
90 ncı Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, oy pusulaları yanlış dağı
tılmaktadır, öyle olduğu anlaşılıyor. 

Yanlış dağıtıyorsunuz. Boş oy pusulalarını dağı
tacaksınız. 

Dağıtılan zarflar, daha önce yapılan seçimde kul
lanılan oy pusulalarıymış, bu şekilde belirtiyorum 
efendim. Yeni zarflar ve oy pusulaları dağıtılacak
tır. 

Sayın Kenan Durukan?... Yok. 
Sayın Yaşar Arıbaş?... Yok. 
Sayın Mustafa Cesur?... Burada. 
Sayın Mahmut Türkmenoğlu?... Yok. 
Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu?... Yok. 
Sayın Arslan?... Yok. 
Sayın Abdi Özkök?... Burada. 
Sayın Balım?.. Yok. 
Sayın Önder Sav?... Burada. 
Sayın Ömer Kahraman?.. Yok. 
Sayın İbrahim Aysoy?.. Yok. 
Sayın Talât Oğuz?.. Burada. 
Sayın Faik Kırbaşlı?.. Burada. 

Efendim, Sayın Mustafa Cesur, Sayın Abdi Öz
kök, Sayın Önder Sav, Sayın Talât Oğuz ve Sayın 
Faik Kırbaşlı yapılan ad çekme sonunda 5 kişilik 
Tasnif Komisyonuna seçilmişlerdir. 

Adana ilinden başlamak üzere seçimlere geçiyo
ruz efendim. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top
landı.) 
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BAŞKAN — Seçim için oyunu kullanmamış sa
yın üye var mı?.. Yok. Seçim işlemi bitmiştir, oy 
kutusunu kaldırınız. 

(Oyların sayımı yapıldı,.) 
BAŞKAN — Yapılan seçime 73 sayın üyenin ka

tılığı anlaşılmıştır. Bu nedenle seçim işlemi yenilene
cektir. 

Çoğunluğumuz olmadığı da tespit edilmiş bulu
nuyor. Bu nedenle ve gündemimizde Hükümet iste
mine konu kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek üze
re 23 Ocak 1975 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

»0<( 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEİ 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) 

2. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
4 

,- OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X I . — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltılma

sına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/85) (S. Sayısı : 60) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) 

X 2. — Ad ve Soyadlarımn Nüfus Kütüklerine 
Kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve İç
işleri komisyonları raporları. (1/86) (S. Sayısı : 62) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

X 3. — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı kanun 
dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 ta
rihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri. komisyonları raporları. (1/145) (S. Sayısı: 72) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 6 .1974) 

X 4. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/146) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 
22.6.1974) 

X 5. — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) (S. Sayısı : 
74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

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

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi. 24 : 6 .1974) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Kırallığı arasında suçluların geri verilmesi ve 
ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/87) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 1.7.1974) 

X 9. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (Ş. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 

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

X 12. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

X 13. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; C. Se-
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natosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 633 Sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 
Bağlı İki Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması, Bir 
Bendinin Kaldırılması ve bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Aydın Mil
letvekili Nalıit Menteşe ve 7 arkadaşının, 633 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili îhsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının, 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyaiı'nın, 633 Sayılı Diyanet-işleri Başkan
lığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 Ek Madde 
ilâvesi Hakkında Kanun Teklifi; Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesi
nin Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 
2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi: 5.7.1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ- • 
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gnıpu adına 

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

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

3. — Kars Milletvekili Doğan Ar aslı 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) 

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

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 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) 

6. — 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 
83 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka
daşının, Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
ratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alman tedbir
lerin tesbiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

8. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14). 

9. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşçi Konut-
larıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya-
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sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15) 

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 (6'68) (*) 

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

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

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

7. — İstanbul Milletvekili Engin ÜnsaFın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba- j 
kanından sözlü soru önergesi (6/27) J 

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

9. -— Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, j 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına j 

i 

dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6'29) j 
10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' i 

nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka- '• 
nından sözlü soru önergesi (6/31) j 

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

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

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

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

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i çevrilmiştir. 



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

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

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

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

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

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

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

36. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/70) 

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

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

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

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

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

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

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 
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44. — İstanbul Milletvekili Doğan Öz-tunç'urı, 
Arnerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

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

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

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

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

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

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

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

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

54. — Bolu Milletvekili Müfit. Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

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

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

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



58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

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

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

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye mason ve Siyonist teşkilâtına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü son1 önergesi (6/97) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1 î5) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

93. — 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) (*) 

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

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanb'mn, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

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

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

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

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

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 
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101. — 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) (*) 

102. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/138) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 
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113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

114. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

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

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi: 22 . 6 .1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169> (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25 . 6 .1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 * 7 . 1974) 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
1 1 , 6 . 1974) 

5. — 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) 

6. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 7. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayusı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

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

9. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 43*7 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı :' 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

10. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 . 1974) 
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11. — İsparta Milletvekili Süleyman Denıirel ve I 
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 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 .1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka- [ 
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6.1974) 

12. — 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) 

13. — 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) 

14. — Kadroları İl Özel İdarelerine ait bulunan 
Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Ge
nel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan Komisyonu Raporu (1/163) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

15. — İnönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile Ma-, 
latya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkada
şının, İnönü Üniversitesi Açılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/175, 2/73) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
1 , 7 . 1974) I 

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

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

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

21. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 22. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 3 . 7 1974, 11 7 . 1974) 

X 23. — Devletçe işletilecek madenler üzerin 
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapoı > 
lan (1/126) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

X 24. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı Vt, 
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) 
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X 25. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm

rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler 
konulmasına ve 7 . 1 .1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine İlişkin Kanun 
tasarısı ve Plan Komisyoau raporu (1/172) (S. Sa
yısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

26. — Belediyelerin, belediyelere bağiı mües
sese ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1/171) 
(S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 1974) 
27. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

28. — 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) 

29. — 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) 

X 30. — izmir 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) 

31. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
i . 11 . 1974) 

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

(Millet Meclisi Birleşim : 29) 




