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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda G<enel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, 

14 Şubat 1974 Perşembe günü saıat 15,00'te 
topilianılmıak üzere Biirleşdm'e saıat 15,13'te son 
venlldi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Kemal Ziya öztürk 

Divıan Üyesi 
Süvas 

Enver Akova 

Divan Üyesd 
Yozgat 

îlhami Çetin 

Teklif 
1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas-

an'.n, 648 sıayılı Siyasî Partililer Kanunuma 1 

n . — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 2 . 1974 Petfşemfoe 

madde eklenmesinle da/ir 'kanun teklifi (2/106) 
(Plân. komisyonuma) 

RHtlNCt OTURUM 

Açılma saatli : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvtıkili Kemal Ziya öztürk 

DÎVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu) îlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Mil'M Meclisinin 41 nei BiMeşimlnıi açıyorum. 

i n . - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama 
•yapılacaktır. Sayın üyelerin, üzenlerinde 
isimleri yazalı plafaadafki beyaz düğmelere bas
malarını rica lediyorum tefenJdim. 

YokTJamıa işlemi defviam ©diyor ıefendim; son
radanı gelen (üyelerin de katılmalarını rica edi
yorum. 

Yoklamaya kaMmiayatn sayım üye var mı 
efendim?.. Yak. 

(Yolklataıla yapıldı) 
BAŞKAN —ı Yoklama işlemi bütm&ştir ©fen

dim. 

GrereMi çoğuiııluğumuz vardır, çalışmalara 
başlıyoruz. 

604 — 
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İV. - BAŞKANLIĞIN OEN1& KUKULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İçel Milletvekili Nâzım Ba§'ın, Mersin 
Halkevinde Türkiye Öğretmenler Birliği Derneği 
toplantısındaki 'olaylar hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündemdışı söız istekleri var
dır efendim, söz isteyen arkadaşlarıma sırasıy 
le söz veröcteğiim. 

îçel Milletvekilli Sayın Nazım Baş, Mersi a 
Halkevinde Türkiye Öğretmenler Birliği Derne
ği. topteöfcısiîidaki olaylar hakkında gündem 
dışı söz istiyorsunuz. 

Süreniz beş dakikadır dîcaıÖİHi. Buyurumuz, 
NAZIM BAŞ (îçel) — Sayım Başkam, kıy

metli arkadaşlarım; 
;Şubat ayı başlarında Mersin Halkevi salo

nunda (TÖBD) Türkiye öğretmenlıer Birliği'mu 
düzenlediği Halk Ozanları Gecesinde, kapatılan 
Türkiye işçi Partisi mensupflarmdan Aşık İhsa
nı ve Jstattbul ite Anfeara'nın komünizme ninni 
Söyieyem yazarüatrından ıgetîeye katılan arkadaş
ları ; gecede, «Sosyalist Türkiye,» «Komünist 
Türkiye» diye bağırmışiar-vte bunla bir kısım 
öğrenci vıe öğretmenlerin/ de katılmalarını sağ
lamışlardır. 

Sapık ideolojilerinin yanana bir de «Türki
ye» kelimesinin ilave edildiği (8 Şubat tarihli 
bâzı ig&ztetelerde yer aJLainı) bu çirkin olayın, va
tandaş tarafından ilgililere şikâyeti yapıldığı 
halde, konu: ile h3ç, ite ügü'emkoediği, olayları 
yaratanların bir kaç sathî soruşturma ile ser
best bırakıldığı vıe her birünia birer kahraman 
yapıldığı görülnıü^tür. Olayun, Metrs&n'de nef
retle karşıüiaadığı da yazılmaktadır, 

«Komünist Türkiye!» diye bağırmaları çok 
manidardır. Bu yapılanlar fikir suçu mudur, 
eylem suçu muetar, öz^ürilüfc müdür? 

Daha, ö^ü r lükçü Hükümietin tasarladığı 
özgüllük kanajjûd'ajgmadain, bu komninisıt militan-
l a n gessûfirHsi çıidaaımaya* bajşiamjşlardır. Mem-
tefaetinazi, «afflî büiÜDİQğüö»aizü ve sıon bağım-
suz TMkfc iDefsıöetİBai yıkmaik içm çalman militan
lar pıı.sBiıdia beklemeye <v<e hatta, bu tasanrvurları-
iSitt eylleml^riîifa ıgârjgmieye başlamışlardır. (A. 
P. sıralaarmdanr alkışlar) 

Kıyme/tli arkadaşlarını, Mersin'de yapılan 
bu geceye, civar kaıaajarüı liselerinden bazıla-, 
rının öğrdLmenleri talebelerini de gruplar ha
linde 'gelirime çabasına girişmişler ve körpeı di
mağları zelıirlemlefc için lise talebeleri yanında 
bir çok ortaokul talebesi de getirilmiştir. Yine 
aynı gecede, daha küçük yaişıtakii talebelere içki 
içiril'erek gayrı (ahlakî taşkınlıklar yaptırıldığı 
görülmüştür. 

Yavrulammıiza ahlâk idersi verecekler; onla
rın, siyasî hüviyet taşıyan g'eıoelere gitmelerine 
ve birtakım nlahoş hadiselerin içine itilmelerinle 
sebep olanlar mıdır? 

d a y ı şiddetle 'kınarız. 
İlgili merciterin olaya el koymasını ve hadi

seleri yaraJtanüiar hakkında ne gibi kanunî iş
lem yapıldığı hususunda bilgi vermelerini rica 
eder; durumu Yüce Meclisin dikkatlerinle suna
rım. 

Saygılarımla. (C. G-. P. ve A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 

2. — îçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin> 
İçel narenciye bölgesinin maruz bulunduğu ku
raklık tehlikesi hakkında gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın İbra. 
him Göikfcepe; tçıel narenciye belgesinin! ımaruz 
bulunduğu kuraklık tehlikesi hakkında söz is
temişsiniz. 

Beş dakikayı aşmamak üzere buyurun efen* 
dim. 

İBRAHİM OÖKTEPE (İçel) — Sayın Baş* 
kan, değerli milletivekllerii; 

Memleketiımlizâe birkaç yıldan beri ıfceMiteeli 
bir kuraklığın, hüküm sürtmekte olduğu maJlûm-
lannızdır. Kurakılılk, kesirlerini hemen her 
bölgemizde ha^eltdirımiektjedlir. Bu durumdia Hü
kümet, ülkemizde görülmekte olan ve her m* 
-man görülmesi muhtemel (bulunan ıkuraiklığın 
tesirlerime karşı ahnanam gerekeni tedbirler 
ürerime süratle (eğdirmek zorunedadir. lejel ili* 
ımizdıe d e gecem. yıl, gerek Tarsus pamuk. ımüs^ 
tahsilleri, gerekse Mersin narenciye yetiştSiri-
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©Heri kuraklıktan büyük ölçüde zarar görmüş
tür. Halen, .Mensin ve" Erdemi bölgesinde 
100 bin dekardan fazla narenciye bahçesi ku
raklığın tahrib atına maruz bulunmaktadır. 

1973 yaz aylarımda, bilhassa Mersin [mer
kez ilçıeys bağlı MezlMi, 'ÇSiftlikköy, Emirler 
ve Kocavilâyet köyleriyle cimrlarıhdaki !birçok 
narenciye bahçesi kuraklıktan 'mütevellit (su
suzluk sebebiylemi kurulmuştur. Yine kurak
lıktan dolay, yeterli su verilememesi sebebiyle, 
genellikle mahısıul gelişıemem'iş ve geliişemeyen 
ttıareneiye mahsulümüz iç ve dış piyasalarda sü
rüm kabiliyetimi büyülk ölçüde kaybetmiştir. 
Kuraklık, kış mevsiminin sonlarınla yaklaştı
ğımız halde elan devam etmektedir. Tedbir 
alınmadığı takdirde, önümüzdeki yaz 'ayların
da, İçePde, 'gerek ınıarenciye, gerekse pamuik sa
halarının çok büyük ölçüde zarara uğraması 
mukadderdir. Hükümetçe, halikımızın ömür 
boyu emek çökerek yeltişibiıımliş olduğu bahçe-
Herin kurumasını önleyecek sulama tedbirleri' 
süratle alınmalıdır. Ancak, 1950'den beri bir 
narenciye bölgesi halline igelmiş bulunan İçel'de 
halk, bu durumdan ciiıddi olarak endişe duy
maktadır. Yalnız narenciye yetiştiricileri de
ğil, pamuk üreticileri de, hattâ bütün müstah
sil de aynı endişe içinde bulunmaktadır. Çiftçi-
Iıerimiizin büyük bir endişe ile takip ettiği bu 
tehlikeli durumu çolk önceden görmüş olan 
Adalet Parltıisi diktadan, İçel'in narenciye ve 
pamuk sahalarının çok büyük kısmını içine alan 
ve Yenice, Tarsus, Mersin, Erdeml'i arasındaki 
ısabayı kapsayan büyük bir sulama projesini 
•ele almıştı. ıBerdan projesi adı verilen bu bü
yük sulama projesi, 12 Marttan sonra kurulan 
partilerüstü hükümietlerce lihmal edilmiş ve ne
tice itibariyle 'de İçel çiftçisi', Adalet Partisi 
iktidarından sonra bugünkü tehlikeli durum
la karşı karşıya bırakılmıştır. 

Bölgenin devamlı ve emniyetli bir sulama 
tesisine kavuşturularak, İçel'de başta naren
ciye ve pamuik olmak üzene, bütün ziraî varlı
ğımızın teminat altına alınabilmesi için; bir 
yandan adı geçen Berdan sulama projesinin 
hızla ele alınması; diğer yandan da yine böl
gede önemli kapasitede bir akarsu olan Lamas 
deresj sağ ve sol stahill sulamasımın ,gerçekleş-
(tünilmesini ızarurî görmekteyiz. İlgili Bakanın 
bu iki konuda ne düşündüğünü öğrenmek isti-
tiyorum. 

Son günlerde bilhassa Berdan konusuna 
hassasiyetle eğilmliş olduğunu tespit ettiğimiz} 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerine 
hıızuıl arınızda teşekkür etmeyi bir borç bili
rini. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (A. P. sı
raları/nidan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Gök-
tepe. 

«3. — Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'un, 
Sinop ve çevresinin sağlık sorunları konusunda 
gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili, Sayın Yal
çın Oğuz, Sinop ve çevresi sağkk sorunları 
hakkında söz istemişsiniz. 

Beş dakikayı aşmamak üzere buyurun efen-
idim. 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın- üyeleri; 

Gelmiş geçmiş iktidarlar tarafından unutul-
ımuş ve bunum, neticesi olarak da Türkiye'nin 
en 'geri kalmış bölgelerinden fbirisi olan Si-
nop'un, halledilmemiş binlbir çeşiiıt dertleri için
de, acilen hallıi gereken bir meselesine par
mak basımak mafcsıadiyle yüksek huzıurlariinızı 
işigal etmiş bulunuyorum. 

İnsan yaşantısı ile ilgili en mühim sorunuo 
isıağlıik sorunu olduğunda şüphe yoktur. Si
nop'ta senelerce evvel bir Devlet Hasıtaneısli ku
rulmuş, ancak bugüne kadar doktor derdi hiç
bir suretle halledilememiştir. Bundan bâr sıene 
'evvel Sinop ̂ talki dahiliye mütehassısı, başka 
yere 'nakledilmiş ve o günden bu yaaıia da bir 
dahiliye. 'mütehassısı Sinop Devlet Hastanestine 
tayin edilmleımiştir. İlk zamanlar, her ıay baş
ka bir yerden tayin yapılmak suretiyle, mu
vakkat doktorlarla lidare edilmeye çalışılmış, 
ancak 6 taydan bu yana bu sistem de terk edil-
ımiiştir. Ayrıoa, Sinop'a bundan 1,5 sene ev
vel bir operatör tayin edilmiş; son zamanla
ra kadar ,en âcil hastalara müdahale etmek 
için dahi para istemekle şöhret bulmuş olaın 
bu dûiktOL", 1973 yılı Aralık ayı sonlarında, 
fakir bir geee bekçisinıiın; acilen müdahale edil
mesi gereken, bir apandisit vakasına müdahalıei 
etmek İçsin 500 lira istemiş ve fakir bekçimin bu 
parayı bulamayarak E mnliyet Müdürüne haber 
vermesi üzerinle ide, suçüstü yapılarak, kendisi' 

, tevkif edilmiş ve halen cezaevjkııde buluırümafc-

— 606 — 
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tadır. Bu nedenle Sinop'ta bir operatör de 
fbıdunımamaiktadır. 

Ayrıoa, senelerden beri ISinop Devlet Has
tanesinde röntgen cihazları son tekâmül şek
liyle bulunmakta olduğu 'halde, Ibir doktor ya
hut röntgen çekimli işinden anlayaaı teknisyen 
tayin edilmemiş; ancak kırık >çıikıik gibi basit 
bâzı arazların filmini cjekimek üzere hastanede 
(kalorifer işçisi olarak çalıştırılan hiır kimseden 
istifade edilmek yolluna gidilmiş; diğer röntgen 
filmleri çekilmek üzere hastalar, devamlı olanak 
ya Bafra, ya iSamsun gibi vilâyet dışı yerlere 
gönderilmiştir. 

Sinop Devlet Hastanesinden ;Siinop merkez 
ilçesiyle biricikte G<erae, Erfelek, Ayancık, Tür-
keli ve Boyalbat ilçesinin dağ başı, onman içi 
köyleri geniş miktarda istifade etmektedirler. 
Bu köylerin nüfusunun % 75'i orman içi köy
lüsü ollup, 'Türkiye'nin her. tarafımda olduğu 
gibi en fakir halik kitlelerini teşkil 'etmekte
dirler. Bunlar kış günü, yolun da bulunmama
sı nedeniyle (binbir güçlükle kendi ilçelerine 
inmekte ve gene Ibinbir güçlükle vilâyete gel
diklerinde, doktor bulunmaması nedeniyle ya 
geri dönmek mecburiyetinde kalmakta yahut 
da vilâyet harici Samsun, Kastamonu veya 
Ankara gibi diğer büyük vilâyetleTe gelmek 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Çoğu fakir 
hastalar olduğundan, ıbir kısmı vilâyete gel
mek içlin b'inbiir güçlükle para temin edebil
mekte olup, doktor bulamama neticesi 'kendi 
iköyüne bizzarur dönmek mecburiyetinde bu
lunmakta ve netice olarak tedavisini yaptıra-
madan geri dönmek durumunda kalmaktadır. 
Vilâyet harici olarak Samsun'a giden hastala-

1. — Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülke-
rim Doğru'nun, Millet Meclisi Başkunvektiliğin
den çekildiğine dair önergesi (4/6) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunda görev 
alan Millet Meclisi Başikanvekili 'Sayın Abdül-
Ikerim Doğru'nun istifa yazısı vardır, okutuyo
rum efendim. 

rımız iğe, ıburada yabancı ımuhjtte olmaları 
ıniedeniyle, hastalarını hastanelesre yatırmak 
için binibir güçlükle karşılanmaktadırlar. He
piniz ıhil'mektesiıniizdir 'ki, bugün birçok hasta
nelerde hasta yatırmak içlin torpil aranmanın 
icap .ettiği bir düzen hüküm sürmektedir. Böy
le bir düzende, Sinop'tan gitmiş bir fakirin, 
ISanusun'da hastasını hastaneye yatırmasına da 
imkân hulunmamalktadır. Ayrıca film ç>ektir-
ımek için, özel muayenehaneleri bulunan doktor
lara gidilmekte ve burada hastaların çektiği 
ıstıraplar bir yana, ayrıca bir sürü masrafa) 
katlanmak durumunda kalmaktadırlar. Biz 
yeni Hükümetin, sağlık hizmeltlıerini halkın 
ayağına götürınne politikasının gereği olarak, 
Ibu meseleye, Sinop'un doktor meselesine büyük! 
bir ciddiyetle eğileceğime inanıyoruz ve Hükü-
ımetimizden Sinop'a acilen hir operatör, bir da
hiliye mütehassısının tayin edilmesi gerekltiğini 
ve ayrıca tahsisat olmaması nedeniyle taımaım-
lanamamış ibulunan Devlet Hastanesine de ta
mamlanma bakımından gerekli ilginin gösteril-
mesinli rica ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (O. H. P. 
sır alanından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Muhterem arlkadaşılıamm, 

Karma Bütçe Komisyonu, Başkan, Başfean-
vekili, Sözcü ve Kâtip seçimini yapmak üzene 
Cumhuriyet Senatosunca Komisyon üyelikleri
nin bugün yapılacak seçimini takaiben, 14 Şu
bat 1974 bugünkü Perşembe günü saat 17,G0'de 
Komisyonda toplantı yapacaktır. Sayın üye
lerin toylanltıya katılmalarını rica ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunda görev aldığımdan Millet 

Meclisi Başkanvekilliği görevinden istifa ettiği
mi saygı ile arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğru 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

- 607 -
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'BAŞKAN'— Bilgilermize snnul-ur.' 

2. — Sayın, üyelerden bâzılarının, seçilmiş bu
lundukları komisyonlardan \ çekildiklerine, dair 
önergeleri (4/17, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10,4/11, 4/12, 
4/13,4/14,4/16,4/15,) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa,, yazılan 
vardır, arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Adalet Komisyonundan 

istifa ediyorum. 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman Milletvekili 

<Halil Ağar 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa 

ettiğimi arz eder, saygılar sunarım. 

İstanbul Milletvekili 
Halûk Ülman 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyo

nu üyeliğinden istifa ettiğimi saygı ile arz ede
rim. 

Artvin Milletvekili 
Turgut Altunkaya 

Yüce Başkanlığa 
Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonundan 

istifa ettiğimi saygılarımla bildiririm. 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğine seçilmiş 

bulunmam sebebiyle, üyesi bulunduğum Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonun
dan istifamın kabulünü rica eder, saygılar suna
rım. 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğine seçilmiş 

bulunmam sebebiyle, üyesi bulunduğu Sanayi ve 

Teknoloji ve Tiearet .Komisyonundan istif anma 
kabulünü rica eder, saygılar sunarım. 

İstanbul Milletvekili 
A. Nejat ölçen 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğine seçilmiş 

bulunmam sebebiyle, üyesi bulunduğum Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundan istifamın 
kabulünü rica eder, saygılar sunarım. 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğine seçilmiş 

bulunmam sebebiyle, üyesi bulunduğum Dışişleri 
Komisyonundan istifamın kabulünü rica eder, 
saygılar sunarım. 

Malatya Milletvekili 
Hakkı Gökçe 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğine seçilmiş 

bulunmam sebebiyle, üyesi bulunduğum Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonundan istifamın 
kabulünü rica eder, saygılar sunarım. 

Eskişehir Milletvekii 
Ayşe Aliye Koksal 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğine seçilmiş 

bulunmam söbefbiyle, üyesi bulunduğum Millî Sa
vunma Komisyonundan istifamın kabulünü rica 
eder, saygılar sunarım. 

Çanakkale Milletvekili 
Osman Orhan Çaneri 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Plân Komisyonuna üye seçilmiş olmam nede
niyle, üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan 
istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 

Ağrı Milletvekili 
Cemil Erhan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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V - SEÇİMLER 

2. Komisyonlardaki açık üyelikler için se

çim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, komis

yonlarda açık bulunan üyelikler için gruplarca 
gösterilen adayların isimleri liste halinde bastırıl
mış ve dağıtılmış bulunmaktadır. Şimdi, bu liste
yi okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Komisyonlarda açılk bulunan üyeliklere 
•(gösterilen adaylar 

Adalet Komisyonu 

A. P. (1) 
Vahit Bozatlı (Sivas) 

IM.S..P. (1) 
İsmail 'Müftüıoğlu .(Sakarya) 

Anayasa Komisyonu 
O. ıH. P. (1) 

Kaya Bengisu (İzmir) 

•M. S. P. (1) 
Abdülikadir Öncel (ürfa) 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
Turizm Komisyonu 

€ . H. P. (1) 
Abdülıkerim Zilan (Sürt) 

D. P. (1) 

Dışişleri Komisyonu 
O. H. P. '(2) 

'Sabahattin 'Selek '(Ankara) 
Halûk Ülman (Istanlbul) 

CM. S. P. (1) 
İsmail Müftüoğlu (Sakarya) 

•Dilekçe Komisyonu 
€ . G. P. (1) 

İçişleri Komisyonu 
C. ıH. P. (1) 

'Hasan Vamık Tekin (ıGiresun) 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu 

<C. ıH. P. (1) 
(Mehmet Dedeoğlu (Kırklareli) 

İM. İS. P. (1) 
Yahya Akdağ (Erzurum) 

(Bağımsız (1) 
' M. Meclisi Hesaplarını İnceleme 

Komiisyonu 
€ . H. P. (1) 

Mehmet Ergül (Bilecik) 

(Millî Eğitim. Komisyonu 
iO. H. P. (1) 

Davut Aksu (Kars) 

Millî Savunma Komisyonu 
€ . H. P. (3) 

• Rauf Kaindendir (Ankara) 
Azmi Yavuzalp (ıNiğde) 
iMehmet Sait Erbil (Ordu) 

,M. S. P. .(1) 
ÜVlehmet Boızgeyik (Gaziantep) 

D. P. ı(l) 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
A. P. (1) 

iSanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu 

C. İH. P. (2) 
l l ter 'Çubukçu (Adana) 
İbrahim Akdoğan (Kocaeli) 

'M. İS. P. (1) 
Gündüz .Sevilgejı .((Manisa) 

Tarım, Orman; ve Köy İşleri 
Komjisyonu 

€ . ıH. P. (2) 

(Ekrem *Şadi Erdem (Artvin) 
ibrahim Hortoğlu (Gaziantep) 
(BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efen

dim. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... (Kaıbul 

edilmiştir. 

2. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunda ank bulunan bir bağımsız üyelik 
için seçim. 

BAjŞHAN — Muhterem arkadaşlarım, Ka
mu İktisadî 'Teşebbüsleri Karma Komisyonun
da (bağırtımız üyelere .ayrılan 1 üyelik için ild 
sayın bağımsız üye başvurmuş ibulunımalktadır. 

- J 0 O O — 
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Bunların ela listesi bastırılmış ve dağıtılmış !bu-
lıinmaktadır. iBu sayım üyeler; Sivas OVIilleitve-
kilıi Sayın Mustafa Tiımisi ve Erzurum 'Millet
vekili Sayın 'Mehmet Fuat [Fırat'tır. 

Bu iki sayın üyeden başka, -bu komisyona, 
bağımsız üyelerden aday olan vaır mı :efendim,? 
Yok. 

İçtüzüğümüze göre, bunlar için ad okuyarak 
seçim yapmak zorunluğu vardır. 

lönce Tasnif Komisyonunu tespit için kur'a 
çekiyorum. 

Sayın Mehmet Altınsoy? Yok. 
Sayın Rasim Küçükel? Yok. 
iSaym Kâmil Kırılkoğlu? Yok. 
(Sayın Ahmet İDuraikoğlu? Yok. 
Sayın Kemal Demir ? Yok. 
Sayın V'eodi İlhan ? Yok.. 
Sayın İbrahim. GcMepe ? Burada. 
Sayın Turgut Altunfcaya? Yok. 
Sayın Mehmet Özmen ? Burada. 
İSayrn Halmi Okçu? Burada. 
Sayın 'Tekin İleri Dikmen? Burada. 
Sayın Fuat Avcı ? Yok. 
Sayın Cevdet Atılgan? Yok. 
'Sayın Rıükı Danışman? Burada, 
5 kişilik Tasnif Komisyonu teşekkül etmiş

tir efendim. 
Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. Oy kutu

su Başkanlık Kürsüsü önüne konmuştur. 
(Muhterem arkadaşlarım, dağıtılan oy pusu

lalarında iki aday ismi yazılı 'bulunmaktadır. 
Bir üye serileceği için, her sayın üyenin aday
lardan ibir tanesine oy kullanmak duımmunda 
bulunduğunu bilgilerinize sunuyorum. 

Seçim işlemine 'haşlıyoruz efendim. («Bir 
tanesini silecek imiyiz Sayın Başkan?» sesleri) 
'Evet 'elemdim, ibir ismi çizeceksiniz, diğerini 
kullanacaksınız. 

(Muhterem arkadaşlarım, yapılan seçim bir 
.manâda yoklama niteliğindedir. Seçime katılan 
sayın üyelerin sayısı çalışma nisabımızı temin 
etmediği takdirde Birleşimin kapatılması gere
kir. Bu sebeple bütün üyelerin seçime katılma
larını rica ediyorum. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oy
lar 'toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
varsa lütfen kullansınlar. 

Oyunu kullanmam,ış ba^lka sayın üye var mı? 
Yak. 

Seçim işlemi bitmiştir efendim. Oy kutusunu 
kaldırınız. 

Sayın İbrahim Göktepe, Sayın Mehmet Öz-
nıen, Sayın Hilmi Okçu, Sayın 'Tekin İleri Dik
men ve Sayın Rıfkı Danışman'dan kurulu Tas-
nis Komisyonunun yerini almaşını rica ediyo
rum efendim. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonundan gelen 

tutanağı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonumda açık bulunan bir bağımsız üyelik için 
yapılan seçime 200 üye katılmış ve neticede aşa
ğıda isimleri .bulunan üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

İçel 
İbrahim Göktepe 

'Manisa 
Hilmi Okçu 

Gaziantep 
(Mehmet; Özmen 

Muş 
T. İleri Dikmen 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

•Mehmet Fuat Fırat 110 
Mustafa Timisi 83 
Boş 7 

Toplam 200 

iMnhberem arkadaşlarım, yapılan seçime 200 
saym üye katılmıştır. Bu suretle çoğunluğumu
zun kalmadığı saptanmıştır. Gelecek Birleşimde 
seçimleri yenileını'ok ve gündemimizdeki soru
lara devam e'bmdk ve 19 ıŞubat 1974 Salı günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum efendim. 

Kapanma saaıü : 15,55 

— • — »ı 

— 610 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 NOt BİRLEŞİM 

14 . 2 . 1974 Pexşeım|be 

öaalt : 15,00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
ıSUNUŞLARI 

1. Milletvekillerinin andiçmesi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

iSEÇİM 
1. — Başkanlık Divanında açık bulunan 

Başkanvekilliği seçimi. 
2. — Komisyonlardaki açık üyeliklere se

çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
ıSÖZLÜ SORULAR 

1. — Ankara Milletvekili Rauf Kande-
mir^in, Ekmeklik buğdayın ofislerce fırınlara 
'tahsisine dair Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/4) 

2. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Anlkara veya İzmir Belediyesinee Göltaş Şirke
tine teminat melktubu verilip veTİlmediğine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 

3. — Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi'nin, 
1973 yılında Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/9) 

4. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
boykota katılıp ceza alan öğretmenlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/16) 

5. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
neri'nin, Balkanlar Kurulu karanyle 15 Ekim 
1973 tarihinden sonra tayin edilenlere dair 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/18) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'-
un, işçilerin 'konut kredisine dair Çalışma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in-, 
Urfa iline tohumluk ve yem tahsisine dair Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/21) 

8. — Tunceli Milletvekili ıSüleyman Yıldı-
nrn'm, Tunceli - Mazgirt Kaymakamına dair 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

9. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş/ın, 
Urfa - iSuruç ilçesi Aligöz köyünde meydana 
gelen olaya dair İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/24) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 




