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I. - GZÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoiklamia sonunda Genel Kurulda 
çoğunluğun buluninTadığı anlaşıldığından, 

20 Hazirian 1974 Perşielmb'e günü saat 15,00'te 
toplanılmaik üzere Birleşime saıat 15.08'de son 
vekildi. 

Başikan Divan, Üyesi 
Başkanveikili Kastamonu 

Ahmet Çakmak Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

İçel 
Oral Mavioğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 6 . 1974 Perşembe 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Çalışmak üzere yabancı nıeml'eikeitleıre giden iş
çilerle eşlbritnin ve çocuklarının pasaport ve vi
ze harçlarının kaldınılrmısıinia dair Kanım tek
lifi (2/245) (İçişleri, Dı^işileri ve Plan ko'mis-
yanlarünıa) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
S'eçm/en kütüklerilnin yazıllması ve yoklaması 
tarihinden sonra yapılaıcak ilik secini gününde 21 
yaşını doldurmuş «olanların seç'mıen kütüklerinle 
yazılması için Yasa önerisi (2/246) (İçişleri1, 
Adaılet ve Anayasa 'koımisyanlanına) 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 ar
kadaşının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 47 ve 48 nci miadd'ele-
riinin değüşltirilmeBanle dair Kanun teklifi (2/247) 
(Plan Komisyonunla) 

Raporlar 
4. — İzmir Milletvdkiri Ali Naili Erdem ille 

C. Senatosu İznidir Üyesi. Mümin Kıriı'nın ve İz
mir MilletveMI Cemal Tercan ve 4 arkadaşı
nın, 1177 Sayılı Tütün ve Tüttün Tekeli Kan-u-
nunun 46-52/3 .maddesi dölayısıyle 100 ncü mad-
desii gfereğibc'e ımiaihfcûm dlan t'ütüln 'ekicilerinin 
'affına dalir Kanun telkl'iflieri ve Adaılet Komis

yonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarühi : 19.6.1974) (GÜNDEME). 

5. — İlkokul Öğretmeaiileri Sağlılk ve İçti
maî Yardım Sanıldığı hakkındaki 4367 slayılı Ka
nunun 11 ve .14 ncü maddelerinin 'kaldırılma
sı ve Millî Eğitim Mensuplara SağMk ve Sosyal 
Ya^dımlaşım'a Sandığı Kurulmasınla dair Kanun 
tasarısı ile reddi hakkındaki Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı teskeresi ve Millet Meıcl'isii 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/37; C. 
Senatosu : 1/1) (M. MecMsi 3 aıcü Dönem S. Sa
yısı : 431, M. Meclsi S, Sayısı : 69, C. Senıato-
su S. Sayısı : 58) (Dağaltoa tariühS : 19.6.1974) 
(GÜNDEME) 

Sözlü soru 
6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'mn, 

İstanibul Belediyemin, otobüs ve doilmıiflaına 
yaptığı zamlara ill'işikin Barbakandan, sözlü mm. 
ömeHgesi (6/136) 

Yazık sorular 
7. — İstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

'apartman 'kapıcılarına dlişjkün İçişleri ve Çalış
ma 'balkanlarından yazılı soru önergesi (7/203) 

8. — İzmir MiîlettveMli Şinasi Osma'nın, Mil
lî Savunma Bıalkanlığı personelinin tayın bedelle
rine ilişkin ©aşlbafcamdan yazılı sorti önergesi 
(7/204) 

..+.. » > • • • < « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açüma saati : 15,00 

Başkan : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Boğan Avşargil (Kayseri), İdris Arıklan (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

ŞENEL BATTAL (Konya) — İsim okuna
rak Yoklama yapılmasını istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, isim okunarak 
yapayım. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşları

mın Divana tezkere göndermelerini rica ederim, 
bu suretle yoklamaya dahil edileceklerdir. 

Bu duruma göre çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere geçiyoruz. 

önce gündem dışı söz taleplerini karşılaya
cağım. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu
nun toplantısı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Türkiye Ortak Pazar Karma 
Parlamento toplantısı hakkında gündem dışı Sa
yın Prof. Mustafa Parlar söz istemektedir. 

Sayın Parlar, buyurun efendim. 
MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 

Parlamentomuzun Avrupa Ortak Pazar 
Parlamentosu nezdinde görevlendirmiş bulun
duğu Karma Parlamento Komisyonunun Stras-
borg'da yapmış olduğu son toplantı hakkında kı
sa bir bilgi vermek için yüksek huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, bundan 4 ay önce Yüce Mec
lisimiz bu Ortak Pazar Parlamentosuyle bera
ber çahşan bir Karma Komisyon kurmuştu. Bu 
Komisyonumuz 24 - 28 Mart 1974 tarihlerinde 
Berlin'de ilk toplantısını yapmış ve çalışmaları 
sonucu aldığı olumlu kararları bir raporla Mec
lislerimizin Sayın Başkanlıklarına sunmuştu. Bu 
raporların Yüce Meclislerin üyelerine dağıtıl
ması, onların bilgilerine sunulması gerekirken, 
bu iş k«giwıe kadar yapılmamıştır. 

Yüce Meclisin, kurmuş olduğu komisyonla
rın çalışmalarını murakabe etmesi için, bu çeşit 

bilgilerin bugüne kadar sizlere sunulmamasmı 
kınıyorum. Meclis Başkanlık Divanından, bu gi
bi olumsuz davranışları tekrar etmemesini dili
yorum. Sizlere sunulmak üzere kendilerine arz 
edilen raporların zamanında Millet Meclisi üye
lerine ve Cumhuriyet Senatosu üyelerine dağı
tılması ve böylece yapılan çalışmaların tarafı
nızdan denetlenmesi, alınan kararlardan zama
nında haberdar kılınmanızın sağlanmasını ya
rarlı görüyorum. 

Eğer bu yapılmış olsaydı ben, bugün burada 
gündem dışı söz almayacaktım. Çünkü, daha de
taylı bilgiler o raporlarda mevcuttur ve sizler 
onları okuyarak yapılan çalışmaların hangi is
tikamette geliştiğini görmüş olacaktınız. 

Değerli arkadaşlarım, son bütçe konuşması
nı yapan Sayın Başbakan bile, komisyonumuzun 
Berlin'deki başarısını övmüş ve bütün üyeleri
ne teşekkür etmiştir; ama ne alınmıştır, sonuç 
nedir? Bunu bilmiyorsunuz. Bunların, sizin ta
rafınızdan bilinmesi lâzımdır. Bunun için, bunun 
üzerinde önemle durdum; şimdi kısaca bu ko-
nuyle ilgili, ikinci toplantı hakkında bilgi arz 
edeceğim. 

Karma Parlamento Komisyonu 10 - 11 Hazi
ran 1974 tarihinde Strasburg'da senenin ikinci 
toplantısını yapmıştır. 
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Komisyonun 24 - 28 Mart 1974 tarihlerinde 
Batı Berlin'de yapılan ilk toplantısında, Tür
kiye ile Topluluk arasında gelişmekte bulunan 
ilişkiler karşısında yılda iki toplantının kâfi 
gelmeyeceği, Türk Parlamento Heyeti ile Avru
pa Parlamentosu üyeleri arasında daha geniş 
temas imkânı sağlamak amacıyle, tereihan Av
rupa Parlamentosu toplantısı ile denk düşecek 
üçüncü bir toplantının akdinde fayda görüldüğü 
tarafımızdan beyan edilmişti. Bil ahara aynı ta
lep yazılı olarak yapılmış ve üçüncü bir toplantı 
için Avrupa Parlamentosu Başkanlık Divanının 
muvafakati alınmıştır. 

Strasburg toplantısı üç yenilik getirmiştir: 
1 — Karma Parlamento Komisyonunun yıl

da üç toplantı yapmasının ilk uygulaması olmuş
tur. 

2 — Karma Parlamento Komisyonu üyeleri 
ile Avrupa Parlamentosu Dış Ekonomik İlişki
ler, Sosyal İşler Komisyonu ve Siyasî Komisyon 
üyelerinin katıldıkları bir «Yuvarlak Masa Top
lantısı» yapılmıştır. 

3 — Türk heyeti üyeleri Avrupa Parlamen
tosu grup toplantılarına katılmak imkânlarını 
bulmuşlardır. 

Yuvarlak masa toplantısında heyetimiz ta
rafından : 

a)i Siyasî işbirliği, 
b) Ekonomik sorunlar, 
c) Sosyal sorunlar. 

Konularını kapsayan üç tebliğ sunulmuştur. 

Sunuşlar üzerinde görüşmeler olmuş ve Avru
pa Parlamentosu üyelerinin sual ve tenkitleri 
heyetimiz üyeleri tarafından cevaplandırılmış
tır. 

Karma Parlamento Komisyonu, ayrıca bu yıl 
yapılacak üçüncü toplantı konusunu görüş
müştür. Toplantının 6 - 11 Ekim 1974 tarihlerin
de İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştır. İs
tanbul toplantısı gündemi üzerinde de mutaba
kat hasıl olmuştur. 

Komisyon çalışmaları sonunda, bir resmî bil
diri yayınlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Karma Komisyonun 
Müşterek Başkanlık Divanı Avrupa Parlamen
tosu Başkanı M. Bcrkhouvcr'i ziyaret etmiş, 
Parlamento Genel Kurul toplantısını takip etmiş 
ve Türk Heyeti, Komisyonun Dış İlişkilerle gö

revli Başkan Yardımcısı Sir Christopher Soa-
mes ile görüşmüştür. 

Katıldığımız bütün toplantılarda olduğu gi
bi, bu görüşmelerde de memleketimizin AET ile 
ilişkileri üzerinde durulmuş, ekonomik durumu
muz, Dokuzlar ülkelerindeki işçilerimizle ilgili 
meseleler ve siyasî danışmaya atfettiğimiz önem 
dile getirilmiştir. 

İnsan haklarına dayalı AET üyelerinin, de
mokrasi ve ferdî hürriyetlerin bulunduğu mem
leketimiz meselelerine karşı anlayış ve • ko
laylık göstermeleri gerektiği, buna mukabil Top
luluğun teknik alanda ve bazı üyelerin iki taraf
lı olarak Yunanistan'a, daha üstün bir rejim uy
gulamalarının kamuoyunda tereddütler yarat
tığını, AET'ye dönük tercihimizin bir sebebinin 
de Topluluğun insan hakları alanındaki hassa
siyeti ve demokrasiye olan bağlılığı bulunduğu 
tarafımızdan açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

Siyasî danışma konusunda da AET ile orga
nik bağı bulunmayan Amerika Birleşik Devlet
lerine son Bonn toplantısı ile memleketimizden 
daha geniş bir imkân tanınmış olmasını yadırga
dığımız, Türkiye'nin Orta Doğu memleketleriy
le yapılacak müzakere ve işbirliği dışında bıra
kılmayacağı, Dokuzların tutumunun Kuzey At
lantik Konseyi içindeki danışma sistemini ve 
Türkiye'nin rolünü zayıflattığı ifade edilmiş ve 
Dokuzlar siyasî danışma mekanizmasının Türki
ye'yi de içine alabilecek fleksibilitede olduğu 
belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, ikmal ediniz lüt
fen efendim. 

MUSTAFA PARLAR (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

İki ve çok taraflı temaslar sırasında ileri sü
rülen bu görüşlerimiz sempati ile karşılanmış, 
birçok üyelerce benimsenmiştir. Esasen Stras
burg toplantısının önemi de buradan gelmekte
dir. Siyasî Komisyon Başkanı İtalyan Giraudo, 
haklı talebimizi destekleyeceğini, Bonn toplan
tısı hakkında izahat vermek üzere gelecek Fe
deral Almanya Dışişleri Bakanı ile bu mevzuu 
görüşeceğini ifade etmiştir. Dış Ekonomik İliş
kiler Komisyonu Başkanı Fransız M. de la Ma-
lene, Yunanistan ile ilgili sözlerimize katıldığı
nı, mezkûr memleketle ortaklık ilişkilerinin her 
seviyede dondurulması yolunda bir rapor hazır
lamakta olduğunu ve bu raporda Türkiye ile 
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ilişkilerin geliştirilmesi, taleplerimize karşı an
layış gösterilmesi tavsiyesinde bulunacağını söy
lemiştir. 

Sir Christopher S'oames ise, AET ile ortaklı
ğımıza dinamizm kazandırılması gerektiğini ka
bul etmiş, siyasî danışmaya katılmamız mülâ
hazasını paylaştığım, ancak bu mevzuun daha 
çok üye memleketler hükümetleri nezdinde işlen
mesi lüzumu üzerinde durmuştur. 

Karma Parlamento Komisyonunun Berlin 
toplantısı hakkında Avrupa Parlamentosu kana
dı Raportörü Lord Lothian tarafından hazırla
nan raporun tetkikinden, bunun Karma Komis
yon kararlarına uygun ve görüşlerimizi destek
ler mahiyette olduğu anlaşılmıştır. Rapor Par
lamentonun gelecek toplantısında görüşülecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle size bu ko
nu üzerinde çok kısa bilgi verdim. Tekrar bura
da, Sayın Meclis Başkanlık Divanlarının bu ko
da kendilerine sunduğum raporları sizlere bir 
an evvel dağıtmasını diliyor, hepinizi saygı ile 
selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Parlar. 

2. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, fındık üreticilerinin karşılaştıkları sorun
lar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Karadeniz'de yaşayan vatan
daşların tek mahsulü fındıkla ilgili olarak, Or
du Milletvekili Saym Kemal Gönül, buyurun. 

.MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Ordu) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin .muhterem üyeleri; 

Karadenizin önemli bir sorununu dile getir
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Fıındık, memleketimizin döviz kaynağıdır. Do
ğal ve Batı Karadeniz bölgelerinde yaşayan 500 
bin ailenin geçimini sağlayan bir üründür. 3 
ımilylona yakın insanın fmdılktan elde ettiği ge
lirlerle yaşadığı ve ihracatımızdan sağlanan 
dövizin % 1'5'ini teşkil etmesi, bu ürünün öne
mini ortaya çıkarmaktadır. Bu fındığın üreti
minden ihracatına kadar karşılaşılan sorunlar 
hakkında çok kısa bilgiler sunacağım. 

Yıllarca çözüm bekleyen bu sorunları Yüce 
Meclisin ele almasını yararlı görmekteyim. Ön
ce, büyük bir kitle olan ve ilgi bekleyen fındık 
üreticilerinin sorun'larım ele almayı düşünür
sek; verim düşüklüğü, yetersiz işletmeler, tek
nik imkânsızlıklar, yaşlı ağaçlar, gü'bre, ilâç, 

kredi, baibçe bakımı gibi ihtiyaçların meydanda 
olduğu! göz önündedir. 

İstatistiklerden öğrendiğimize göre, Türki
ye'de ddkar başına alman verim, dünya ortala
masının yarısının da altındadır. Bu dunumun 
nedenleri tarımcılar tarafından tespit edilmeli, 
verimi artırılmalıdır. Verim artırılırsa, dikim 
sahasını sınırlamak kolaylaşır. Karadenizdeki 
fındık bahçelerinin çoğu en a(z 50 ve 100 sene
lik dikimdir, yeni bahçelerin sayısı çok azdır. 
Bu bahçeler de miras yolu ile küçük parçalara 
Ibölünmıüş, sevk ve idare yönünden verimsiz 
ibir hal almıştır. Yarıcılık, marab-acılık nedeniy
le bahçeler bakımsız kalmıştır. Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarmida yağış düzensizlikleri nede
niyle, fındığın olgunlaştığı bu aylardaki nem 
miktarının yetersiz olması bakımından modern 
sulama tesislerine ihtiyaç fazladır. Kuraklık yü
zünden milyonlarca kilo fındık olgunlaşmadan 
dökülmekte, üretici zarara uğramaktadır. Di
kim şekilleri ilkeldir. Verim düşüklüğün'ün bir 
nedeni de budur. Fındık üreticisi, aradığı anda 
gübre, haşjere için mücadele ilâçlarını bulama
maktadır. Halk, bu ihtiyaçların çoğunu vadeli 
olaralk yüksek faizle tefecilerden temin etmek
tedir. 

İkinci bir soran da, fındıkla ilgili kuruluş
lar anasında koordinasyon sağlanmamasıdır. Mem
leketimizde fındıkla ilgili olarak faaliyette bu
lunan kuruluşlar şunlardır: Fındık Araştırma 
Enstitüsü, Teknik Ziraat Müdürlüğü, Toprak-
su Müdürlüğü, Fındık İhracatçılar Birliği, Zi
raat Odası, İhracat Başkontrolörlüğü, Fiskolbir-
lik, Tarım Kredi Kooperatifleri. 

Bu kuruluşların arasında tam işbirliği yapıl
dığı, irtibat sağlandığı söylenemez. Bu konular
da eğitim noksanlığının da yeri vardır. Fındık 
'ihracatı basit bir iktisadî faaliyet değildir. 
Gümrük İdaresinin, İhracatçılar Birliğinin, li
man işletmelerinin gösterecekleri anlayış, bü
rokratik seviyenin üzerine çıkmalıdır. 

Miras Hukuku, Tapulama Kanunu, Vergi 
kanunları fındık üreticilerini teşvik edecek şe
kilde yeniden düzenlenmelidir. 

Fındık üreticileri özellikle Mart, Eylül ay
larında para sıkıntısı çekmelkte ve bu yüzden 
tefecinin eline düşmdktedir. Parasızlık yüzün
den üretimi önceıden ve düşük fiyata satmak 
mecburiyetinde kalan üreticiler, Devletin yük-
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sek fiyatla yaptığı destekleme alımından da is
tifade edemiyorlar. Belirtilen aylarda gübre, 
ilâç satınalm'aik ve fındığı pazarlamak için üre
ticinin, düşük faizle krediye ihtiyacı vardır. 
Daldan toplananı fındıkların kısa zamanda har-
manlamması ve kurutulması için modern araç
lara ilhtiyaıç vardır. Fımdılk harmanlamak için, 
Makine Kimya Endüstrisi Kuramu tarafından 
imal edilen harmanlama makinelerinin üretici
ye intikali sağlanmalıdır. Ayrıca, İtalya'da kul
lanılan kurutma makineleri denenmelidir. 

Modern usullerle fındık dikilmesini sağla
mak amaciyle, teknilk ziraat müdürlük'!eri kurs
lar açmalıdır; ,bu kurslara katılacak üreticile
re eğitim göstermelidir. Eski fındık bahçelerinin 
planlı ve tedricen sökülerek, yerine, mo'dern 
usullere göre dikilen bahçeler meydana getiril
melidir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız/ Sayın 
Gömül. 

MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — 
Başüstüme efendim. 

'Teşvik edici tedbirler alınmalıdır. Bunların 
yanımda, fındık bahçelerinin etrafını sarmaik 
için dikenli tel, fındığı kurultmafc için tente, çu
val gibi lüzumlu maddeler de üreticiye sağlan
ımalıdır. Bu maddelerin miktarı önceden tespit 
«edilip, tarım satış kooperatifleri tarafından, 
(gerekirse ithal edilip üreticiye verilmelidir. 

Fındık bölgesinde en büyük problem kredi 
sorunudur, geniş çapta tefecilik vardır. Üreti
ci, tefecinin, yani gaddar faizcinin eline 
•Mart ayında düşerek, daldaki fındığı satıp 
(açık bono sistemiyle), mahsulün idrak zamanı
na kadar almış olduğu paranın kuruşu kalma
dığı gibi, kendisini de o faizcinin hizmetine adar 
ve pençesi altında kıvranarak ezilir. Üreticinin 
ömrü, ipoitök muamelesi yapmaktan kurtulma
ya kâfi gelmez. 

Bıu itibarla, üreticiyi kalkındırmak için Fis-
ko - Birlik tarafından iki yıldır dağıtılan güç
lendirme kredisinin miktarı daha da artırılma
lı ve dağıtımı güçlendiren bazı formüller azal
tılmalıdır. 

Geçen yıl, Fiskıo - Birlikin 17 000 ortağına 
72 milyon lira dağıtılmıştır. Bu miktar, Fis-
ko - Birlik ortaklarının 1/5'ine verilmiştir. Bu 
nedenle, kredi verilenlerin miktarı birkaç mis
li yükseltilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Gönül, rica ediyoruüi, 
lütfen son cümlenizi ifade buyurun. 

MUSTAFA KEMAL GÖNÜL (Devamla) — 
— Bitiriyorum efendim. 

Aynı zamanda, bazı formaliteler kaldırılma
lı ve böylece geniş bir üretici kitlesi bu kredi
den yararlanıp; tefecilerden, faizcilerden kur
tarılmalıdır, Şimdi ise umumiyetle,, üreticinin 
durumu, 1974 mahsulü göz önüne alınıp, yardım
cı olmak için faizcilerden para aldırılmamalı-
dır. 

Bugünlerde taban fiyatın ilân edilerek, tak
dir edilecek isalbeltli karar, 1 kilo fındık karşı
lığı en az 20 lira civarında olursa, belki, faizci
nin. ayağının altında ezilmekten üç milyon in
sanın kurtulacağı kanısındayım, 

Fındık meselesinin temel sorunlarını ilgilen
diren Fisko - Birliik de bu sebeple, görevini bel
ki yerine getirebilir. Bu gibi müesseselerde işin 
ba'şma tecrübeli ve ehil bir insan getirirsek isa-
ibet kaydetmiş oluruz. Şahıs kayırmalar kuru
luşları tahribeder; zararı da muhterem halkımı
za dokunur. Bir atasözü vardır: «Adama iş ara-
mayalılm, işe adam arayalım.» Çünkü, iş daha 
önceden kurulmuştur. Vatanına, Hükümetine 
'bağlı, milletin alınt'erini ve gözünün yaşını ek
meğine katık yapmayıp; ekmeğine, aşına tat 
verecek varlık ne ise, onu bulmaya gayret sarfe-
dersök, bu gözyaşını belki dindirebiliriz. Birbi
rimizi sevmedikçe ve dertlerimize ortak olma
dıkça, Yüce Meclise muti olan halkın yüzünü 
güldürenleyiz, Hissi tasarruflardan uzak kalıp, 
asil Türk Milletinin bir parçası olan Karadeniz 
'Bölgesinin üç milyonluk nüfusunu faizcinin 
ayağının altından alıp, haysiyetini kurtarmak: 
vazifemizdir. 

'Takdir Yüce Meclisindir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür . ederim Sayın Gö
nül. 

3. — Siirt Milletvekili İdris Arıkmv'ın, Siirt 
Umde tütün ekicisine verilmekte olun avansların 
verilme zamanı ve miktarı hakkında gündem dışı 
konuşması. 

-BAŞKAN — Siirt ilinde 'tütün ekicisine ve
rilmekte olan avansların verilime zamanı ve 
miktarı ile ilgili olarak ,Saym İdris Arıkan, 
gündem dışı görüşmek üzere buyurunuz. 
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İDRİS ARIKAN (Siirt) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Seçim bölg'önı olan Siirt ilindeki tütün eki
cilerinin- soranları ile ilgili olarak bir - iki nok
taya temas etmek üzere, yüksek huzurlarınıza 
gelmiş bükmüyorum. Bu vesile ile yüce heye
tinize saygılar sunuyorum. 

ıSiirt illinin 11 ilçesinde ve 16 bucağında yay-
gm bir şekilde tütün ekimi yapılmaktadır. Son 
yıllarda, bu sınaî bitki, binlerce ailenin yegâ
ne geçim kaynağı halini almıştır. Güneydoğu 
ıbölgeJsinde 10 - 12 bin ton civarında olan yıllık 
yaprak tütün rekoltesinin 4 - 5 bin tonunun Siirt 
iline aidolduğunu ifade ederseık, bu ürünün bu 
il halkı açısından hayatî ehemmiyeti ortaya çık-
»maktadır. 

Tekel İdaresi, bir balkıma tütün ekimini tcş-
"vtük, bir bakıma da tütün ekicisini koruma, mü-
lâıhiazjasıyle, ekiciye her yıl, ilerde alacağı yap
rak tütün bedeline mahsuben, avans vermekte
dir. Maruzatımın konusunu, işlte bu avamsın vie-
'•rdtiş zamanı ve miktarı ile 'mevcut tatbikatın 
«bazı mahzurları teşkil .etmektedir. 

Tütün ekicisi her yıl, Tekeliden aldığı «Yap-
nalk Tütün Cüzdanı» na, o yıl Tekele teslim öt
meyi taahhüdettiğri tütün miktarını ya-zidırır. 
Ayanısın tediyesine, bu miktar esas olur. Halen 
cari usule göre; bir tütün ekicisi, bir cüzdanla 
azamî* 2,5 ton yapralk tütün miktarı yazdıraıbil-
m<ekte ve bunun karşılığı olarak da 5 000 lira 
avans almaktadır. Avanislar ortaılam,a olaralk, 
yılın Ekim ve Kasım aylarımda verilmekte olup, 
yapralk tütün bedellerinin tamamı ise, ertesi yı
lın Nisan, ve Mayıs aylarında tediye edilmekte
dir. ISiirt ilinde, tütün piyaısaismm halen devamı 
etmekte oluşu yüzünden, henüz yaprak tütün 
'beldeldnıi alamamış ekicinin mevcudiyetini düşü
necek olursak, bu tarihi Haziran ayının sonla
rına kadar ıızatmlaik da mümkündür. 

'Bu tatbikat, tütün ekicisinin aleyhine olup, 
»bazı malhzu/rlar tevlidetmektedir. Şöyle ki ; tü
tün fazla baıkını isteyen bir bitki, ekimi ise mas
raflı bir iştir. Bu masrafın mühim bir kısanı, 
tü tün fidelerinin dikimi zamanında yapılır. Te
keldin tütün ekicisine verdiği avans ,yapılan 
masraflara göne çok -az olduğu gibi, fidelerin 
dikiaanteLeaı de 3 - 4 ay sonra verilmektedir. Bu 
yüzülen tütün ekicisi, masraflarını karşılayabil-
ımek için- ya faizle patra almakta, ya da tütününü 

daha toprakta iken tüccara düşük fiyatla sat
mak zorunda kalmıaktıadır. Bölgemizdeki tüccar, 
işlemlerin dışında olup, resmiyette adı geçme
yen kişidir. Bu maktada şu hususu zikretmeden" 
geçemeyeceğim: 

Bahlsıe konu tütün tüccarlarını, peşin bazı 
yargılarla kötüleme eğiliminin karşısındayım,. 
Zina, tütün ekicisi kendi istek ve arzusuyla tü
tününü bunlara satmaktadır. Parası olmayan 
ekici ne yapacak? Ya banka veya eşihastam fa
izle paına alacak; ya da tütününü toprakta iken 
siatacak. Bunla rağmen, tütün sorunumda tüccar 
mıeslelesini tartışmaya devam etmek, bizi ekono
mik sistem münakaşasına götürür ki, bu da ko
numuzun dışındadır. 

Bu arada, bir kısım ekicinin de, yaprak tü
tün teslimi ve bedel tediyeısindeki formaliteler 
ile bazı tütün eksperlerinin çıkardıkları türlü 
zorluklardan kurtulmak için, tütününü elinden 
çıkarmak eğilimini gösterdiğini de arz etmek 
isterim. 

Bu kısa maruzattan sionına şu noktaya geli
yoruz : 

Tütün ekicisini bu durumdan kurtarmak; 
kendisime maıhsulünün gerçek karşılığını ver
mek; bu sahada mevcut engelleri kaldırmiak lâ
zımdır. Bunun en etkili çaresi, verilmekte olan 
avans miktarını artırmak ve !bu avansı m,ümjkün 
ımetfteibe erken bir tarihte vermektir. Halen bir 
kilo yaprak tütün için iki lira avans verilmek
tedir. Bu miktarın bu yıl asgari 8 lira olması 
şarttır. Bu yıl, yaprak tütün talban fiyatlarımda 
yapılan artıştan sonra, avans miktarının da bu
ma paralel olarak aırtırılması zaten bir zaruret 
haline gelmiştıir. Bugünkü duruma göre, ekici 
5 000 lira avansın tamamını alaJbilmjek için, zi
ra verilen avaos kendisine kâfi gelmiyor - 2,5 
ton tütünü olmadığı halde, bu miktarda tütünü 
varmış gibi cüzdan tanzim ettirmekte, zamanı 
gölcVğimde Tekele 2,5 ton tütün teslim edıamedü-
ğinden dolayı da açık vermekte, diğer bir ifade 
ile zimmeti olmakta ve bumun sonucu olarak da 
maıhkeımie kapılarıma gidip gelmektedir. Vierile-
oe'k avans ekicinin ihtiyacını kaırşılayaoak nis
pette olursa., ki, biz burnum (kilo başına asgarî 
8 lira olmasa lâzımgeldiği kanısındayız - bu du
rum kendiliğinden ortadan kalkacaktır. O za
man, ekici, cüzdanında, bir ton (tütün ekimişse 
bir ton, iki ton tütün ekmişle ikd ton göstere
cektir. 
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İkincisi, avansın variline zamanıdır. İçimde 
bulunduğumıuz Haziran ayında tütün fideleri 
dikilmektedir. Dikim işi bu ayın somuna ve Tam-
nrn.zfun başına kadar devam edecektir. Ekicinin 
avansa muhıtaeoldnğu aylar bu aylardır. Bu nie-
ıdefmlie verileıcök avamısın bu aylarda ekicinin dilli
ne geçımıeısıi gerclkir. Avamısın geç veıriılmTelsi, bi-
naz önce de arz ettiğim, gibi, ekicinin tütününü 
davha toprakta iken. başkasına satması zorun'kt-
ğunu 'orltasya çıkiarimaiktadır. 

Ayrıca, avanslar, ilçelerde yailnız bir memur 
tamafınidam verilmekte ve bu durum epeyce za
man almakta, ekici avansını alaıbiilîmelk için, ve

rilen sıraya göre günlerce beıklemekıiedir. Avan
sın bir an öncic ekicinin ©İline gedmesi için, 
avanls -dağıtımla işinı'tn birkaç elden yapılımasım-
<da, üretici açısmdam. büyük faydalar vaırdır. 

Sözlerimi burada bağlıyorum. Güneydoğu 
ıbölgesindc mevcut binlercıe tütün ekicisine aıiıt 
avams nijeseılesi üzerimde üretici lehine durulma
sı en samimî temennimizdir. 

Bu duygularla Sayın Tekel Bakanının dik
katlerini bu sorun üzerine çeker, Yüce Heyete 
saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arı-
kan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. <— T. B. }M. M. Eski Üyesi ve ^Başkanların
dan Refik Korabtan'ın ölümü dolayısıyle, hatıra
sını \taziz için (1) dakikalık saygı [duruşunda 
bulunulması. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Demok
ratik Parti Grup Başkanvekilleri iSaym Kork-
mazcan, Sayın Altın'soy, Aydın Milletvekilli Sa
yın Mutlu Menderes, Sayın Özer Ölçmen ile 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ciihat 
Bilgeıhan ve Erzurum Milletvekili Saym Eıfkı 
Danışman, Ankara Milletvekili Sayın Oğuz Ay-
gün, Afyon Milletvekili Sayın Mete Tan, An
kara Milletvekili Sayın ismail Ha'kkı Ketemoğ-
lu ve Afyon Milletvekili Saym Ali İhsan Ulu-
baıhşi ve Biolu Milletvekili Sayın Müfit Bayrak

tar ebediyete intikal eden Meclis eski Başkan
larımızdan ve Meclisimizin eski üyelerinden 
Sayın Refik Koraltan için tazim duruşu teklif 
etmişlerdir. Başkanlığınız da bu görevi yerine 
getirme düşüncesinde idi. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından 
başlayarak uzun süre üyeliğini ve 10' yıl da 
Başkanlığını yapmış, millî mücadele ve demok
rasi savaşında büyük emek ve hizmeti geçmiş 
bulunan Saym Refik Koraltan'm aziz hatırası
nı taziz için Yüce Heyetinizi bir dakikalık saygı 
duruşuna davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Aziz ruhu şadolsun, Allah rah

met eylesin. 

C) TEZKERELER YE ÖNERGELER 

1.1— Hastalığı dolayısıyle izinli bulunan Dev
let Bakanı İsmail Hakkı {Birler'in Mzninin sonuna 
kadar Devlet Bakanlığına Maliye Bakanı Deniz 
BaykaVın tekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair -Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/217) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, ayrı ayrı okutup bilgiılerinize sunaca
ğım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hastalığı dolayısıyle izinli bulunan Devlet 

Bakanı İsmail Hakkı Birler'in izninin sonuna 
kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Deniz BaykaPm vekillik etmesinin, 
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Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumıhurb aşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. ı— Vazife ile yurt {dışına giden Dışişleri 

Bakanı Turan Güneş'in dönüşüne kadar Dışiş
leri Bakanlığına 'Millî Savunma Bakanı Hasan 
Işık'ın vekillik etmesinin -uygun görüldüğüne \ia-
ir 'Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. \(3/218) 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Prof. Turan Güneş'in dönüşüne kadar; Dışişle
ri Bakanlığına Millî Savunma Bakanı Hasan 
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Esat Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurhaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — iHatay Milletvekili Mehmet tSavt Reşa'nm, 

Adalet [Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
Snergesi. (4/34) 

BAŞKAN —• Adalet Komisyonu Üyesi Hatay 

1. — Anayasa ^Mahkemesinde açık ^bulunan il 
asıl 'üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından \kurulan Karma Komis
yon raporu ve aday listesi (3/173) 1(8. Bayisi : 

.57) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, Plan Komisyonunda uzun bir süreden 
ıberi bukınan bir teklifimizin Me'clis gündemine 
alınması için bir takrir göndermiş bulunuyorum, 
İçtüzük gereğince söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şu anda gelmiş, gündeme de 
geçmiş bulunuyorum Sayın Ataıgün, gelecek bir
leşim onun 'hakkında muamele yapalım efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Gecik
miş bulunuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tetkik etmeden, takdir edersi
niz, derhal işleme koyamayacağım Sayın Atagün, 

'özür dilerim. 
Teşekkür ederim. 
Gündemimizde Anayasa Mahkemesine seçile

cek bir asıl üyelik için oylama yapılacaktır. 

Evvelâ adayları okuyorum : Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan 2 asil ve 1 yedek üyelik 
için Anayasa ve Adalet komisyonlarından kuru
lu, Karma Komisyonca gösterilen aday listesi : 

Asil üyeliklere : 
1. — Şahat Kitapçı - Yargıtay Üyesi. 
2. — Nahit Saçlıoğlu - Askerî Yargıtay 2 nci 

Başkanı. 
3. — Orhan Tüzemen - Danıştay Üyesi. 
4. —• Fuat Azlgur - Danıştay Üyesi. 

(1) 57 $ .Sayılı (basmayazı 30 „ 5 . 1974 ta
rihli 90 tıcı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Milletvekili Sayın Sait Reşa'nm Komisyondan 
istifa ettiğine dair önergesi vardır, okumuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan 

istifa ediyorum. Gereğini rica eder, saygılar 
sunarım. 

Hatay 
M. Sait Eeşa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Rafet Tüzün - Askerî Yargıtay Baş
kanı. 

Tasnif için 5 kişilik heyetin seçimini kura ile 
yapıyoruz : 

ALt FUAT EYÜBOGLU (Yozgat) — Zaten 
ekseriyet yok, salonda şu an ekseriyet yok; se
çimi yapmakta bir fayda yok Sayın Başkan. 

BAŞIKAN —• O husus seçim neticesinde belli 
, olur, efendim. 

Sayın Orhan Üretmen!.. Yok. 
Sayın Kadir özpak?.. Yok. 
Sayın önder Sav?.. Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı?.. Burada, 
Sayın Ömer Kahraman?.. Burada. 

KENAN DURÖKAN (Sakarya) — Sayın 
Başkan, 450 tane kura cekete eksiniz heyeti bul
mak için. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Can?.. Burada. 
Sayın Mustafa Kemal Erkovan?.. Burada. 
Sayın Hasan Sever?.. Yok. 
Sayın Şener Battal?.. Burada. 
Tasnif Komisyonu teşekkül etmiştir. 
Oy sepetini kürsüye koyunuz. 

Oylama işlemine Adana'dan başlıyoruz. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN —Oyunu kullanmayan sayın üye? 

Yok. Oy toplama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Komisyonu lütfen yerini alsın efen
dim. Sepeti Tasnif Komisyonuna tevdi ediniz... 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonunun tutanağı 
gelmiştir, okutuyorum. 

V. - SEÇİMLER 
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Yüksek (Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asil 

üyelik için yapılan seçime 64 sayın üye katıl
mış ve neticede ekseriyetin olmadığı anlaşıldı
ğından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Kastamonu Tekirdağ 

Hasan Tosyalı Ömer Kahraman 
Adana Ankara 

Mehmet !Can M. Kemal Erkovan 
Konya 

Şener Battal 

BAŞKAN —• Bu, duruma göre seçim yenile-
•çektir". 

Sayın Tan'ın önergesini de Kanunlar Müdür
lüğüne tevdi ediyorum. Tetkik edelim gelecek 
Birleşimde görüşürüz. 

Bu duruma göre ekseriyetimizin bulunmadığı 
anlaşıldığından, bugünkü gündemde ve gelen 
'kâğıtlarda yer alan konuları görüşmek için 
ı25 . 6 . 11974 Salı günü saat 15,00 <te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum,. 

Kapanma Saati : 16.10 

» e « 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

CZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Aııayıasıa Mahkemesinde açık 'bulunan 

1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (ıS. Sayısı : 57) (Dağıtma tariihd : 

29 . 5 . 1974) 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gurupu adı
na Cfrup Başkanvekiili Siirt Milletvekili M. Ne
bi! Oktay ile Van Milletvekili Şalin Yıldız'ın; 
Hayvancılığım geliştirilmesini sağlanmak ve hay-
vaııcılılkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etımefc üzere Anayasanın 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 Eteni Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Babanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

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

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

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

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

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

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

10. — Çanakkale MilletvekUi O. Orhan 
Çanıerii'nin, peynir üretim ve tüketimine dair1 

Ticaret Balkanından sözüıü soru önergesi (6/31). 

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

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuzdun, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru öroıergesi (6/33). 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyannca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl illine ayrılan imamı kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

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

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

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

18. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinin Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

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

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

21. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Baklanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Mületvekili Enver Akova'nm, 
Sivas iline bağlı bâzı ilçe karayollarına dalar 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

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

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyaeuıa 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesinil 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapıını-
ma dair Köy işleri ve Kooperatifler Balkanım
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

I 26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'uny 
I Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek-
I noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

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

28. — Kars Milletvekili T asin Bozkurt'un,. 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

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

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ınv 

Ziraat Bankası İzmir-Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

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

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm,, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın-

*dan sözlü soru önergesi. (6/66). 
33. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev

let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)* (*) 

I 34. — İçel Milletvekilli Rasim Gürsoy'um,. 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş-

I leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 
35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 

İçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakam'dam sözlü soru önergesi (6/72) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
I kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 

ilişkin İçişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

I 38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânımın sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

I 39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinim, Kastamonu ili ve ilçelerimde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay-

1 naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 



40. — Kars Milletvekili Yasin - Bozkurt'ım, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tanın ve Hay
vancılık Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

42. — Denizli Milletvekili Sami Arslaıı'ın, 
Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
mından sözılü sora ömerıgesi. (6/78) 

43. —T- İstanbul Milletvekili Doğan Özıtıınç' 
un, Amerikalı âki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine i'Mşkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

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

45. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

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

47. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yaym-
lanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

48. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son 
günlerde meydana gelen genç/lök olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

49. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
giPin, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ana Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

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

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, TRT programlarına ilişkin Başlbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87) 

52. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
(kemelerinjdeki davalara i lşkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Polaıtkan ve Zorlu'nun naaş-
larmm nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

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

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

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

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

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

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

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

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye mason ve Siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/9*7) 

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

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlann-
dan sözlü soru önergesi. (6/89) 

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



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

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
Ikin'iln, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru-
ımu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışıma Balka
nımdan sözlü soru önergesi (6/102) 

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

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

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'm, haşhaş dkicleriıniın durumlarına iliş
iklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, ye-
ımSekilik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yii ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
Ikin'in, ilçe ımüftülüMıerine ilişkin Başbakandan 
«özlü soru önergesi (6/108) 

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

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

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nm, 
Türik Medenî Kanununtuı değişjtiırillmesinıe iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

75. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Gümrük ve Tekel Balkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/134) (*) 

76. — Ordu Milletvekili Semai Yazıcı'nm, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

77. — Ordu Milletvekili Semai Yıazıcı'nm, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

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

79. — Muğla Milletvekili Ahranet Buldan-
' ılı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 

ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

80. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/135) (•) 

81. — Antalya Milletvekili Ihsıan Atıaöv'ün, 
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren milletve
killilerine ilişkin Bagbakandan sözlü soru öner-
igesi (6/lil9ı)ı 

82. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özde-
•mir'in, Tunceli Öğretmien Okulunda ımeydana 
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve M M Eğitim 
Bakanından sözilü soru önergesi .(6/120) 

83. — Ankara Miltetvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, TÖIS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (i6/ıl2ıl) 

84. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Çoruh. nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

85. — Kars Milletvekili öemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
(ın, 1918 sayılı Kanun 'hükümlerine görfe ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

.87. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/125) 

88. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 



memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

89. — Giresun Milletvekili Orhan Yıl-
maz'ın, Giresun - Aksu'da meydana gelen fa-
oiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/127) 

90. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gü'in, İstanbul Festivali için Fransa'da yaptı 
rılan afişe ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

7 
ivANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — Vatansızlık hallerinin sayısının 
azaltılmasına dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/85) ('S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 
1 0 . 6 . 1 9 7 4 ) 

X 2. — Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütük
lerine Kaydına Dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/86) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 6 .1974) 

3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna geçi
ci bir madde eiHıenmesine dair kanun tasarısı 

ve Plan Komisyonu raporu (1/149) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

4. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

5. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 
ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nei 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçi
nin kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılmasına ; Adana Milletvekili Alparslan Tür-
ikeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine; İstanbul Milletvekilli Engin Unsal'm, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine clair kanun teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları, 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1974) 

X 6. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığı kanun teklifi ile Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar ve 2 arkadaşının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 
ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları 
(2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1974) 

(M. Meclisi 99 ncu Birleşim gündemi) 




