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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan 'bu Birleşimde, yapılan 
yoklamalar sonunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıl'dığından; 

8 Tonunuz 1974 Pazartesi günü saat 15,0O'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,10'da son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiili Yozgat 
M&mduh Ek§i tlhami Çetin 

Divan Üyesi 
Erzurum 

iZekâi Yaylalı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 . 7 . 1974 Pazartesi 

Teklif 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 17 arkadaşının, inönü Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Hakkında Kanun Teklifi 
(2/276) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Raporlar 

2. —- 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1328 sa
yılı Kanunla eklenen ek 1 nci ve ek 2 nci mad
deleriyle 18)6 ncı maddesine eklenen (e) (bendi

nin değiştiriilimesi ve kanuna ek geçici bir mad
de 'eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları 
(11/178) (IS. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
« . 7 . 1974) (GÜNDEME) 

3. — 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî S'avun-
.ma ve Plan komisyonları raporları (1/177) 
(IS. Sayısı : 102) (Dağıtma tarühi : 8 . 7 .1974) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açıtta Sajati : 15,00 

BAŞKAN : Ba^kam^)Mlli (Metmldıuih Ekşi 
DİVAN ÜYELEBÎ : Meihldll KtebBrikı (Kaetamomı), Tufanı Doğun Avşajrg^ (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 10'8 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Mevcut arkadaşların yoklamaya ka
tılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapMı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir 

Elektronik cihazla yapılan yoklamaya göre 
salonda 160 sayın üyenin bulunduğu anlaşıl-
maiktadır. 

Görüşmeler için gerekli çoğunluğumuz yok
tur. Saat 16,00'da toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saalti : 15,10 

»••-<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açıüimia Saati. : 16,00 

BAŞKAN : Ba'̂ kanVöMIli İMlelmjdluih. Ekşi 
DİVAN ÜYELERİ : Metodu Kseofkditu (Kıaötam&niu), Tuffiato Doğun Avşa/rgifl (Ka|yıseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 108 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

UL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurulda hazır bulunan sayın 
üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini istirham 
ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletveMleri; otomatik cihazla yapı

lan yoklamaya göre salonda 174 sayın üyenin 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu durumda görüşmeler için gerekli ço
ğunluğumuz yoktur. Daha evvel alınan karar 
uyarınca kanun teklif ve tasarılarını görüşmek 
için, 9 . 7 . 1974 Salı günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,10 

mm^ 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLİAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır Ziraat Bankası ğubehrinden kre
di alanlara ili§kin Gıda - Tarım «ve Hayvancılık. 
ve Ticaret Bakanlarından sorusu <ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm ya
zılı cevabı. (7/145) 

Millelt Meclisi Sayın Başkanlığına 

Diyarlbakır, Çınar, Bismil ve Silvan ilçele
rinde Ziraat Bankası şubeleri ile ziraat odala
rından gerek ziraî ve ticarî krediler ve gerek
se tohum ve gübre kredilerinin dağıtım yolsuz
luğu ile ilgili uzun yıllardan beri devam ede-
ıgelmekte olduğu cihetle neden tahsil edilmedi
ği hususunda bilgi edinmem, babından bu konu
ya yönelen sorulariimın Gıda - Tarım ve Hay
vancılık ve Ticaret Balkanları tarafından aşağı
daki sıraladığım hususların esasa dayalı şekil
de yazıllı olarak cevaplandırılmasını delâletle
rinizden saygı ile arz talebeylerim. 

26 . 4 . 1974 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

1. ıAidı geçen Diyarbakır, Çınar, Bismil ve 
Silvan Ziraat Bankası şubelerinden 1955'ten 
ıbu yana ticarî krediden dolayı borçlarını- öde
meyenler kaç kişidir ve kimlerdir. Ödemeyen 
Iborç miktarının, facizle birlikte bildirilmesi? 

2. Aynı Ziraat Bankası şubelerinden 1955 
tarihinden bu yana ziraî, krediden borçlanıp 
iborçjlarımı ödemeyenler Mimlerdir ve borçları 
faizle birlikte nedir? 

3. Keza aynı ilçelerde Ziraat Odaları ve 
Ziraat Bankası şubelerinden 1960 tarihinden bu 
yana tohum ve gülbre kredisi tevziinden borç
larını ödemeyen çiftçiler kimlerdir, borç mik
tarları faiziyle birlikte nedir bildirilmesi? 

4. Özellikle 3 maddede belirttiğim, husus
ları kapsayan kredilerden dolayı birden fazla 
krediden de borçlanmış bulunan var mıdır? Var
sa kimilerdir bunların borçlandıkları kredi cinsi, 
ımiktan ve faiziyle birlikte ne kadardır? 

5. Adı geçen ilçelerde ayrı ayrı olmak üze
re ziraî, tohum ve gülbre kredi dağıtımından 
çiftçilere ne miktar verilmiş ve bunlardan ne 
kadarı tahsil edilmiş ve bakiye kalan Devletin 
alacak miktarı nedir açıklanması ? 

6. 1, 2, 3 ve 4 n.cü maddelerde belirttiğim 
hususları kapsayan ticarî ziraî, tohum ve gülb
re kredilerinden borçlanmış olup da borçları
nı ödemeyen ziraatçı tüccar ve çiftçi borçları
nın tahsili hakkında Hükümet bugüne kadar 
ne gibi tedlbir almıştır ? 

Devlet alacaklarının tahsili garantiye alın
mış mıdır, alınmış ise teminatları nedir açık
lanmak üzere bildirilmesi? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 1 . 6 . 1974 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 757 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Hasan Değer'in soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 . 5 . 1974 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/145-850/7653 sayılı yazı. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan Değer' 
in Ziraat Bankası şubelerinden kredi alanlara 
ilişkin yazılı soru önergesine verilecek cevaba 
esas olacak bilgilerin tamamı Bakanlığımız dı
şındaki kuruluşlardan (T. C. Ziraat Bankası 
Geneli Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği gibi) temin edilmekte olduğundan süresin
de cevaplandırılması mümkün olmamıştır. İste
nilen mamulat gelince sorunun hemen cevaplan
dırılacağı hususunda bilgi edinilmesine emirle
rinizi saygılarımla arz ederim, 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 5 . 7 . 1974 
özel Kalem Müd. 
Sayı : 628 - 63460 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Sn. Hasan Değer'in önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1. — 3 . 5 . 1974 gün Kanunlar Müdür
lüğü 7/145 - 850/7653 sayılı yazınız. 

2. — 28 . 5 . 1974 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/145 - 850/7653 sayılı yazınız. 

3. — 1 . 6 . 1974 Özel Kalem 757 sayılı yazı
mız. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan Değer 
tarafından, T. C. Ziraat Bankası mahallî şube
lerince Diyarbakır Merkez, Çınar, Bismil ve Sil
van ilçelerinde kimlere kredi verildiğine ilişkin 
yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak 
eklice sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan Değer ta
rafından; Diyarbakır Ziraat Bankası Şubelerin
den kredi alanlara ilişkin olarak Bakanlığımı

za yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı 

Önerge ile cevaplandırılması istenilen : Di
yarbakır Merkez ve İlçeleri Ziraat Bankası Şu
belerince Bölge çiftçilerine açılmış bulunan çe
şitli konulardaki ziraî ve ticarî kredilerle bun
ların karşılıkları ve tahsilat durumu doğrudan 
T. G. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görev 
kapsamında olduğundan, soru önergesine veri
lecek cevaba esas olacak bilgilerin temini zım
nında önergenin bir kopyası bidayeten adı edi
len Banka Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Bu defa Bankanın maddî olanakları içinde 
derlenmesi mümkün olan malumata dayalı ola
rak gönderdiği cevabî yazıda; 

1. — Diyarbakır : 
a) Ticarî faaliyeti geniş olan Diyarbakır 

ilindeki şubelerin ticarî kredi müşterileri üze
rindeki halihazırda kanunî takibat safhasına in
tikâl etmiş resmî ve ticarî alacakları yekûnu 
faiz ve banka muameleleri vergisi dahil 10 mil
yon lira civarında bulunmaktadır. 

b) 1955 ve müteakip yıllarda bölge çiftçi
lerine çeşitli hesaplardan açılan ziraî krediler
den doğan alacaklardan halen 42 milyon lirası 
kanunî takibat safhasına intikâl etmişse de yıl-
lardanberi özellikle son yıllarda tabiî afetlerden 
üst üste mahsûlleri zarar gören imüstahsıUarın 
borçları kanunî ve idarî taksitlendirmeye tabi 
tutulmuştur. 

c) 1960 yılından sonra, 13 bin çiftçiye açı
lan kimyevi gübre kredisi bakiyesi 10 milyon, 
sertifikalı tohumluk kredisi bakiyesi de 15 mil
yon lira civarındadır. 

d) Açılan bilûmum ziraî kredilere karşılık, 
3202 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre şah
sî ve maddî teminat alınmıştır. 

e) Günü gelmiş borçların idarî takibatla 
tahsiline çalışılmakta olduğu, kanunî takibat 
safhasındaki alacaklarla ilgili kovuşturmaya 
aralıksız devam edildiği anlaşılmıştır. 

2. — Çınar : 
a) Çınar şubesinm ticarî işlemlerinden mu

accel hale gelmiş alacağı bulunmamaktadır. 
b) 1955 yılından itibaren ilçe çiftçilerinin 

çeşitli ziraî konulardaki borç bakiyeleri 22 mil
yon lira civarında olup, bu borçlar kanunî ve 
idarî tasarrufla taksitlendirmeye tabi tutulmak
tadır. 

c) Bölge üreticilerine 1960 yılından sonra 
3 813 çiftçiye verilen sertifikalı tohumluk kredi
si borç bakiyesi 8,5 milyon kimyevi gübre kre
disi bakiyesi de 6,5 milyon lira civarındadır. 

d) Borçların karşılığını, 3202 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesine göre alman gayrimenkul 
ve müteselsil kefalet teşkil etmektedir. 

e) Taksitlendirmeye tabi ilçe çiftçileri üze
rindeki günü gelmiş ve geçmiş alacakların tah
siline idarî ve kanunî yollardan çalışılmakta
dır. 

3. — Bismil : 
a) 1955 ve daha sonraki yıllarda ticarî kre

di müşterilerine açılan ticarî konudaki krediler 
ve tahsilat durumu normal şartlarda sürdürül
müş ve halen ilçe tüccarları üzerinde kovuştu
rulması sürdürülen yalnız 66 814 lira alacağı
mız kalmıştır. 

b) 1955 yılından itibaren muhtelif ziraî 
kredi hesaplarından çiftçilere, beliren ihtiyaçla
rına göre hesap edilip peyderpey ikraz olunan 
kredi borçlarından, bölgede son yıllarda hüküm 
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süren kuraklık nedeniyle ürün alamamaların
dan ödeyemedikleri miktar 28,5 milyon lira 
olup, çiftçi adedi ise 10 408 dir. Ancak, bu ala
cak idarî ve kanunî taksitlendirmeye tabidir. 

c) 1960 yılından sonra ilçede 3 955 çiftçi
ye açılıp, bugünkü bakiyesi 11,5 milyon lira 
olup kimyevi gübre kredisi borçları ile 3 846 
çiftçi üzerinde de 4,5 milyon lira sertifikalı to
humluk kredisi borçları vardır. 

d) Bu alacaklar karşılığını, 3202 sayılı Ka
nunun 11 nei maddesinde sıralanan teminatlar 
teşkil etmekte ve'söz konusu karşılıklardan ye
teri kadar alındığı anlaşılmaktadır. 

e) Alacakların; idrakine kısa bir zaman 
kalan mahsûl satış bedelinden tahsili için gerek
li tedbirler alınmıştır. Ancak, gösterilen bu aza
mî ödeme kolaylığına rağmen, normal şartlarda 
borç tediyesinden kaçman kimseler hakkında 
mevzuat hükümleri gereğince lüzumlu diğer ta
kip usullerinin uygulanacağı tabiî bulunmakta
dır. 

4. — Silvan : 
a) 1955 yılından ^sonra ilçedeki ticarî müş

terilerle olan kredi münasebeti normal bir dü
zeyde sürdürülmüştür. Halen ticarî konudaki 
günü geçmiş alacak toplamı sadece 18 bin lira 
civarındadır. 

b) Ziraî; konularda 1955 ve müteakip yıl
larda çiftçiye açılıp, çeşitli nedenlerle bu güne 
kadar tahsil olunamayan alacak bakiyesi 7,8 
milyon lira civarındadır. 

c) 1960 yılından sonra açılıp, haliha
zırda 539 çiftçi üzerinde 1,9 milyon lira kimye
vi gübre ve 1 499 üretici üzerinde de 2,6 milyon 
lira tohumluk alacağı bulunmaktadır. 

Gerek nakdî ve gerekse aynî tohumluk ve 
kimyevî ıgülbre kredileri borçları idarî ve kanu
nî taksitlendirmeye tabi tutulmuştur. 

d) Usûl ve mevzuat esaslarına göre alman 
şahsî ve maddî teminatlar halihazırdaki borç 
bakiyelerini karşılıyacak durumda bulunmakta
dır. 

e) Oerek taksitlendirilmiş olup da günü 
gelmiş borç taksitleri ve gerekse günü geçmiş 
veya kanunî takibat safhasına intikal etmiş ala
caklar, bu yıl bereketli bir ürün beklenen böl
gedeki mahsûl satış bedellerinden tahsili husu-
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sunda daha şimdiden gerekli tedbirler alınmış
tır, denilmektedir. 

Korkut Özal 
Olda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Uf-
tih taban fiyatıyle ilgili {kararnameye ilişkin soru
su >ve Başbakan adına Gıda - W arım ve Hayvancı
lık Bdkanı Korkut tözal'm Hj azılı /cevabı. (7/171) 

17 .6 . İİ974 

Konu : Yazılı soru önengesi hk. 

dVtillet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunduğum yazılı soru önergesinin Sa

yın Başlbakan tarafından cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Kütahya 
ÎHhan Ersoy 

İlişiği : 
Her yıl tiftik fiyaitlarmm ve bu konu ile ilgili 

destekleme kuruluşlarına verilecek kredinin ka-
rarnam,e ile tespit ve zamanında ilân olunduğu 
malumdur. 

Halen işbaşında bulunan Hükümıetin dafha üç 
ay önce Meclislerde okunan programında, üreti
cinin malını düşük fiyatla elinden çıkarmasını 
önlemek için taban fiyatların mümkün olduğu 
kadar erken ilân edileceği, hayvancılığın hima
ye göreceği, kooperatiflerin destekleneceği giibi 
hususlara yer verildiği de malumdur. 

Tiftik mevsimi 1 Nisan 1974 tarihinde başla
mıştır. Üretici de birbuçuk aydan beri tiftiğini 
kooperatiflere getirmektedir. 

Hal böyle iken, konu ile ilgili kuruluşlarca 
tiftik alım, kararnamesi taslağı hazırlanmış, za
manında teklifte bulunulmuş olmasına rağmen, 
aylardanlberi Ekonomik Kurul'dan geçirilip, hâ
lâ kararnamenin çıkarılmaması söbebiyle :' 

Piyasa tereddüt içerisinde bırakılmıştır. 
Büyük ekseriyetini orman içi köylülerinin teş

kil ettiği üretici perişan durumdadır. 

T. C. Ziraat Bankası kararsızlık içerisinde 
bulunmakta, destekleme kredisine maüısuiben pey
derpey vermeğe çalıştığı ortak rehinli krediyi 
de kesmek eğilimindedir. 
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Destekleme kuruluşları (bunlardan birisi de 
(12 ilde 213 kooperatifin meydana getirdiği Tiftik 
ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) 
çok güç durumda kalmıştır. 

Bu durumda : 

Her yıl zamanında çıkarılan Kararname da
ha geciktirilecek midir? 

Kararname ne zaman çıkarılacak, fiyatların 
ilânı ve destekleme kredisinin verilmesi ne za
man mümkün olabilecektir? 

Geçimini ve bütün ümidini ve ürününe bağla
mış bulunan fakir köylü bugünkü perişan du
rumda daha ne kadar bekleyecektir? 

Kararnamenin çıkarılmasından sonra, k red i . 
tatbikattı için takriben 16 gün daiha zamana ihti
yaç olduğu ifade edildiğine ve mevsim de geç
mekte olduğuna göre, bu hususta başkaca â'cil 
bir tedbir düşünülmekte midir? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 4 . 7 . 1974 

Sayı : 2111519 - 124123 

Konu : Kütalhya Milletvekili Sn. İl
han Ersoy'un önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 4 . 1974 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/1711 - 93ı9/$3$3 sayılı Başbakanlığa muha
tap yazınız. 

Kütalhya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy ta
rafından, tiftik talban fiyat kararnamesine iliş
kin olarak, Sayın Başbakana yöneltilen ve ilgi
sinden ötürü Bakanlığımızca cevaplandırılması 
tensip olunan yazılı soru cevabının iki nüsha 
olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Korkut özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy'un tif
tik talban fiyatı ile ilgili Kararnameye. dair; 
Sayın Başbakana yönelttiği ve ilgisi cilhetiyle 
Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan, 

• yazılı soru önergesi cevabı 

1974 yılı tiftik taban fiyatlarının tespitti için 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık, Ticaret, Köy İşle
ri ve Kooperatifler bakanlıkları, Sümeılbank Ge
nel Müdürlüğü, Tiftik İstihsal ve Tarım, Koo
peratifleri Birliği Başkanlığı, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Başkanlığı temsilcilerinin katıldı
ğı ihzari bir toplantı yapılmıştır. 

4 . 3 . 1974 gününe isabet eden bu toplantı
da; 

Memleketimizdeki tiftik keçisi mevcudu ve 
dağılımı, sınıflandırılan üretimin miktarı, bun
ların fiziksel özelliklerine göre ihracat ve yerli 
sanayi sektörüne intikal eden kısımları, bu ara
da Ankara keçisi yetiştiren Amerika Birleşik 
Devletlerinde, Güney Afrika Birliğinde ve tiftik 
istihsal eden sair dünya memleketlerinde tiftik 
üretim, durumu üzerinde dokümana dayalı yapı
lan görüşmeler sonunda; dünya rekoltesinin ya
rı yarıya düşük olacağı, bilhassa Japonya'nın 
külliyetli tiftik talebinde bulunması, sentetik el
yaf fiyatlarında günden güne artış kaydedilmesi, 
kuraklık ve petrol krizinin tiftiği her yönü ile 
etkilediği tespit edilmiştir. 

Bu çalışma düzeyinde, bir kilo tiftiğin istih
sal maliyeti ve ziraî ürünlerde uygulanan nor
mal kazanç yüzdesi gibi faktörlerinde gözönün-
de bulundurulması suretiyle, Yapağı ve Tiftik 
Anonim Şirketi ile Tiftik İstihsal ve Tarım Satış 
Kooperatiflerinin destekleme alım fiyatları is-
tişarî nitelikte tespit edilmiş ve bir protokole 
bağlanmıştır. 

An'cak : Cari yıl Tiftik Destekleme Kararna
mesi yetki yönünden Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı arasında görüşme konusu olmuştur, 
çalışmalar sürdürülmektedir. Hal böyle iken yu
karıda baihsi geçen protokolde tespit olunan ta
ban fiyat üzerinden Türkiye Yapağı ve Tiftik 
A. Ş. ile Tiftik İstihsal ve Tarım Kooperatifle-
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rince Nisan ayından itibaren girişilen mubayaa
lar sürdürülmektedir. 

Fiyatlardan memnunluk izhar eden müstah
silin elinde bir tiftik stokunun kalması veya müs
tahsilin bir sıkıntıya maruz bırakılması kesin
likle bahis konusu değildir. 

3. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun, Ziraat Bankasına ilişkin sorusu ve Tica-
rat Sakam Tekin Adak'ın yazılı cevabı (7/196) 

11 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 
yazılı olaralk cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
'saygılarımla ara ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
ibrahim Hortoğlu 

2. Merkefz Bankası nafkit temininde Ziraat 
Bankasına kolaylık ve öncelik tanımakta mı
dır? 

3. Buıgün Ziraat Rarikalsının kanunî nakit 
imkânlarının toplamı ne durumdadır? Ziraî 
ürünlerin alım kampanyasının açıldığı bugün
lerde nakit durumları zamanında ödeme yapma
ya müsait midir? Değilse, Hükümetimiz ne gibi 
tedbir alacaktır? 

4. Yürürlükte olan kararnamelere göre Zi
raat Bankasında toplanması lâzımıgelen resmî 
mevduatın özel bankalara yatırıldığı söylenmek
tedir-. Eğer bu doğru ise, özel bankalara yatı
rılan resmî mevduatın tutarı Mayıs 1974 sonu 
İtibariyle ne kadardır? Bu meMâğların Ziraat 
'Bankasına dönüştürülmesinin faydası bariz , ol
duğuna göre, ne gibi tedbir düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

-İçticaret Genel Müdürlüğü 5 7 . 1974 
Dosya No. :! 14 1,140.2} 

14864 
Banka ve Kredi 

Konu : İbrahim Hortoğlu'nun 
yazılı soru önergesi H'k. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 6 . 1974 tarihli ve 7/196,1074/9376 
ısayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın İbrahim Hortoğ
lu'nun, destekleme alımlarının finansmanı ve 
resmî mevduata dair yazılı soru önergesi hak-
Ikmdalki cevaplarımız aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bazı tarım ürünleri fiyatlarının belirli 
bir seviyede tutulmasını teminen ortak ve or
tak dışı üreticilerden destekleme alımlarında 
'bulunmak üzere 2834 sayılı Kanunun 17/C mad
desi gereğince Tarım Satış Kooperatifleri Bir
likleri görevlendirilmekte ve alım bedellerinin 
tamamının ödenmesi ve ürünün mubayaasın
dan satışına kadar geçecek süredeki işletme 
masraflarının karşılanması için T. C. Ziraat 
Bankasınca alım ve işletme kredileri açılmak
tadır. 

Münhasıran alım kredileri için Türkiye 
(Cumhuriyet Merkez Bankasından reeskont kre
disi sağlanmakta ve işletme kredilerinin tümü 
T. C. Ziraat Bankası kaynaklarından kullan
dırılmaktadır. 

2. 'Türkiye Gumhuriyet Merfeez Bankasınca 
T. C. Ziraat Banlkasma nakit temin hususunda 
diğ^er bankalara tanınanların dışında bir önce
lik ve ayrıcalık tanınmamakla beraber, reeskont 
kredileri konusunda bazı imkân ve kolaylıklar 
ısağlanmalktadır. 

3. T. C. Ziraat Bankasının nakit imkânla
rı her türlü taahhüt ve vecibelerini ifaya yeterli 
durumdadır. Esasen ziraî ürünlerin alım kampan
yası için gerekli para, mubayaa yapacak kurum
lar ve Merkez Ban'kası tarafından sağlanıp Zi-

Soru : 
1. Ziraî ürünleri destekleme ve geretkse il

gili kurumlarca satınalınmaları sırasında ihti
yaç duyulan nakit imkânlar Hazinenin ve ilgili 
kamu kuruluş/larıınıın veznedarlığını yapan Zi
raat Bankasında karşılanmadığı söylenmekte
dir. 
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raat Bankasınca ilgili bölgelere gönderilmekte 
ve tevzi edilmektedir. 

4. T. Bankalar Birliğince yayınlanan mev
duat istatistiklerine göre, 1973 yılı sonu itiba
riyle bankalardaki resmî mevduat 10 497 522 000 

- lira olup bunun 6 775 032 000 lirası T. C. Ziraat 
Bankasında, 1 783 988 000 lirası huSusî kanunla 
kurulmuş diğer barakalarda, 1 987 902 000 lira
sı ilse, özel millî ve yabancı bankalarda bulun-
makitadır. 

Bankalar Kanununun 26 ncı maddesinde; 
•genel ve katma bütçeli daire ve müesseselere, 
mahallî idarelere, kanunla kurulmuş mütedavdl 
sermayeli teşekküllere, mahkemelere, icra ve if
l â s dairelerine, terelke hâkimliklerine ve kanun
la kurulmuş içtimaî sigorta müesseselerine ait 
(mevduatın resmî mevduat sayılacağı hükme 
Tbağlanmıştır. 

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun 41 nci maddesi ise; Hazine 
ve katma bütçeli idarelerle, özel idare ve bele
diyelere ailt paraların, kurulu olduğu mahaller
de bankaya, kurulu bulunmadığı yerlerde mu
habirlerine yatınümasını zorunlu kılmıştır. 

Halen mevcut anlaşma gereğince Ziraat Ban
kası, Merkez Bankasının muhabiridir. 

Yukarda açıklanan durumdan da anlaşıla
cağı üzere; Bankalar Kanununun tarifine giren 
(bir kısım resmî mevduatın diğer bankalara ya
tırılmasında mevzuat yönünden bir sakınca bu
lunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Fehim Adak 
-Ticaret Bakanı 

4. — Konya Milletvekili Vefa Tanırhn, ziraî 
mücadele ilâçlarının bulunamamağına iliğkin soru
su ve Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut ÖzaVm yazılı cevabı (7/197) 

1 1 . 6 .1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın-
<dan yazılı 'olarak cevaplandırılmasına delâlet buy-
.Trulirnasmı arz ve rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa 'Tanır 

«1. Türkiyel in hububat yetiştiren (birçok di 
ve ilçesinde, köylü ve çiftçilerimiz, ibüyük bir ih
tiyaç haline gelen ve «sarı 'Ot» la karşı kullanılan 
ziraî mücadele ilâçlarını bulamamatotadırlar. îh-
tâyaçları karşılayacak miktarın çok altında da ol
sa, söz konusu ziraî mücadele ilâçlarını bulan
lar da, normal fiyatın kat kat üstünde fiyatlar 
ödemeye mecbur olmaktadırlar. 

2. Aynı yokluk ve aşırı pahalılaşma, pamuk 
yetiştiren bölgelerde çeşitli kurtlara ve zararlıla
ra karşı kullanılması kesin 'zaruret olan ziraî mü
cadele ilâçlarında da göze çarpmaktadır. 

3. Diğer bazı ürünleri yetiştiren bölgelerden 
de benzeri şikâyetler gölmektedir. 

Bu konuda gecikmenin, millî ekonomiye muil-
yarlarea lira zarar vereceği aşikârdır. Bu «yok
luk» lara ve köylü ve çiftçilerimizin üretim yap
mak dçin ikul'anmaya mecbur oldukları başlıca 
«girdi» lerin fiyatlarındaki ölçüsüz yükselmele
re çare bulmak için, Hükümet ne «gibi tedbirler 
almıştır? Özellikle «ziraî mücadele ilâçlarına du
yulan ihtiyaç, 'zamanında ve tam olarak karşıla
nacak mıdır?» 

T. C. 
Gıda - Tanım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 5.7.1974 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 2424 - 63461 

Konu: Konya Milletvekili 
Sayın Vefa Tanır'ın öner
gesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18 . 6 . 1974 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/197 - 1075/9379 «sayılı Başbakanlığa muhatap 
yazı. 

Konya 'Milletvekili Sayın Vefa Tanır tarafın
dan; 'ziraî (mücadele ilâçlarına ilişkin olarak; Sa
yın Başbakana yöneUtiilen ve Bakanlığımızca ce-
vapdandınlm'ası tensip olunan yazılı soru öner
gesi cevabını iki nüsha olarak eklice sunulduğunu 
arz ederim. Saygılarımla. 

Korkut Özal 
Grid'a - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Tarımsal mücadele ilâçlarına dair Konya Mil
letvekili Sayın Vefa Tanır tarafından Sayın Baş
bakana yöneltilen, ve Bakanlığımızca cevaplan-
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dırılması tensip olunan yazılı soru önergesi ce-
valbı : 

1. 1974 yılı ziraî mücadele programına göre 
'müstabJsilöe uygulanacak umücadeleler için lüzum
lu dlâıç cins ve 'milyar]'arı Bıatenlığmuzca tespit 
'edilerek (teinimi için gerekli tedbirlere tevessül 
edilmlişltir. Ayrıca söz konusu ilâçlarım 'zıaımamımda 
yeteri ımiıktarda piyasada bulundurulması ve lıer-
hangi bir ilâç darlığına meydan verilmemesi için 
ilgili imalâteı ve ithalâtçı kuraluşlar devamlı ola
rak ifca'z 'ddilmig ve bu hususta, gerekli tedbirle
rin alınlması bildirilmiştir. 

Ancak, dünya piyasasındaki bir kısım kimye
vi hammadde darlığı medeni ile Orta Anadolu'da 
sarı ıota tersi kullanılan ilâçların gerek hanım ad-
delerimlim 'gerekse preparaıtlarmın dünya piyasa
sından yeterli ölçüde temini mümkün olamamış-
tır. Bu nedenle de gerek piyaisa gerek Bakanlık 
ilâç ihtiyacımın 'ancak: yarısı kadar karşılamalbil-
miş'tir. 

2. Tarımsall ilâçların ve ilâç yapımında kulla-
milam hammaddelerin genellikle dünya piyasala
rında Itemtin edilip cifitellerimizle 'arz edilmesi, dün
ya ekonomisinin bilinen durumu nedeniyle geçen 
yıllara 'göre dah'a büyük ıgiiçlüklcr arz etmiştir. 

Bütün bu güçlüklere rağmen, 1974 yılı tarım
sal ilâç ihtiyacının karşılanması için 'alâkalı kuru
luşlara >gerelkli her türlü (talimatlar verilmiş ve it-
lıalle İlgili bütün müsaadeler temin edilerek, 
ihtiyaçlar siparişlere bağlanmıştır. (Pamuk ilâç
ları durumunu 'gösterir liste ilişikte sumıimuş-

3. 1974 yılı ziraî mücadeleleri için programa 
bağlaman birçok: ilâçlar balen yurt İhtiyaçlarının 
üstünde fiilen temin 'edilmiş ve diğerleri de kul
lanıma 'zamanından önce çiftçilerimizin elinde bu
lunacak şekilde dıtihal ve imal 'edilmektedir. Böy
lelikle çok anormal şartlar vukubulmadığı tak

tirde bir ilâç darlığı söz konusu olmaksızın ilâç 
ihtiyacımın kaırşılıammiası imkânları tesis 'edilmiş-
'tir. 

Ancak bazı yanlış ve olumsuz beyanlardan 
endişelenenlerim 'zaimamımdam önce ve lüzumundan 
fazla ımifctarlarda İlâç «tek ederek piyasada yer
siz bir darlık doğmasına yol açtıkları görülmek
tedir. 

Bütün tarimsal bölgelerimizde lüzıumsuz yere 
ilâç daılığm'a yol açılmaması ve spekülatif dav
ranışlarım önlenilmesi içim gerekli tedbirler de alın
mış, ve yeltkililere 'gerektiğinde kanunî işlemlere 
•geçilmeleri 'için de lüzumlu talimatlar verilmiştir. 

'Diğer taraftan son yıllardaki çeşlltli ekonomik 
ve teknik nedenlerle 1973 yılından itibaren ve 
özellikle 1974 yılında dünya piyasalarındaki bir
çok tarımsal mücadele İlâçları ile ilâç yapımımda 
'kullanılan, hammaddelerin fiyatları büyük ölçüde 
artmış, bu durum İse yurdumuzdaki tarımsal 
ilâçları da etkilemiş ve birçok: ilâçların fiyatları 
önceki yıllara kıyasla 1974 yılında önemli ölçüde 
artış göstermişltir. 

Amcak, Itarums'al (mücadele ilâçlar] ile ilâç ima
linde (kullanılan (hammaddelerin fiyatları, 6968 
sayılı 'Kamun ive bununla ilgili 4/11142 karar sa
yılı Nizamnaıme gereğince sipariş izninden müs-
tebsllo intikal edinceye kadar Bakanlığımız 
kontrolü altında bul ummakladır. 

Tarıimsal ziraî ımücadele İlâçlarının azamî 
topıtamcı ve perakendeci satış fiyatları, söz konu
su Nizaımmaime hükümleri gereğince 3 . 4 . 1974 
tarih, 14847 sayılı Besini 'Gazetede yayımlamam 
Bakanlığımız itebliği esaslarıma göre tespit 'edil
mekte Olup ilâçların çiftçiye mümkün olduğu ka
dar ucuz fiyatla temimi bakımından, yersiz fiyat 
yükselmelerime meydan verilm'emıektedir. Ayrıca 
ilâçların tescil edilen azamî satış fiyatlarından. 
daha fazla fiyatla satılmaması hususu teşkil â t ı 
mı zca devamlı olarak kontrol edilmekte di i'-
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(15 . 6 . 1974 itiban#lie) 
P&nrulk l l â d t a . ve [Yaızlık Yağ- (Durumu 

itlâcm Adı 

Aldrin .% 40 WP. 
Heıpteehl'or % 25 WP. 
Deiklsoııel PCMB 
'Brasisicol 
Çuvalı Tdh. ilâcı (1,5 Kg.) 
iSistemik ilâç 
Hostatihioin 
Tiorak 
Cyıtrolane 
Oyolano 
Tamaron, O. Monitör 
Plhosıvel 
Tlhimet 10 (4 
T'omik 
Dıu^ban'4 
Endosıütran 35 
DDT % 10 Toz 
DDT % 25 
DDP % 50 
3.10.0 

DDT + M<etihyl Parathion - ] 
DDT + Lindane [ 
DDT + TJİnldane + Met. Par. J 

Oaılbaryl,% 5 Toz 
Oarfbaryl % 50 WP. 
ıSeıvim,ol'4 
Endrim Em. 
Yabancı o't ilâcı 
Yazlık Yağlar 

1974 Vmgm-
mın'daki ihtiyaç 

miktarı (Ton) 

15-6 
54 

400 
152 
55 

592 
500 
300 
650 
707 
5v34 
100 
20 
20 

365 
655 

1. 594 
1 350 

491 
649 

Firmaların 
Toplam 

Proig-ram ı(iTıon) 

480 
175 
350 
150 
750 
680 

10 
'9 

275 
875 
782 
100 

20 
10 

386 
600 
800 

3 500 
530 

1 100 

650 630 

849 
442 
450 
403 
382 

2 145 

700 
315 

1 370 
838 
559 

Bakanlık kayıtlarına göre 
ilâç veya hammaddesi te
inin edilen ilâç miktarları 

(!Ton) 

395,2 
155 
2156,5 
153 

482 

15ü 
400 
616 

282 
-380 
902 

2 179 
621 

Yeteri kadar tek. madde 
ithal izni verildi. 

667 (DDT + Metihyl 
Parat.) 

987 
196 
407,5 
519 
482,7 

2-055,6 

Not ): \1. Listedeki miktarların haricinde 525 ton DDT Teknik ithal izni verilmiş 50 tonu ithal 
müsaadesi almıştır. 

2. 200 ton BP 85 maddesine ithal izni verilmiştir. 
3. İthal ilâçlara firma progra-mlarmın tamamı için ithal izni verilmiştir. 
4. Firmalarca programa alınmayan ilâçlar listeden çıkarılmıştır. 

>î*©^< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

108 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 7 . 1974 Pazartesi 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
1 asıl üyelik için yapılacaik seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihti : 
29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Ne
bi! Oktay il<e Yan Milletvekili Salih Yıldız'ın; 
Hayvancılığın gelişıtirilmesini sağlamak ve kay-
vaneılılkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için. gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 ncı, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grubu adına parti 
Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Boz-
beyli'nin, Hükümetin izlediği dış politika ve 
özellikle Türk - Yunan ilişkileri konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/2) 

SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
rıin, 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 Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

{*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. —r- Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

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

24. — Kars Milletveküi Hasan Yıldırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 
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25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapım s 
na dair Köy işleri ve Kooperatifler Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Mars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59^ 

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

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

29. — Kars Milletvekili T asin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakan mdar 
sözlü soru önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Ziraat Bankası îzmir-Çiğli şubesindeki yolsuz 
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner 

• gesi (6/63) 
31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanındaü 
sözlü soru önergesi (6/65) 

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

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

34. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69), 

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

36. — Kastamonu Milletvekilli Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin tçişflleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/73) 

38. — Kastamonu Milletvclkiii Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbaikandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 



39. — 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) 

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

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

42. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Oumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle istan
bul'da dikilen heykellere ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/78) 

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

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

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

46. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
ua 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 yayın
larına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

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

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

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

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

52. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-

kemelerindeki dâvalara ilişkin Millî Savunma 
1'»akanından sözlü soru önergesi (6/88) 

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

54. — igeû 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' 
nm, Vakıf gayrimenkuliere 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
taklarına ilişkin Enerji ve Taibî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/96) 

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

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

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

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



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

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Balka
nından 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'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

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

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

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
kin'iıı, ilçe müftülülerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

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

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

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

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

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

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'mn, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 
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78. - - Muğla Milletvekili Ahmet Buidan-
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 Ahmet Buldan-
lı'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 Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/135) (*) 

81 — Kaihraman Maraş Milletvekili îsımet 
Ağaoğlu'nun, Kaihramaaı Maraş ili sınırları için
deki belediyelere ilişkin İmar ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

82 — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren milletve
killi erine i'lişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/119) 

83 — İstanbul Milletvekili Hüseyin özde-
mir'in, Tunceli Öğretmen Oikuiluında meydana 
gelen olaylara ilişkin Başjbakan ve Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

84 — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi 06/12:1) 

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

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

87 — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, 1918 sayılı Kanun hükümllerine göre ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekeli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

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

89 — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

90 — Giresun Milletvekili Orhan Yıl-
maz'ın, Giresun - Aksu'da meydana gelen fa-



oiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/127) 

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

92 — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumuna kira borcu olanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/129) 

93 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol arama
larına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/130) 

94 — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı' 
nın, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin ya
yımlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/131) 

915 _ Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/132) 

96 — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgeıhan' 
in, Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma 
Miskin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/133) 

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

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile 
ilgili Yetki Kanunu tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları. 
(1/4) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komis
yonları rakorları (1/169) (S. Sayısı : 81) (Dağıt
ma tarihi: 25 . 6 . 1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili 
Yetki Kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları ra
porları (1/174) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1974) 

X 4 — 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 : 
10 . 6 . 1974) 

X 5. — Ad ve Soyadlarmm Nüfus Kütük
lerine Kaydına Dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğn hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve İçişleri koalisyonları ra
porları. (1/86) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 6 . 1974) 

6 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna geçi
ci bir madde Eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/149) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

7 — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci 
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) 

8 — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 
ncü maddeleri ile 98 nei maddesinin VII nci 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, işçi
nin kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılmasına ; Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları, 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 . 1974) 

X 9 — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığı kanun teklifi ile Rize Milletvekili 
Sami Kumıbasar ve 2 arkadaşının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 
ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları 
(2/215, 2/76) (iS. Sayısı : 67) (Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1974) 

10 — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile 
C. Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nm ve İz
mir Milletvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşı
nın, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun 46-52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü mad
desi gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin 
affına dair Kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 



1.1 — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve içti
maî Yandım Sandığı hakkımdaki 4357 sayılı Ka
nunun 11 ve 14 noü maddelerinin kaldırılma
sı ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı kurulmasına dair kanun 
tasarısı ile reddi hakkındaki Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meeılisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/37; C. Sena
tosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. Sayı
sı : 431, M. Meclisi S. Sayısı :69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 .6 .1974) 

12 — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril-
ıılesme dair kanun tasarısı ve Burdur Milletve
kili Ali Sanlı ve 13 .arkadaşının, Türk Ceza Ka
nununun 401 nci maddesinin değişti rilımesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 .1974) 

X 13 — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı 
kanun. dışı eylemlerin önlenmasine ilişkin 23 Ey
lül 1971 tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna (dair kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/145) (ıS. ıSayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 
22/6.1974) 

X 14 — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer 
bazı eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli 
Tokyo (Sözleşmesine katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/146) (S. Sayı
sı : 73) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 .1974) 

X 15 — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) 
S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

X 16 — Hayvanların Uluslararası nakliyat 
sırasında korunmasına dair Avrupa Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş: 

kin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru. (1/144) (S. Salısı -. 75) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) 

X 17 — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî 
Ürdün Kırallığı arasında hukukî ve ticarî ko
nularda adlî ilişkileri düzenleyen Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/63) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tari
hi : 24 . 6.1974) 

6 — 

18 — İsparta Milletvekili Süleyman Denıirel 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine: İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 
gün ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşı
nın. 6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 3973 
tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü 
madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu ra
poru (M. Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; 
C. Senatosu 2/73) (M. Meclisi S. Sayısı : 24 ve 
24'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 354) (Da
ğıtma tarihleri : 20 . 3 . 1974, 24 . 6 .1974) 

19 — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulu
sal Bayramı ve Genel Tatiller hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fııkralarının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu ve Millet Meclisi 
.metni (M. Meclisi : 2/1 ; C. Senatosu : 2/217) 
(S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974 

20. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 110 ncıı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/198) (S. Sayısı : 80) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 10 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad-
ıdesimn 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1965 gün ve 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferruh 



Bozıboyli ve 7 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 günlü ve 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104 ncü 
'maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
25 . 5 . 1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçâmi Kanununum 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nım teklifleri ve içişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları ' (2/162, 2/158, 2/159) 
(S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

22. — Kadroları İl Özel İdarelerine ait bu
lunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylık
larının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/163) (S. (Sayısı : 83) (Dağıtma Tarihi : 
İ . 7 \ 1974) 

23. — İnönü Üniversitesi Kanım tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 
Arkadaşının, İnönü Üniversitesi Açılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Mifl.lî Eğitim ve Plan 
Komisyonları Raporları (1/175, 2/73) ('S. Sa
yısı : 85) (Dağıtma Tarihi : 7 . 1 . 1974) 

24. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu ve üç Arkadaşının, 20 . 6 . 1973 tarih ve 
1750 Sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci 
Maddesinin; Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plan Komisyonları Rapor
ları (2/249) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma Tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

25. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayıh Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde 
değiş'iklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm 
ve Plan komisyonları raporları (2/101) (S. Sa
yısı : 84) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/228) (S. Sayısı : 87) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Krallığı arasında suçluların geri verilmesi 
Ve ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma 
.sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (1/87) (S. Sayısı : 88) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

28. — İstanbul MMfetvelkili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları (2/250) 
(S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

29. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 
8 nci ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci madde
nin (a) bendinin değiştirilmesine ve bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu (1/181) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 30. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1974) 

1-3:1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
kurulması hakkında Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 32. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları (1/132) (S. Sayısı : 96) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 33. •— Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine 
ödenecek tazminat hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komis
yonları raporları (1/126) (S. Sayısı : 96) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

34. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyon
ları raporları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 35. — 19, 7 .1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına ve bu maddeler yerine yeni 
maddeler konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takip ve Tah
kikine dair Kanunun değişik 24 ncü maddesi
nin değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Plan Komisyonu Raporu (1/172) (S. Sayısı : 
100) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 



X 36. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin Bir Kısım Borçlarının Talılkimi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/171) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1974) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kır al
lığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet Komisyon
ları Raporları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıt
ma tarihi : 5 . 7 . 1974) 
X 38. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku

ruluş ve Görevleri Hakkımda Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı; C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, 
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerin
de ve bu Kanuna Bağlı İki Sayılı Cetvelde De
ğişiklik Yapılması, Bir Bendinin Kaldırılması 
ve bu Kanuna 3 Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi; Aydın Milletvekili Nakit 
Menteşe ve 7 Arkadaşının, 633 Sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' 
ün, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; 
Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 Arka
daşının, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi; 
Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 633 
Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Kanununa 6 Ek Madde ilâvesi Hakkında 
Kanun Teklifi; Yozgait Milletvekili Ömer Lütfi 
Zararsız'm 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesinin 
Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 
2/87, 2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma ta
rihi : 5 .7 .1974) 


