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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan İm birleşimde ; 
İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, gün

demde yer alan sözlü'sorularının yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergesi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
.1.34 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 ne i yılı nede
niyle Bazı suç ve cezaların affı hakkında; İspar
ta Milletvekili Süleyman Demirci ve 14 arka
daşının, af; Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili ceza
ların affı hakkında; Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan'm, Cumhuriyetin 50 nci ydı af; 
Konya Milletvekili M. Kubilây İmer ve 3 arka
daşının genel af; Ankara Milletvekili M. Kemal 
Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve cezala
rın affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin 
Hatiboğlu ve 2 arkadaşının, Cumhuriyetin 50 nci 
yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve 
cezaların affına mütedair kanun tekliflerimin 
C. Senatosunca değiştirilen ve M. Meclisince be
nimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Ko
misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Komisyon metinlerinin 
(2/123, 2/12, 2/37, 2/78, 2/92, 2/102, 2/124) 
(S. Sayısı : 25, 25'e 1 nci ek, 25'e 2 nci ek) gö
rüşülmesine devam olunarak; Millet Meclisi 
metininin 19 (Madde numarası 18 olarak), 20 
(Madde numarası 19 .olarak) 21 (Madde numa
rası 20 olarak) ve 22 nci (Madde numarası 21 
olarak) ; Karma Komisyon metninin de 23 
(Madde numarası 22 olarak) ve 24 ncü (Madde 
numarası 23 olarak) maddeleri kabul edildi ve 
af yasası üzerindeki görüşmelerin tamamlanmış 
olduğu açıklandı. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Grup Başkanvckili Siirt Milletvekili M. Nebil 
Oktay ile Van Milletvekili Salih Yıldız'm; hay
vancılığın geliştirilmesini sağlamak ye hayvan

cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması 
için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit et
mek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/9) ilgili Bakanın; 

(i/49, fi/64 ve fi/ö7 esas numaralı sözlü so
rular da soru sahipleri ve ilgili bakanların Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

Gündemde yer alan diğer sözlü soruların gö
rüşülmesi de, Hükümet üyelerimden hiçbirisinin 
Genel Kurulda hazır bulunmadığı dikkate alına
rak ; 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanunun Anayasanın 93 ncü maddesi gere
ğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaş
kanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
gönderme tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/10) (S. Sayısı : 30) ile 

ıMillî sınırlar dışındaki istasyonlar tarafın
dan yapıları radyo yayınlarının önlenmesine da
ir Avrupa Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/41) (S. Sayısı : 31) da il
gili bakanlar ve Komisyon yetkililerinin Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle erte
lendiler. 

.16 . 5 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,10'da son ve
rildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvckili Sivas 

Kemal Ziya Öztilrk Enver Akova 
Divan Üyesi Divan Üyesi 
Kastamonu Kayseri 

Mehdi Keskin Tufan Doğan Avmrgil 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

1Q . 5 . 1974 Pörstelmlbe 

Tasarılar 
1. — 22 . 5 . d9i69 tarihli ve 1184 sayılı Ka

nunun ,20, 2>3, 24 ve 119 nen .maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna üç ek madde ile bir ge
çici .mailde eklenmesine dair kanun tasarısı 
i(!M12i9) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

|2. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanunu tasa
rısı (;l/!loO) (içişleri, Sağlık ve Sosyal İsler Ye 
Plan komisyonlarına) 

Rapor 
;]. — Aklana Milletvekili Osman Çıtırık ile 

İstanbul 'Milletvekili Enıg'in Unsal ve İH 'arka
daşının, 'tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
ile Mardin 'Milletvekili Talât Oğuz ve 4 arka-
'daşının önergesi ve İçişleri 'Komisyonu raporu 
(iS. 'Sayısı : 28 ve 28'e 1 nei ek) (Dağıtma ta

rihleri l:j . 4 . 1974 ve 16 . 5 . 1974) (GÜN
DEMİ-]) 

Sözlü soru 
4. — İstanbul. Milletvekili Hüseyin Özde-

mir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitimi 
Bakanından, sözlü soru önergesi. (6/1201) 

Yazıh sorular 
15, — Afyon İv. Milletvekili Mete Tan'ın, 

Afyon Hükümet binasın a ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/157) 

6. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya.gil' 
in, TüıJk - Yunan 'ilişkilerindeki Hükümet po
litikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazıîlı! 
soru önergesi. (7/158) 

7. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar' 
m, Rize - Çayeli - Maden Köyünde tespit edi
len baıkır cevherine ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam nidan yazılı soru önergesi,. (7/159) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılîlmia Saati : 15,00 

BAŞKAN : B & ş t a v e M KefnM Zifya Öztüorîk 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğ-aöı' Avgaiügfil '(Kafyserüi), EnMar Akova (ıSivaJs) 

(BAŞKAN — (Millet Meclisinin 76 neı Birleşirimi acıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, yapılacaktır. Sayın 
üyelerin beyaz düğmelere1' basmaları rica olu
nur. 

(Yoklamaya katılmamış sayın üye var .mı 
efendim?.. Yok. 

, (Yok! a ma yapıldı) ı 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çalışmamız için gerekli çoğunluğumuzun ol-

imadığı anlaşılmıştır. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kayın Baş

kan,, isnı'en yoklama yapalım, 

BAŞKAN — Efendim, Iç'tüzüğümüz, yokla
ma şeklini Başkanlık Divanına 'bırakmıştır. 
Yoklamayı bu şekilde yaptık ıSayıtı Ülker. 

Birleşimin 1 saat sonraya bırakılması halin
de de çoğunluğun olacağı hakkında bir kanıya 
sahip bulunmadığımızdan; 17 Mayıs ıl974 iCuma 
günü saat 10,00'da Bütçe tasarısı üzerindeki! 
müzakerelere başlamak üzere Birleşimi kapatı
yorum -efendim. 

Kapanıma S&Jaiti : 15,08 

^«* - -+*-
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IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A - YAZILI SOFULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgiin'ün, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin, Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Süleyman Arif E ni
te'nin yazık cevabı (7/109) 

1 . 4 . 1974 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Nihan İlgim 

Tekirdağ Milletvekili 

1. Vakıflar Genel Müdürü ile M. S. P. Ge
nel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nec
mettin Erbakan'in akrabalık derecesi nedir1? 

2. Sayın Başbakan, çeşitli beyanlarında bize 
ayak uyduramayan Devlet memuru gidecek, ye
rine bize ayak uyduran gelecektir, demiştir. Va
kıflar Genel Müdürü bu anlayış ile mi tayin 
olunmuştur?. 

3. C. H. P. - M. S. P. Koalisyon Protokolün
de, Hükümet programında ve Sayın Başbakanın 
programı Meclislerde sunuşunda (Köy camileri
ne para ve malzeme yardımının) yapılacağı açık
ça beyan vve taahhüdedildiği halde son Dernek
ler Kanununa göre kurulan, tamamen halk yar
dımı ile meydana getirilen, kaba inşaatı tamam
lanmış 8 kubbeli ve malî portesi 500 bin TL. 
geçen bir cami inşaatına ufak dahi olsa yardım 
talelbinide bulunduğundan Sayın Genel Müdürün 
(Bu kadar parayı cami için harcıyacağmıza, kö-
yünüze fabrika yaptırsaydmız daha hayırlı iş 
yapmış olurdunuz, dilekçenizi bırakın düşünü
rüz, fakat şunu iyi bilin ki, bin liradan fazla 
yardım yapamayız, o' da garanti değil) şeklin
deki beyanı sizin program ve beyanınız ile ne 
derece uyumlu oluyor1? 

4. Genel Müdürün makamında; gelen misa
firlerle beraber oturan, milletvekillerinin ziya
retinde dahi dışarıya çıkmayan Genel Müdür 
ile işe başlayan zat kimdir1? Sıfatı nedir? 

Saygılarımla. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1 6 . 5 . 1974 
Sayı : 3.01/5% 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan Ilgüıı ta

rafından verilen yazılı soru önergesine, Sayın 
Başbakan adına kendilerinin tensipleriyle veri
len cevaplar aşağıdadır. 

Soru sahibi sayın milletvekiline ulaştırılması
na delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Devlet Bakanı 
Süleyman Arif Emre 

Cevaplarımız : 
1. Vakıflar Genel Müdürü Prof. Osman Ça-

taklı ile Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan arasındaki 
akrabalık ikinci dereceden sıhrî hısımlıktır. 
(Prof. Osman Çataldı Sayın Erbakan'm kız kar
deşinin eşidir.) 

2. Vakıflar Genel Müdürünün tâyini, inha
ya yetkili Devlet Bakanının Prof. Oataklı'nın 
yıllar öncesine varan değerli hizmetlerini ve 
birçok vasıflarını yakinen bilmesi neticesi Va
kıflar Genel Müdürlüğü hizmetini de en iyi şe
kilde yapabileceğine inandığından yapılmıştır. 
Hizmetin, en iyi şekilde yapılması tek arzumuz
dur, anlayışımızdır. Bu anlayışı her Devlet ada
mı benimsemiştir, kanaatindeyiz. 

3. Hükümet programı ve Hükümet Başka
nının beyanı ile yürütme kuvvetinde görev alan 
hiç bir memurun yapamayacağı gibi Vakıflar 
Genel Müdürü de gerek program, gerekse bu ko
nuda Sayın Başbakanın beyanı dışında icraî bir 
eylemi veya beyanı olamaz ve olmamıştır. 

Önergenin 3 ncü sorusuna konu olan husu
sun sayın milletvekiline yanlış aksettirilmiş ol
duğu düşünülmektedir. Şöyle ki : Konu iyice 
açıklanmadığından iyi ifade edilememiş, böylece 
yanlış anlaşılmış ve yanlış intikal etmiştir. Va
kıflar Genel Müdürü camilere yardım yapılma
sının en samimî taraftarı olmakla beraber Dev
let memuru olarak mevzuatla ve mahdut bütçe 
ile bağlıdır. 4 milyonluk yardım faslından 4 bin 
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müracaata karşı cami yardımı için seyyanen bin 
lira düşmektedir. Malûmları olduğu veçhile ge
çici bütçe yürürlüktedir. Camilere yardım fas
lında para olmadığından yardım imkânı kısıtlı
dır. Bütçe çıktığında ödenek fazla alınacağın
dan Hükümet programında (—... camiye ihti
yacı olan köylerin cami projeleri ve cami yapı
mı için gerekli malzemenin Devletçe sağlanması 
gerçekleştirilecektir.) ilkesi mutlaka yerine ge
tirilecektir. 

4. Dördüncü sorunun açık olmadığı düşün
cesindeyiz. Genel müdür ile işe başlayan zat 
kimdir? Sıfatı nedir? Sorularınız cevap verile
cek derecede vazıh değil, mücerrettir. 

Milletvekillerinin ziyaretinde, odadan çık
mayan zat var idiyse milletvekillerini ziyaretçi 
var iken bekletilmemek için odada bulunan bir 
ziyaretçi diye kabul etmek gerekir. Hangi ta
rihte ve hangi milletvekilleri ile beraber Vakıf
lar Genel Müdürü odasında bulunmuş ve böy
lece hangi kanunsuzluk ve mahzurlar doğmuş; 
bildirilirse cevap vermek kanunî ve özel yü
kümlülüğümüz olacaktır. 

Saygılarımla. 
Devlet Bakanı 

Süleyman Arif Emre 

2. — Van Milletvekili Salih Yıldızhn, Van 
Belediye Başkanının dilek ve temennilerinin ce
vaplandırılmadığına ilişkin sorusu ve Başbakan 
Bülent Ecevifin yazılı cevabı (7/149) 

• 27 . 4 . 1974 
ıMillet 'Meclisi ISaym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun .Sayın Ba.siba.kan tarafın
dan yaızılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
ibuynrulhıaJsını arz ve rica edenim, 

Van Milletvekili 
'Saliıh Yıldız 

Başbakan olarak göreve başlamanızdan son
ra.; bir çok illerden olduğu gibi, Yan ilinden de 
bekle çapında 'dileklerini size ulaştırmak için 
heyetler geldi. 

Van'dan gelen heyetlerden 'biri, Van C. II. P. 
sayın il Ibaşkanı ile sayın il idare kurulu üyele
rinden oluşmakta idi. Bu heyet size ve ziyaret 
edebildikleri bakanlara Van ilinin dert ve dilek
lerini il etmişleridir. 

Diğer heyet 'bir partiye mensup olmayan ve 
/belediye seçimlerine bağımsız olarak katılan 

I Van Belediye Başkanının başkanlığında muhte
lif dernek ve teşekkül mensuplarından oluşn-

I yordu. Bu heyetin, isteği ile ve memnuniyetle 
Van 'Milletvekilleri olarak bizler de heyetle 

I birlikte sizi ziyaret talebinde ibuluııduk; 'Türki-
I ye Büyük Millet Meclisindeki odanızda bizi ka-
I bul buyurdunuz. Belediye Başkanımız, Van ili

nin dert ve dileklerini kapsayan ve büyük bir 
I itina ile hazırlanan broşürü size takdim etmek-
I le beraıber gereken ölçüde izahat verdi. Bu ziya-
I retimizde bize hüsnü kabul gösterdiniz. 

Aynı şekilde bir çok sayın bakanı da hep 
I birlikte ziyaret ettik. 

I Hal böyle iken: Van'da intişar eden İki Ni-
I san Gazetesinin -5 ve 8 Nisan 1974 tarihli sayı-
I larmda verilen haili eri erin başlıkları şöyle : 

«Başbakan Ecevit'in C. H. P. il başkanına Van' 
m sorunları ile ilgili aeıklaması... Başbakan, il 
'başkanına gönderdiği yazılarda Adliye Sarayı 

I spor tesisleri, ulaştırma ve sağlık sorunlarının 
ele alındığını bildirdi.» 

Aynı gazetede «Millî Eğitim Bakanı C. »H. P. 
Yönetim Kuruluna gönderdiği yazıûa, Van'da 
(bir ön lisans okulunun açılacağını bildirdi.» 

I Vansesi Gazetesinin 5 Nisan 1974 tarihli 
sayısında ise, başlık şöyle : Başbakan Ecevit, 
ıC. H. P. Van il 'başkanına cevap veriyor» 

Şimdi müsaadenizle durumu tamamen ob
jektif ölçülerle ve kısaca, belirtmek istiyor ve 
bazı hususların açıklığa kavuşturulmasını dili-

I yorum : 
1. — C. H. P. Yan i1 başkanı sizi ziyaret et

tiğine göre Van'ın dert ve dilekleri hakkında 
I kendilerine cevap vermiş bulunmanız nornıal-
I dir ; katiyen yadırgamıyoruz. 

I 2. •— Yukarıda arz ettiğim üzere, hiç bir 
I partiye meusıUbolmayan bağımsız belediye baş

kanı tarafından bir heyet halinde size sunulan 
I dert ve dileklere cevap vermeyisiniz Van'lı hem

şehrilerimizin 'büyük üzüntüsüne sebelbolmuştur. 
| Bu, üzüntü dile getirilmek üzere muhtelif yol-
{ landan bize intikal ettirilmiştir. Bu sebeple sâ-
I yın belediye 'başkanımıza cevap vermeyişinizin 
I nedenlerini hep beraber öğrenmek ihtiyacını 
I duymuş bulunuyoruz. 
I 3. —• Beldesine hizmet için çırpman bir ba-
I ğımsız 'belediye ıbaşkanı, partili olmadığı için 

daima bu tür muamelelere muhataibolaeak mı
dır? 

— 647 — 
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4. — Belediye başkanına cevap vomluıeyişin-
d,e üzüntümüze He'bebolaıı partizan nedenler 
yoksa, başkaca ne gübi. nedenler rol oynamıştır ? 

'T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-401/2874 

14 1974 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 5 . 1974 tarihli ve 7/14149-841/7613 

sayılı yazınız., 
Van ıMilleitvekili iSaliıh Yıldız'ın, Van Bele

diye Başkanının dilek ve temennilerine ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevaibı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
. Bülent Ecevit 

Başbakan 

Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van Bele
diye Başkanının dilek ve 'temennilerine ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Baş/bakanlığa Ibirçok illerden zaman zaman, 
•gerek !bazı heyetler eliyle, gerekse yazı yoluyle 
illerini ilgilendiren dilek ve temenniler intikal 
etmektedir. Bu isltekler, genellikle muhtelif he
yetler tarafından ayrı ayrı tekrarlandığı için, 
ft>u dileklerin incelenmesinden elde edilen so
nuçlar ihaikkınıda iklimlere bilgi verileceğini sap
tamakta güçlük çekilmektedir. 

Van Milletvekili Sayın Salih Yıldız'ın, ya
zılı sorusundaki hatırlatma üz'erinc Van ili ile 
ilgili isteklerden şimdiye Ikadar sonuçlandırı
lanlar hakkındaki 'bilgiler gerek Van ilini tem
sil eden sayın T. B. M. M. üyelerine, .gerekse 
Van Vali'sine ve Belediye Başkanına ayrı ayrı 
bildirilecektir. 

Bülent Ecevit 
Başibakan 

»o<* 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 NCI BİRLEŞİM 

16 . 5 . 1974 Berfemıbe 

SaM : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçli Güven Partisi Grubu adı-

tna Grup Başkanveküi Siirt Milletvekili! M. Ne
bi! Oktay ile Van Milletvekili Salih Yıldız'ın; 
Hayvancılığın geliışftârümesini! sağlaımıak ve hay
vancılıkla geçinen; yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasamın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Manisa Milletvekili Süleyman Tünce? 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (#) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

5. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'in, 
Urfa - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/24). 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

10. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nıin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çanıeri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrümi§tir. 



13. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zamımıma dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtıma dair Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

16. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl ilime aymlam ilmam kadrolarıma 
dair Devlet Bakamımdan. sözlü soru önergesi 
(6/35). 

17. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Miİlî Eğitim. Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

18. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nım, 
Türkiye Şeker fabrikalarında. uygulanan ihale 
yöntemime dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

19. — Hatay Milletvekili Mehmet Sömmez'im, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mamkut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. —• Samsun Milletvekili İlyas Kılıç/m, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuma 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

24. — Sivas Milletvekilli Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bâzı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

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

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
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I dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan söz

lü soru önergesi (6/57) 
27. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ım, 

Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamım
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/59) 

29. — İstanbul Milletvekili Eniğim Ünsal'ım, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

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

31. — Kars Milletvekili Yasım Bozkurt'um, 
Devlet ormanlarıma dair Ormam Bakanından 
sözlü soru ömergesi (6/62) 

32. —• Denizli Milletvekili Sami Arslan'ım,. 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakamımdan sözlü soru öner
gesi (6/63) 

33. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataföıv'ün,, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

I 34. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın,. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

35. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/116)* (*) 

136. — İçel Milletvekili Raısim Gürsoy'un,. 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/69). 

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

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'im Kastamonu'da bulunmam vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dam sözlü soru ömergesi (6/72) 

139. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinin, köylerim ilçelerle telefon, bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakamından. sözlü soru önergesi 

l (6/73) 



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

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

42. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erlkovan'm, teşvik tedbirlerinden yararlandırı
lan projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) (*) 

43. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

45. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nımdan sözlü önergesi. (6/78) 

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

47. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm, .kuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

48. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas illinin televizyona kavuşturulmasına iliş
t i n Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

49. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye^deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

50. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

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

52. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınıma ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başlb ak andan 
sözlü soru önergesi (6/87) 

55. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerinde'ki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

56. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larının nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

57. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetin© 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

60. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi ('6/93) 

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

62. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

63. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. ('6/96) 

-64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye .mason ve Siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

ı65. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 



66. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

.'67. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretıne-
nıine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru. önergesi (6/100) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
rai, İçişleri Balkanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

169. — Kaistam'onu Milletvekili Mehdi Kes-
(kin'in, Kastamonu'da Sosyal .Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

70. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
dı'mn, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

72. —-Afyon Karaihisar Milletvekili Mete 
(Tan'rn, haşhaş iekiciıleriıniın durumlarına iliş-
ikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

73. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

74. — Manisa Milletvekili Süleyman Tun-
cel'in, üzüm üreticilerine ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1D7) 

75. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
kin'in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

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

77. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

78. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 
Türik Medenî Kanununun değişttirillımesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

79. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıd: -
Tanım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/112) 

ı80. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

Sil. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
ılı'nm, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanunun Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere 
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderme tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/10) (S. Sayısı : 30) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1974) 

X 2. — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta
rafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenme
sine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkımda kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/41) (S. Sayı
sı : 31) (Dağıtma tarihi : 6 .5 .1974) 


