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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, et kombi
naları tarafından, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş 
olan canlı hayvan taban fiyatlarının altında alımlar 
yapılması nedeniyle meydana gelen mahzurlar ve 

Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman, Doğu 
ve Güneydoğu Anadoluda halkın içinde bulunduğu 
yokluk ve çekilen sıkıntılar hakkında gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Kıbrıs'taki 
İngiliz Üslerinde tutulan Türk soydaşlarımız ve ingil
tere Hükümetinin tutumu hakkındaki -gündem dışı 
konuşmasına da Dışişleri Bakanı Melih Esenbel ce
vap verdi. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Baka
nı Bedri Gürsoy'a Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 
18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince ya
pılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından 
yeni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle bir 
genel görüşme açılmasına (8/3) ve 

İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 arka
daşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı ile 
türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışlarını 
saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştuğu
nu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı eylem
lerini araştırıp tespit etmek (10/12), 

Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arkadaşının, 
Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yaratan 
sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden olmuş 
ve olmakta devam eden olaylar ve alman tedbirle
rin tespiti (10/13) amacıyle birer Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergeleri okunarak, gündem
deki yerlerini alacakları bildirildi. 

Pakistan milletinin uğradığı zelzele felâketi nede
ni ile, Meclisimizin duyduğu üzüntü ve başsağlığı di
leklerinin Pakistan Parlamentosuna iletilmesine dair 
parti gruplarının müştereken verdikleri önerge Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu, gereğinin Başkanlık
ça yerine getirileceği bildirildi. 

•Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
ile Plan Komisyonuna parti gruplarınca gösterilen 

adaylar seçildiler. Her iki komisyona seçilmesi ge
reken birer bağımsız üye için, müracaat edecek aday
lar arasından, seçimin gelecek birleşimde yapılacağı 
açıklandı. 

Anayasa Komisyonunda açık olan bir üyeliğe de, 
aday gösterilen Mardin Milletvekili Talât Oğuz se
çildi. 

İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili Yetki Ka
nunu tasarısı (1/4) (S. Sayısı : 77), Plan Komisyonu, 
yeni şekliyle henüz görev bölümü yapmamış bulun
duğundan, ertelendi. 

Vatansızlık hallerinin sayısının azaltılmasına 
(1/85) (S. Sayısı : 60) ve 

Ad ve Soyadlarının Nüfus kütüklerine kaydına 
(1/86) (S. Sayısı : 62) dair sözleşmelerin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarılarının 
maddeleri kabul olundu, tümleri açık oya sunuldu; 
Birleşimin sonunda açıklanan oylama sonuçlarına gö
re çoğunluğun sağlanamadığı, tekrar açık oya sunu
lacakları açıklandı. 

Sivil Havacılık Güvenliğine karşı kanun dışı ey
lemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 tarihli 
Montreal sözleşmesinin onaylanmasının (1/145) (S. 
Sayısı : 72) ve 

Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı eylemlere 
ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo sözleşmesine ka
tılmamızın (1/146) (S. Sayısı : 73) uygun bulunduğu
na dair kanun tasarıları ile; 

Cenazelerin nakli anlaşmasının (1/127) (S. Sayı
sı : 74), 

Hayvanların Uluslararası nakliyat sırasında ko
runmasına dair Avrupa sözleşmesinin (1/144) (S. Sa
yısı : 75), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı 
arasında hukukî ve ticarî konularda adlî ilişkileri dü
zenleyen sözleşmenin (1/63) (S. Sayısı : 76), 

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

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

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında 
imzalanan Konsolosluk sözleşmesinin (1/88) (S. Sa
yısı : 89), 
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Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında sözleş
menin (1/160) (S. Sayısı : 104) ve 

Evlilik bağına ilişkin kararların tanınması hakkın
da sözleşmenin (1/161) (S. Sayısı : 105) 

Onaylanmalarının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarıları da öncelikle görüşülerek maddeleri kabul 
olundu, tümleri açık oya sunuldu; Birleşimin sonun
da açıklanan oylama sonuçlarına göre çoğunluğun 
sağlanamadığı, oylamaların tekrarlanacağı açıklandı. 

1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Ka
nununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi (1/140, 2/213) 
(S. Sayısı : 70) ilgili Bakan bulunmadığından, 

Kadroları il özel idarelerine ait bulunan Kütüp
hane ve Müze personelinin aylıklarının Genel Büt
çeden ödenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/163) (S. 
Sayısı : 83), 

inönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile Malatya Mil
letvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkadaşının, İnö
nü Üniversitesi açılması hakkında Kanun teklifi 
(1/175, 2/73) (S. Sayısı : 85) ve 

4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 
nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
(1/181) (S. Sayısı : 92), 

Dört üniversite kurulması hakkında (1/132) (S. 
Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek), 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakların 
geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek tazminat 
hakkında (1/126) (S. Sayısı : 96), 

19-. 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Ka
nununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması
na ve bu maddeler yerine yeni maddeler konulması
na ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve takibine dair Kanunun değişik 24 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin (1/172) (S. Sayısı : 100), 

Belediyelerin, Belediyelere bağlı müessese ve işlet
melerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bir kısım 
borçlarının tahkimi hakkında (1/171) (S. Sayısı : 98) 
kanun tasarıları ile, 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu Kanuna 4 geçici madde eklenme
sine dair Kanun tasarısı ve aynı konuya ilişkin ka
nun teklifleri (1/150, 2/77,. 2/84, 2/85, 2/87, 2/90, 
2/214) (S. Sayısı : 99), 

Plan Komisyonu yeni şekliyle görev bölümü yap
madığından, ertelendi. 

15 Ocak 1975 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İçel 

Memduh Ekşi Oral Mavioğlu 
Divan Üyesi 

Sivas 
Enver A kova 

BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN • Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ • Zekâi Yaylalı (Erzurum), llhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pacağız. Salonda bulunan sayın üyelerin «burada» 

demek suretiyle yoklamaya katılmalarını istirham edi
yoruz efendim. 
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Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

(Yoklama yapıldı.) 

III. — BAŞKANLIĞIN GEF 

A) GÜNDEM Dİ 

1. — Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın, Siirt ilin
de sağlık hizmetlerinin aksayan yönleri ve çekilen 
doktor sıkıntısı hakkındaki gündem dışı konuşması 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'-
in cevabı. 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin gündem dışı ko
nuşma isteklerini ölçü içerisinde karşılamak istiyorum. 

«Son günlerde aldığımız haberlere göre seçim 
bölgem olan Siirt ilinde artık çekilmez hale geldiği 
anlaşılan doktor sıkıntısı ve sağlık hizmetlerinin ak
saması nedeniyle..» diye Sayın tdris Arıkan söz is
temişlerdir, buyurun efendim. 

ÎDRÎS ARIKAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Seçim bölgem olan Siirt ilinde aksayan sağlık hiz
metleri, mevcut doktor sıkıntısı ve sosyalizasyonun 
aksayan yönlerini, tanınan sürenin elverdiği ölçüde 
ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Bu vesile ile Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. 

Bütün Doğu ve Güney - Doğu illerinde olduğu 
gibi, Siirt ilinde de, sağlık hizmetleri, gerek koru
yucu ve gerekse tedavi edici yönden, insanlık onu
runa ters düşen, kişiyi vicdanî açıdan şaşırtan, hay
rette bırakan bir düzeydedir, ilde koruyucu sağlık 
hizmeti açısından pratisyen doktor; tedavi edici sağ
lık hizmeti yönünden mütehassıs doktor, (devede 
kulak misali) mumla aranmaktadır, ti merkezinde 
mevcut 200 yataklı Devlet Hastanesinin mütehassıs 
kadrosu 16, Eruh ilçesinde bulunan 55 yataklı keza 
Devlet Hastanesinin mütehassıs kadrosu 2 olduğu 
halde, her iki hastanede rotasyon sebebiyle mev
cut 1 - 2 mütehassıs hariç, mütehassıs doktor yok
tur. Bu nedenledir ki 55 yataklı Eruh ilçesi Devlet 
Hastanesi, doktor yokluğu yüzünden, hükümet bi
nası olarak kullanılmakta, kaymakam, mal müdürü, 
nüfus ve tapu memuru gibi kamu görevlileri hasta
ne binasında mesai yapmaktadırlar. 

Merkez nüfusu 50 bin civarında olan Batman il
çesinde ise, Devlete ait bir hastane mevcut değildir. 
Türkiye'de buna emsal olacak bir tek ilçe gösterile
mez kanısındayım. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, görüşmeler için gerekli ço

ğunluğumuz vardır. 

Merkez ilçeyle birlikte 11 ilçede mevcut, toplam 
29 sağlık ocağının kısmı azamisinde pratisyen dok
tor yoktur. 

Şirvan ilçesi doktorunun, kendi görevi yanı sıra 
komşu ilçe Pervari'nin de doktorluğunu yapmakta 
ve ayrıca 20 kilometre ileride bulunan il merkezine 
gidip, haftada 1 • - 2 gün sağlık müdürü vekâletini 
deruhte etmekte olduğu gerçeği karşısında mevcut 
durum açıkça tebeyyün etmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, Siirt ilinde yaklaşık ola
rak 25 bin kişiye 1 doktor düştüğü sonucuna varı
yoruz. Şu anda bu oranın dahi iyimser olduğu ka
nısındayım. Oysa ki, 1971 resmî kayıtlarına göre 
Türkiye'de genel olarak 2 300 kişiye 1 doktor düş
mektedir. Bu durum, ülkemizde genel anlamda is-
tatistikî bilgilerin gerçeği yansıtmaktan çok uzakta 
kaldığını göstermektedir. 

Siirt ilimizin de dahil bulunduğu sosyalizasyon 
tatbikatı ümidedileni vermemiştir. Altyapı yatırım
larının kifayetsiz bulunduğu bölgede, Sağlık Bakan-
lığıyle bu yatırımları yapacak olan bakanlıklar ara
sında koordineli bir çalışma olmayışı yüzünden, sos
yalizasyon bekleneni vermemektedir. Doktor yok
luğunun yanı sıra, ilde mevcut 29 sağlık ocağından, 
yaklaşık olarak 10'uhda sağlık memuru olmayıp, 
18'inin de motorlu bir taşıtı yoktur. Bu nedenledir 
ki, yol durumu müsait olsa dahi, bahse konu mo
torlu taşıtların bulunmayan sağlık ocaklarına has
talar at sırtında veya pratik sedyelerle getirilmekte
dir. Karlı ve yağmurlu havalarda bu durum, işken
ceden de ötede bir manzara arz etmektedir. 

Sosyalizasyon tatbikatıyle birlikte gelen muayene 
açma yasağının, ücretlerin yetersiz oluşu yüzünden, 
mütehassıs hekim kıtlığına sebebiyet vermekte oldu
ğunu da bu arada arz etmek isterim. 

Görülüyor ki, gelişmemiş illerde, (ki bunların ek
serisi Doğu ve Güneydoğudadır) sağlık sorunun hal
li, bu bölgelerde hizmet görecek pratisyen ve müte
hassıs doktor teminine bağlıdır. Doktorların gelişme
miş bölgelere iltifat etmeyişlerinin sebepleri arasın
da; muayenehane açma yasağı, ücretlerin kifayetsiz 

SL KURULA SUNUŞLARI 

/ KONUŞMALAR 
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görünmesi yer almakta ise de, kanımca bu konuda en 
önemli etken, bu bölgelerin altyapı yatırımlarının ye
tersiz oluşu, bu bölgelerin sosyo - ekonomik ve kül
türel açıdan normal gelişmişlik düzeyinin çok gerisin
de bulunuşlarıdır. 

Ülkemizde doktorların 3 büyük şehirde balık is
tifi misali yoğunlaşmış olmaları bu kanımızı doğrula
maktadır. Gerçekten 1970 yılı kayıtlarına göre, top
lam ülke nüfusunun % 17,2'sinin yaşadığı 3 büyük 
şehrimizde, toplam doktorların % 65,8'i bulunmak
tadır. 11 Doğu ve Güneydoğu ilinde ise, bu nispet 
% 2,2'dir. Buna paralel olarak, yataklı tedavi ku
rumları da bu 3 büyük ilde yoğunlaşmıştır. 

Burada şu noktaya varıyoruz: Gelişmemiş bölge
lerde doktor sorunu nasıl çözümlenecektir? Doktor 
bu bölgelere kendi rızasıyle gitmediğine göre, Devlet, 
vatandaşın hastası için altındaki kilimini, tarlasını sa
tıp «Ver elini istanbul, ver elini Ankara» demesine, 
hastane kapılarında günlerce beklemesine, doktor 
yokluğu yüzünden zamanında tıbbî müdahale yapı
lamadığı için basit kan kanamasından, basit apan
disit patlamasından, doğum vakalarından ölen va
tandaşların bu durumuna seyirci mi kalacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlıyorsunuz her 
halde değil mi efendim? Süreniz bitiyor. 

İDRÎS ARIKAN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Şüphesiz ki hayır, seyirci kalmayacaktır. Daha 
doğrusu kalmamalıdır. Bu durumun hal çaresi; Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planında bütün yükseköğre
nim yapmış olanlar için öngörülen, yurt kalkınma hiz
metinin gerçekleşmesini beklemeden, pratisyen ve 
mütehassıs hekimler için tespit edilecek süre ve şart
lara göre mecburî hizmet sistemini getirmektir. Bu 
hizmet şekli gerçekleşmedikçe, ücret düzeyi ne olur
sa olsun, gelişmemiş bölgelerin doktor sıkıntısı de
vam edecektir. Bu konu şüphesiz ki, kanun konusu
dur. Hükümet üyelerinden ve özellikle Sağlık Baka
nından, doktor yokluğu yüzünden, hasta yatakla
rında kaderlerine razı olan vatandaşların ıstırabını 
yüreklerinde duyarak, bu konu üzerinde durmaları
nı, bu konunun takipçisi olmalarını diliyorum. 

Bu arada, rotasyon tatbikatında mütehassıs he
kimlerin görev süresini bir aydan iki aya yükseltmek, 
sık sık mütehassıs hekimlere sıra gelmesini önlemek 
için, rotasyonun kapsamını genişletmek, pratisyen 
hekimlerin askerlik tecillerini mümkün mertebe uzat
mak ve gelişmemiş bölgelerde yapacakları her hiz
met yılı için, (ihtisas imtihanı da kaale alınmak üze

re) puan verme gibi tedbirlerin de üzerinde durmak 
gerekir. Bu düşüncelerle sözlerimi bitirirken Yüce 
Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Cevap vermek'üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Sayın Kemal Demir, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Siirt Milletvekili Sayın Arıkan'ın, Siirt'te sağlık 
hizmetlerinin, tedavi edici ve koruyucu sağlık hiz
metlerinin aksamasıyle ilgili belirttiği hususlar üze
rindeki düşüncelerimi sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten Siirt ili dahil, ül
kemizin birçok bölgesinde sağlık hizmetlerini yürüt
mede, personel sıkıntısı ile Sağlık Bakanı karşı kar
şıyadır. Değerli milletvekili arkadaşımın belirttiği 
husus, yalnız Siirt'e özel, Siirt'e has bir husus de
ğildir. Maalesef, özellikle Doğu'da diğer illerimiz 
de buna yakın, buna benzer bir durumdadır Sağlık Ba
kanlığı personeli yönünden. 

23 sosyalleştirilmiş ilde 872 sağlık ocağımızdan 
404'ünde hekim vardır; 468'i, yani yarıdan fazlası, 
hekim personel yönünden boş durumdadır. Sağlık 
memuru vardır, hemşire, ebe vardır; fakat hekimi 
yoktur. 

Siirt'te 27 sağlık ocağımız vardır; ancak askerli
ğini bitirip yeniden görev isteyen mecburî hizmetli
lerden yeni atamalar yapıldığı için, değerli arkada
şımın belirttiğinden biraz daha farklı durumdadır 
bugün Siirt ili. Bunu, belki bir ölçüde arkadaşımın 
üzüntülerini giderebilir diye sunmak istiyorum. Şu 
ana kadar Siirt iline tayini yapılmış hekim sayısı 
15'e çıkmıştır. Bu tayinler, geçtiğimiz günler içeri
sinde yapılmıştır. Askerliğini yapmış, yeniden görev
le karşı karşıya kalmış, mecburî hizmetlilerin tayin
leridir bunlar ve tayinleri yapılmış olan bu hekim ar
kadaşlarımızın bir kısmı görevinin başına gitmekte
dir; henüz başlamamış olabilirler; çünkü arz ettiğim 
gibi bu tayinler bu hafta içerisinde yapılmaya baş
lanmıştır hafta başından itibaren. 

Siirt'te sağlık ocaklarında doktoru bulunmayan 
ilçe kalmamıştır, şimdi yeni yapılan tayinlerle, Hat
ta bazı ilçeler de, meselâ; Kurtalan ve Batman'da ki 
iki ocak da doktora kavuşmuştur. Pervari'ye görev
lendirilen hekimin henüz göreve başlamadığı öğrenil
miş ve yerine yeni bir atama yapılması yoluna gidil
miştir. 
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Gerçekten ülkemizde mevcut hekimlerin yarıdan 
fazlası 3 ilde toplanmış bulunmaktadır; tzmir, Anka
ra ve İstanbul. Bunun nedenlerini yalnız bu 3 ile ta
yinlerin yapılması şeklinde değerlendirmek yanlış 
olur. Bu 3 ilde toplanmış olan hekimlerimizin büyük 
bir oran göstermesinde, bu 3 ilde üniversitelerimizin 

yoğunluk kazanması; Bakanlığımız hastanelerinin bü
yük üniteler halinde bulunması; eğitim yapan hasta
nelerinin; Sosyal Sigortalar ve diğer sağlık kuruluş
larının bu 3 ilde büyük müesseselerinin bulunması ve 
bu 3 ilde mevcut görevli hekimin sayısından fazla ser
best çalışan tabibin bulunmasını belirtmek istiyorum; 
özellik olarak, bu 3 ilimizde hekimlerin yarıdan faz
lasının toplanmasının nedeni olarak. 

Yataklı tedavi kurumları da, genellikle İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi illerimizde, nüfus oranı itiba
riyle, diğer illerimize nazaran farklı durumdadır. An
cak, Üçüncü Beş Yıllık Plan büyük merkezlere hasta 
akımını önlemek için, yeni hasta yatağı yapımı bakı
mından, yataklı tedavi hizmetleri bakımından, geri 
kalmış illere öncelik vermiş ve 100 .bin kişiye 26 ya
tak oranının her il için gerçekleştirilmesi hedefini 
vermiştir. 

Bu nedenle, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde; 
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni yatak yapımından 
ziyade, büyük kentlerimizin dışında ve yatak oranı 
az olan il ve ilçe merkezlerinde yeni yatak yapımı 
yani hastane yapımı veya genişletilmesi ilke olarak 
benimsenmiştir. 

Ancak, bu meseleyi çözmemektedir. Hastaneyi 
yapmış olmanız yeterli olmamaktadır. O yatırımı iş
ler hale getirebilmek için, içine hastane hizmeti göre
bilecek uzmanı göndermek yönünden imkânlarınız 
yeterli olmadığı zaman, binalar bitmekte, yataklar 
kurulmakta; fakat hekim, uzman personel bulunama
dığı için, uzman personel orada görev almayı kabul 
etmediği için o müesseselerimiz maalesef vatandaşla
rımızın hizmetinde yararlı olamamaktadırlar. Tabiî 
bu örnekler içinde değerli arkadaşımın belirttiği Si
irt de vardır. Siirt Devlet Hastanesinde bugün iki uz
man vardır. Bu iki uzman da, Siirt Devlet Hastanesi
nin kadrolu uzmanı değildir. Geçici görevle, bir ge
çici tedbir olarak oraya gönderilmiş olan bir dahiliye 
uzmanı ve bir de kadın doğum hastalıkları uzmanı 
vardır. 

Aslında, Üçüncü Beş Yıllık Planda, yurt kalkın
ması hizmeti öngörülmüştür zorunlu olarak. Bu ger
çekleşmediği takdirde, ihtiyaç bölgelerinde hekim da
hil diğer ilgili kuruluşlar için söylüyorum, (elbette 

mühendis için de, mimar için de, diğer Devletin hiz
metleri için ihtiyacı olduğu teknik personel için de 
aynı şey söz konusudur) yasa ile sağlanmadıkça bu, 
bu bölgelere hekim personel göndermek güçlüğü ma
alesef devam edecektir. Bununla ilgili bir yasa Yüce 
Meclislere verilmiş; ama görüşülebilmesi imkânı doğ
mamıştır. 

Bugün biz ancak Bakanlık olarak münhal olan 
yerlerimizi, boş olan yerlerimizi devamlı olarak ilân 
etmekte ve bunlara talep çıktığı zaman da hemen, 
süratle bu tayinleri yapmaktayız. Ama maalesef, 
özellikle Doğu bölgelerimizdeki hastanelerimizin ço
ğu zaman kadroları bakımından boş olduğu halde, 
uzman hekimlerimiz kendileri talip olmadıkları için 
ve biz de, mevcut yasalarla onları zorla göndermek 
imkânına sahip bulunmayışımız nedeniyle bu müesse
selerimiz boş durmakta ve biz, diğer hastanelerimiz
den geçici sürelerle, (bir aylık süre ile) uzman arka
daşlarımızı oraya göndermek suretiyle bir ölçüde 
hizmeti yürütmeye çalışmaktayız. Bu, zorunluluğun 
getirdiği bir sonuçtur. Bunu özellikle arz etmek isti
yorum. 

Tabiatıyle Bakanlığın bu konuda yasal tedbirlere 
ihtiyacı vardır. Altyapı hizmetlerinin yeterince yapı
lamamış olması, Doğu bölgelerine, özellikle geri kal-
rmş bölgelere, gelişme halindeki bölgelere hekim per
sonel gönderemememizde elbette etken olmaktadır. 
Bunu bir hamlede değiştirmek ve sosyal yaşantıyı 
farklı hale getirmek elbette ki, mümkün değildir. Bu 
nedenle Bakanlığın, bu hastaneleri çalışır ve halk sağ
lığında yararlı olur hale getirebilmesi için, elbette ki, 
yasal tedbirlere ihtiyacı vardır. Örneğin; sosyalleştir
me bölgesini cazip kılmak için bazı tedbirler alınmış
tır. Sosyalleştirme bölgesinde çalışan uzmanların,, 
muayenehane açmama zorunlulukları vardır. Buna 
rağmen, bu zorunluluk üzerinde Bakanlık ısrarla dur
maktadır. Öyle olduğu halde, yine de oralara talip 
bulamamaktadır. 

Pratisyen hekimleri mecburî hizmetli hekimleri, 
mecburî hizmeti olduğu için, gönderdiğimiz yere git
mek durumunda bulunduğu için, özellikle hiçbir 
başka ile vermemek suretiyle sosyalleştirme illerine 
tayin etmekte ve orada sağlık ocaklarında görev yap
malarını sağlamaktayız. 

Sosyalleştirme illerini cazip hale getirmek için yö
netmelikte değişiklik yapılmıştır, İhtisas Tüzüğünde 
değişiklik yapılmıştır. Sosyalleştirme ilinde geçen her 
ay için, hekim bir puan almakta ve asistanlık imtiha
nına girdiği zaman, bu kendisi için, imtihanı kazan-
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mak bakımından büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Örneğin; bundan önce yapılmış olan imtihanda, 100 
üstünden 100 puan almış olan, fakat sosyalleştirme 
bölgesinde çalışmamış olan hekim, ihtisas imtihanını 
kazanamamıştır. Çünkü sosyalleştirme bölgesinde üç 
yıl çalışmış olan 36 puanla beraber başladığı için, 
toplam puanı 100'ün de üstüne çıkmak suretiyle ön
celik kazanmıştır. 

Bütün bunlar, Doğuya hekim şevki için alınmış 
olan tedbirler olmasına rağmen, mecburî hizmetli he
kimlerin sayısının çok az olması, ihtiyacın ise bu sa
yının çok üstünde bulunması nedeniyle, maalesef, sa
yın milletvekilinin de belirttiği gibi, Siirt dahil Doğu
da, birçok ilimizde, hatta sosyalleştirme bölgesi dışın
da da birçok ilimizde ve ilçelerimizde sağlık hizmet
lerini yürütmek bakımından, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı büyük bir sıkıntı içerisinde görev yap
maktadır. 

Sayın milletvekillerine şunu arz etmek istiyorum: 
Gerçekten personel sıkıntısı vardır. Personel dağıtı
mındaki dengesizliği giderememenin, Sağlık Bakanlı
ğının hizmetini yürütmede büyük aksaklığı vardır. 
Ancak, emin olunmasını istiyorum ki, bütün bu sı
kıntılara rağmen, personeli hizmete yöneltmek ve 
hizmette tutabilmek bakımından bakanlık, hekim per
sonelinin dağılımındaki dengeyi de bir ölçüde düzel
tebilir düşüncesiyle, sağlık personeli lehinde, kolay
laştırıcı, ona mesleği cazip kılıcı ve onu gittiği yerde 
zevkle çalışmaya sevk edici tedbirlerini, kendi ölçüle
ri içerisinde almaktadır. Ancak bunlar yasal tedbir
lerin dışında alınabilen tedbirler olduğu için, elbette 
ki, yeteri kadar etkili olamamaktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Resa'nın, 
Hatay ilinin Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde meydana 
gelen deprem konusundaki gündem dışı konuşması 
ve İmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğlu'nun 
cevabı. 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Mehmet 
Sait Reşa, Hatay ili Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde 
vukubulan son depremle ilgili olarak söz istemişsiniz. 
Buyurun efendim. 

MEHMET SAİT REŞA (Hatay) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Yılbaşı gecesi, seçim bölgem olan Hatay ilinin 
Kırıkhan ve. Hassa ilçeleri sınırları içerisinde, şiddetli 
bir deprem olmuştur. Bu deprem olayında, Allah'a 
çok şükür ki, bir can kaybı olmamış; birçok köyler

de maddî hasarlar olmuş, 40 - 50 civarında ev yıkıl
mış, oturulmayacak hale gelmiştir. 

Bu feci olayı, deprem gecesinin ertesi günü, İmar 
iskân Bakanı Sayın Babüroğlu, bölge milletvekilleri 
ve senatörlerine, (evinde telefonla arayarak) haber 
vermiş, gerekli tedbirin almdığı, zelzele bölgesinde 
ekiplerin görevlendirildiği, âcil ihtiyaçların karşılan
dığı hakkında bize, lütfedip telefonla bilgi vermişler
dir. Bu asil hareketinden dolayı Sayın Babüroğlu'na 
huzurunuzda, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Halen çadırlarda yaşayan birçok vatandaşımız 
vardır. Zelzele bölgesindeki vatandaşlarımız bir te
dirginlik içerisindedir. Bu bölgelerde binaların çat
laması, oturulmaz hale gelmesi dolayısıyle zelzelede 
binaları yıkılan bu yoksul, güçsüz vatandaşlarımız 
için imar ve iskân Bakanlığı tarafından acilen tedbir 
alınmasını; konutları yıkılan vatandaşlarımıza konut 
yapılmasını, bu vatandaşlarımızın iş kolunda, ziraat-
le uğraşanlarına gerekli kredinin sağlanmasını ve ver
gi borcu, banka borcu olanların bu borçlarının tecili 
ile kendilerine yeniden imkân sağlanmasını Sayın Hü
kümetten rica ediyoruz. Bu felâketzedelerimizin âcil 
ihtiyaçlarının biran evvel yerine getirilmesi ve tedbir 
alınması, bunların acısına biran evvel bir yarar sağ
lanması gerektiği kanısındayım. 

Kırıkhan merkez ilçesi ve Hassa merkez ilçesin
de ve köylerinde zelzeleden dolayı zarar görmüş di
ğer vatandaşlarımızın da durumlarıyle ayrı ayrı ilgi-
lenilmesi, bu insanların yaralarını saracağı kanaatin
deyim. Sayın Hükümetten ilgi bekliyoruz ve yapılan 
işlemler hakkında da bölge milletvekilleri ve senatör
lerine bilgi verirlerse bundan da ayrıca memnun ola
cağız. 

Bu feci olayı huzurunuza getirmenin üzüntüsü 
içerisindeyim. Ama bölgedeki bu olayı dile getirmek 
bizim bir görevimizdir. Hükümetin dikkatini oraya 
çekmek, onlara yardım etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Gerekli yardımın biran evvel yapılmasını Hü
kümetten tekrar rica ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Reşa. 
Bilgi vermek üzere imar ve iskân Bakanı Sayın 

Babüroğlu, buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHADDÎN 

BABÜROĞLU (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Resa'nın da lütufkâr bir şekilde huzurları
nızda belirttikleri gibi, yılbaşı gecesi vukubulan afetle 
ben, bizzat ve Afet İşleri Genel Müdürümüz bizzat, 
telefon başında olmak üzere ilgilendik ve parti farkı 
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gözetmeksizin bu bölgenin milletvekili ve senatörleri
ne durumu anında arz ettim; validen de gerekli ted
birleri almasını istedim. Kırk ağır hasarlı ev tespit 
edildi. Hafif hasara uğramış konutlar vardır, fakat 
can kaybı yoktur. Mahallinden para ve gıda yardımı 
istemediler. îlk etapta 100 çadır gönderdik. Vali, 
sonradan, bu çadır adedinin artırılmasını istedi; ça
dırı 400'e çıkardık. Daha sonra 50 çadır daha gönder
mek suretiyle 450 çadır ile ihtiyacı karşıladık. İlgili 
memurlarımız halen mahallinde çalışmaktadırlar. Yı
kılan 40 konut için, bugünkü ihtiyaçlara cevap vere
cek şekilde yenileri yapılacaktır. 

Sayın Reşa'nm, huzurunuzda söyledikleri ve be
nim Bakanlığını ile ilgili olmayan konuları da Sayın 
Başbakanıma arz edeceğim; ilgili Bakanlıklara gerek
li emri vermesi için. Endişe buyurmasınlar, Bakan
lığımla ilgili kounlarda, gerek projeler yapılmak su
retiyle, gerek yardım bakımından çalışmalar başla
mıştır, mevsimin elverdiği zamanda yeni konutlar 
yapılacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Çorum Milletvekili Yakup Çağlayanın, Ala
cahöyük ve Boğazkale'deki tarihi yapıtlar konusunda
ki gündem dışı konuşması ve Kültür Bakanı Nermin 
Neftçinin cevabı. 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Yakup 
Çağlayan, Alacahöyük ve Boğazkale tarihî eserleri ve 
turistik değeri hakkında gündem dışı söz istediniz, 
buyurun efendim. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Muhterem 
Başkan, aziz milletvekilleri, 

Gelişmemiş, işletilmemiş zenginlikleri yanında, 
yine hazine sayılacak çok değer taşıyan Orta Anado
lu'nun bahtsız illerinden Çorum iline bağlı, dünyanın 
en kıymetli eserlerini üzerinde taşıyan Alacahöyük ve 
Boğazkale'den bahsetmek istiyorum. 

Buralarda Milâttan önce 4000 yıllarına ait eser
ler vardır. Fakat devresi belli olmayan eserler; Maden 
devrine, Cilâlı Taş Devrine ait ve Milâttan evvel 2000 
yılîanna; Etilere ait eserler ve malûmlarınız olduğu 
gibi Boğazkale'de «Hattüşaş»1 ismini alan merkezî 
hükümetleri bulunmaktadır. 

Alacahöyük Milâttan önce 4000 yıllarına dayanan 
tarihî eserleri taşıyan çok önemli bir yer. 1906 yılın
da Türk Tarih Kurumunca kazılara başlanılmış bir 
köy; bulunduğu tepeden çok yakın bir mevkie tama-

mıyle intikal ettirilmiş, altında 2000 ve 4000 yılları
na ait gözünüzle göreceğiniz o devre ait caddeler, lâ
ğım, kanalizasyon teşkilâtı ve bilhassa devrin hüküm
darlarını, ailelerini ihtiva eden büyük mezarlar, hazi
neler bulunmuştur, 

Maksadım, elbette ki Alacahöyük ve Boğazkale 
hakkında tarihî bilgi arz etmek değildir. Ancak, öne
mini belirtmek suretiyle istirhamlarımızı sıralayabil
mek için bu noktaya inmiş bulunuyorum. 

Elimde şu anda iki eser bulunmaktadır. Birisi; 
«Boğazköy - Alacahöyük Tarihî Millî Parkı» ismini 
alan kıymetli bir eser. Orman Bakanlığı Millî Park
lar Dairesi Reisliğince hazırlanmış bu eserin parla
menter arkadaşlarımıza birer tane (İngilizce ve Türk
çe olarak iki nüshası var) intikal ettirilmesini, alma
yan arkadaşlarıma teminini bilhassa muhterem Kül
tür Bakanımızdan istirham ediyorum. 

İkincisi; tesadüfen bugünlerde neşredilmiş bir ya
zıdır. Tercüman Gazetesinin 11 Ocak 1975 tarihli 
nüshasında «Alacahöyük Hazineleri» ismi ile Sayın 
Mehmet Önder tarafından yazılmıştır. Gayet kısa ola
rak dünya tarihinde en önemli eserleri ihtiva eden bir 
yazıdır. Bu yazının muhterem arkadaşlarım tarafın
dan, kabilse, bir defa okunmasını istirham etmekte
yim. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanız var. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri; istirhamım üç noktada toplanıyor. Bu 
kadar büyük hazineleri üzerinde taşıyan bir ilin iki 
kazasına yolsuzluktan turistlerin gelemeyişi ve bir çok 
kayıplarımızın oluşudur. Bunu özetlemek için bir •• 
iki rakam vermek istiyorum : 

Bu büyük eserleri görmeye 1972 yılında yerli 
3 298 turist, yabancı olarak 2 207 turist gelmiştir. 
1973 yılında 3 249 yerli, 3 031 yabancı turist gelmiş
tir. Alacahöyük, Alaca'ya bağlı; Hattüşaş, yani Bo
ğazkale malûmlarınız Sungurlu'ya bağlı, ikisi komşu 
kazadır. Aralarında yol irtibatı yakın. 1972 yılında 
Boğazkale'ye kadar giden yol asfaltlanmıştır. Asfalt
lanmayı takiben rakamlardaki değişikliği dikkatinize 
arz ediyorum : 

Boğazkale'ye 1972 yılında 4 006 yerli, 12 753 ya
bancı turist gelmiştir. 1973 yılında - ki, bu yıllar as-
faltmala yıllan olduğu için bilhassa seçtim - 12 560 
yerli, 14 510 yabancı turist gelmiştir. Bu da gösteri
yor ki, bu hazinelerimizin, tarihî büyük değer taşı
yan bu yerlerimizin yol, baş problemi oluyor. 
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Turist bu kış mevsiminde gelme imkânından mah
rumdur. Stabilize yollarımız çalışmaz durumdadır. 
Bakımı kâfi gelmiyor muhterem arkadaşlar. Boğaz-
kale gibi Alacahöyük'e de bir asfalt yolun - ki, 34 
kilometre gibi az bir mesafedir - yapılmasında zaru
ret hissediyoruz. 

Alaca'ya turistik bir otel, bir enformasyon dairesi 
(Su ve elektrik işi hallolmuştur) kurulmalıdır. Çün
kü, turist gittiği zaman yatabileceği, yemek yiyebi
leceği bir yer aramaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan, süreniz doldu ve 
geçti efendim. Rica ediyorum konuşmanızı lütfen 
bağlayın efendim. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Her yıl, Bayındırlık Bakanlığı ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı ile sıkı münasebetlerimiz sonunda, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine 1 , 5 - 2 milyon 
liralık ödenek koyar, Bayındırlık Bakanlığına akta
rır, vaatten ibaret kalır. 

Şimdi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığından, Ba
yındırlık Bakanlığından... 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan, bir daha istirham 
ediyorum, konuşmanızı lütfen bağlayın. Süreniz 
epeyce geçti. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Devamla) 
bağlıyorum Sayın Başkan. 

Cümlemi 

Bunlardan, bu yolun asfaltlanması için elbirliği 
yapılmasına, ve buna Kültür Bakanımızın önem ver
mesini bilhassa istirham ediyor, Yüce Meclisi saygı 
ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Cevap vermek üzere Kültür Bakanı Sayın Nermin 

Neftçi, buyurun efendim. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Arkadaşımızın talepleri son derece yerindedir. Bu 
konuda, bendenize söz fırsatı verdikleri için kendile
rine teşekkür ederim. 

Esasen Kültür Bakanlığı olmadan önce de, bizden 
önceki hükümetlerin Kültür Müsteşarlığı faaliyetleri 
meyanında, konu ele alınmıştır. 1970 senesinden 
beri ele alınmış bir konudur. Meselâ Müsteşarlık 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, şöyle bir yazışma 
yapılmış : 

«Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
Çorum ili Alaca ilçesinin Alacahöyük köyünde, 

Bakanlıklarının yardım ve köy halkının gayretleriyle 
inşaatına başlanılan motel belirli bir seviyeye kadar 
getirilmiş bulunmaktadır. Köylünün imkânları mah
dut olduğundan, motel bu sene de ikmal edilememiş 
ve turizm sezonunda hizmete girememiştir. 

Binanın biran evvel ikmali ile, hiç olmazsa önü
müzdeki turizm sezonuna hazır olması için, bir mik
tar daha yardımı icap ettirmektedir. Gerekirse du
rumun yerinde tetkiki ile motel inşaatının ikmali için 
buradaki köyde müteşekkil Turizm Derneğine lü
zumlu yardımın yapılmasını rica eder, saygılarımı su
narım. 

Millî Eğitim Bakanı 
Adına 
îmza» 

Şimdi, orada bir motel yapılması söz konusu 
1970 senesinde. 

Yol meselesine gelelim : 
En son 27 . 4 . 1974 dokümanları var. Turizm 

ve Tanıtma Bakanlığı, Müsteşarlığa yazmış. 
«Bakanlıkları ve Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 

nezdinde yapmış olduğu temaslar sonunda, Sungur
lu - Boğazköy yol. ayrımı, Alacahöyük mevcut sta
bilize yolunun tamamlanmış olan planlama çalışma
sına uygun olduğu saptanmıştı. Bunun sonucu Ba
kanlığımızca, Bayındırlık Bakanlığından adı geçen 
yola ait keşif bedeli projesi talep edilmiş ve bu Ba
kanlıktan gönderilen cevabi yazıda sözü edilen yo
lun tamamının asafaldanması halinde 10 341 250 
Türk Lirasına ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. Adı 
geçen yolun keşif bedeli ve projesi 1973 yılı yatırım 
programının kesinleştikten sonra Bakanlığımıza in
tikal ettirildiğinden, söz konusu yolun anılan yıl içe
risinde programa alınması imkânı olmamıştır. Ba
kanlığınız 1974 turistik yollar'program tasarısını, ha
zırlık çalışmaları yapılırken söz konusu yol Boğaz
köy - Alacahöyük yol ayrımı «Alacahöyük yolu pro
jesi» adı altında 2 milyon Türk lirası 1974 yılı öde
neği ve 1975 bitim tarihi ile dikkate alınmıştır. 

Ancak yukarıda belirtilen tasarının tavanı Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca 110 milyon Türk 
lirasından 70 milyon Türk lirasına indirilmiş ve tasa
rıda yeni projelerin kısıtlanması istenmiştir. Bunun 
üzerine program tasarısının aniden düzenlenmesi ça
lışmalarında söz konusu yolun, 1974 yılı turistik yol
lar tasarısından çıkarılması zorunluğu ortaya çıkmış
tır. 
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Bakanlığımızca Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 
Genel Müdürlüğü nezdinde söz konusu Boğazköy -
Alacahöyük yol ayrımı Alacahöyük yolunun 1974 yı
lı yatırım programı ile onarım bölümünde yapılma
sı için teşebbüste bulunulmuş ve adı geçen bakanlık
tan alınan ve bu suretle ilişikte (Falan tarih, falan 
sayılı) cetvelden anlaşıldığı gibi bakanlığımızca 1975 
yılı turistik yollar programı hazırlık çalışmaları ya
pılırken anılan yol da dikkate alınmıştır.» diyor. 

Şimdi görüyoruz ki müteaddit safhalardan geç

miş fakat 1975 yılında programa alınması için de söz 

konusu yol için teşebbüse geçilmiştir. 

Hakikaten arkadaşımızın söylediği gibi, Boğaz

köy asfalt yolu tamamlanmış fakat Alacahöyük as

falt yolu henüz tamamlanmamıştır. 

1. — Fındık randımanının ve Fiskobirlik Yöneti
minin aksaklıklarının tespiti ve üretici haklarının ko
runması için gerekli tedbirlerin alınması . amacıyle 
kurulan Araştırma Komisyounun görev süresinin üç 
ay daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi (10/7, 3/319) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. Sunuşlarımız var, arz ediyoruz efendim. 

10/7 No.'lu Araştırma Komisyonunun çalışma 
süresinin uzatılmasına dair tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının; Fındık randımanının ve Fiskobirlik 
Yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve üretici hakları
nın korunması için gerekli tedbirlerin alınması ama
cıyle Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 30 . 5 . 1974 
tarihli 69 ncu birleşiminde kurulmuş bulunan 10/7 
No.'lu Araştırma Komisyonumuzun çalışma süresi 
30 . 8 . 1974 tarihinde sona ermiştir. 

Mevzuun çok şümullü oluşundan Komisyonumu
zun önergeyi bu müddet içinde karara bağlama ola
nağı olamadığından müddetin yeniden karar tarihin-

Alacahöyük; Alaca ilçesine bağlı 1935 yılında bü
yük Atatürk tarafından sistemli olarak başlatılmış 
birtakım kazıları olan tarihî sitemizdir. Bir Türk 
kazası olarak ele alınmıştır ve kesiksiz olarak bugü
ne kadar devam etmiştir. Nitekim, bu kazıdan çıkarı
lan eserler bugün Arkeoloji Müzesinde sergilenmek
tedir. Bunlar büyük değer taşır, Ankara Arkeoloji 
Müzesinden başka tarihî eserleri haiz birtakım gayri 
menkul eserler vardır, bunlar da yerlerinde restore 
edilmiştir, gayet güzel bir görünüm sağlanmıştır. 

Turistik açıdan, iç ve dış turizm bakımından bü
yük bir önem taşımaktadır, Hükümetimiz bu ko
nunun üzerinde durmaktadır ve gereğini yapmak için 
de çalışmaktadır. 

Arkadaşımıza bilgi arz etmek istedim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

den itibaren 3 ay uzatılması hususunu emir ve müsaa
delerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/7 No.'lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

Âdil Ali Cinel 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Sü
re istemi hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hangi konuda?... Sizin önergenin 
oya sunulması hususunda bir usulî itirazınız mı var, 
re hakkında, çok kısa olarak efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Sü
re hakkında, çok kısa olarak eefndim. 

BAŞKAN — Süre hakkında ve sadece bu konuya 
münhasır olmak üzere buyurun, esası için söz vere
mem. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Sa
yın arkadaşlar, Fiskobirlikte yapılan yolsuzluklar ve 
Fiskobirliğin bütün muamelelerinde mevcudiyeti ileri 
sürülen aksaklıklar nedeniyle, Meclis Araştırması ya
pılması hakkındaki önergemizi 22 . 3 . 1974 günü 
Başkanlığa sunduk. 27 . 3 . 1974 günü 58 nci Birle
şimde Yüce Mecliste önergemiz okundu. 30 . 4 . 1974 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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tarihindeki görüşme sonunda, Yüce Meclis araştırma 
komisyonu kurulmasına ittifakla karar vermiş ve ku
rulmuş olan 15 kişilik komisyon bu konuyu incele
mek ve gerekli tahkikatı yapmak için üç aylık bir me
hil almıştır. Bu süre içinde komisyon üyeleri Gire
sun'a giderek gerekli inceleme ve araştırmaları yap
tığı halde, süresi içinde raporunu tanzim edip Baş
kanlığa sunmamıştır. Verilen üç aylık süre içerisinde 
raporun tanzimi bitmediği takdirde, sürenin dolduğu 
30 . 7 . 1974 tarihinden itibaren, raporun hazırlanma
sı için, yeniden bir süre istenmesi gerekirken bu ya
pılmamış ve aradan 6 ay geçtikten sonra okunan bu 
önergede üç aylık bir süre daha istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Fiskobirlik hakkında 
araştırma yapılması talebi sadece araştırma önergesi
ni veren milletvekillerinden gelmemektedir. Fındık 
üreten ve Fiskobirlik örgütünde yapılan suiistimaller
den son derece müteessir ve perişan olan ve hatta 
Fiskobirlik içerisinde yapılan alım ve satımlardan 
gördükleri zarardan dolayı gittikçe fakirleşen halk 
da bunu talep etmektedir. 

Akçakoca, Düzce, Hendek ve Artvin'e kadar 
uzanan sahil şeridinde oturan milyonlarca halkın tek 
geçim aracı olan fındık ürününü üreten ailelerin bir 
taraftan faizcilik, diğer taraftan geçimleri için ümit 
bağladıkları fındık ürünü üzerinde Fiskobirlik örgü
tünün oynadığı ve halkın büyük bir kısmını fakirliğe 
mahkûm eden rollerin bir an evvel tespiti ve halkı 
ezenlere karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyle 
verilmiş olan önergemizin önemini ve ciddiyetini der
hal kavrayan Yüce Meclisin, verdiği araştırma kara
rı, fındık üreticisi fakir köylüde durumunun düzelti
leceği ümidini uyandırmıştı... 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz siz, araştırma önergesi 
kabul edildiği takdirde, araştırma muhtevası içerisin
de yapacağınız konuşmayı yapmak istiyorsunuz. Ben 
size sadece müddetle ilgili olarak söz verdim. Rica 
ediyorum, sadece bu konuya münhsır olmak üzere 
konuşun. 

C) TEZKERELER 

1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskinin, -
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/46) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz daha vardır, okutu
yorum efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, sürenin gerekçelerini arz edeceğim. 
Dikkat ederseniz hep konu içerisindeyim, süre hak
kında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Siz işin esasına taallûk eden konu
yu getiriyorsunuz Sayın Çilesiz. Araştırma kabul 
edildiği takdirde elbette konuşacaksınız ve bunları ifa
de buyuracaksınız. Sadece süre ile ilgili olarak istir
ham ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Teessürle söyleyeyim ki, araştırmanın ve tavsiye edil
mesi gereken tedbirlerin komisyonca geciktirilmesi 
yüzünden, halkta beliren güven ve ümit bugün yok 
olmuştur. Halkın güveninin canlanması ve alınacak 
tedbirlerin... 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, bir daha istirham edi
yorum, yoksa sözünüzü keseceğim efendim. Zatı âli
nize sadece müddete münhasır olmak üzere usul yö
nünden söz verdim. Siz işin esasına taalluk eden ko
nuda konuşuyorsunuz. İstirham ediyorum, gerekçeni
zi hemen söyleyin lütfen. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bu sürenin üç ay daha uzatıl
ması yersizdir. 

Bugün Devleti yöneten Hükümet güvenoyu ala
mamıştır. Hükümet konusunda istikrarsızlıklar nede
niyle yakın bir zamanda, yani bu süre içerisinde seçi
me gitme ihtimali vardır. Seçime gidildiği takdirde 
komisyonlar dağılacak, büyük çabalarla ve zaman 
harcanarak hazırlanmış olan bütün araştırma önergeleri 
kadük olacaktır. 

Bu ilkeleri de nazara alarak, bu sürenin bir ay 
olarak uzatılmasını, kesinlikle bir ay olarak uzatıl
masını istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon Başkanınca, 10/7 

No.'lu Araştırma Komisyonunun çalışma süresinin 
ı 3 ay uzatılması istenmektedir. Bu hususu Yüce Heye-
I tin onayına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
I buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş- . 
I tir. 
İ 

VE ÖNERGELER 
* 

Sayın Başkanlığa, 
Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi say-

gıyle arz ederim. 

Sabri Keskin 
Kastamonu Milletvekili 
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BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgisine sunulmuştur 

2. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün Ana

yasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge

si (4/45) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Komisyonuna seçilmem dolayısıyle, Anaya

sa Komisyonu Üyeliğinden çekildiğimi arz ederim. 

Saygılarımla. Seyfi Öztürk 
Eskişehir Milletvekili 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulmuş
tur. 

IV. — SEÇİMLER 

1. Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — İstifa eden Eskişehir Milletvekili 
Sayın Öztürk'ün yerine Adalet Partisi Grupunca To
kat Milletvekili Ali Şevki Erek aday gösterilmiştir. 
Ali Şevki Erek'in Anayasa Komisyonuna seçilmesi 
hususunu Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim... 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (î) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl üyelik için seçim yapılacaktır. Bu üyelik 
için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunca göste
rilen adayları Yüce Heyetin tekrar bilgilerine sunuyo
rum efendim. 

Aday listesi : 
Şahap Kitapçı (Yargıtay Üyesi) 
Nahit Saçlıoğlu (Askeri Yargıtay İkinci Başkanı) 
Orhan Tüzemen (Danıştay Üyesi) 
Fuat Azgur (Danıştay Üyesi) 
Rafet Tüzün (Askerî Yargıtay Başkanı) 
Sayın milletvekilleri, okunan adaylar arasından 

yalnız bir tanesine oy verilecektir. Buna göre, şimdi 
tek mühürlü zarflan ve Oy pusulalarını dağıttırıyo
rum efendim. 

Sayım ve Döküm Komisyonu için ad çekiyorum 
efendim : 

Sayın Şükrü Koç?... Yok. 
Sayın Mustafa Aksoy?.. Burada. 

(1) 57 S. Sayılı basma yazı 30.5.1974 tarihi 90 ncı 
birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Sayın Fahri Üzçelik?.. Burada. 
Sayın Hüdai Oral?.. Yok. 
Sayın Yasin Bozkurt?... Burada. 
Sayın Korkut Özal?... Burada. 
Sayın Hasan Basri Akkiray?... Yok. 
Sayın Osman Çıtırık?... Burada. 
Sayım Döküm Komisyonu teşekkül etmiştir. 
Oy kupası kürsüdedir. Adana ilinden itibaren oy

lamaya başlıyoruz efendim. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı.) 

BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye var 
mı efendim?... 

Oylamaya katılmayan sayın üye?... Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

Sayım Döküm Komisyonu üyeleri; Sayın Aksoy, 
Sayın Özçelik, Sayın Bozkurt, Sayın Özal ve Sayın 
Çıtırık, lütfen yerlerinizi alınız efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN Sayım Döküm Komisyonu raporuna 

göre, Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 
üyelik için yapılan seçime 59 sayın üye katılmış ve ne
ticede ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılama
dığı hususu bildirilmiştir. 

Bu duruma göre, görüşmeler için gerekli çoğun
luğumuz salonda hazır bulunmamaktadır. 

Bakanlar Kurulunca görüşülmesi istenen kanun 
tasarılarını görüşmek ve açık oylarla, işaretle seçim
leri yapmak için 16 . 1 . 1975 Perşembe günü saat 
15,00'teki Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısından sonra toplanılmak üzere Birleşim' kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 16,45 

• * « * • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

15 . 1 .1975 Çarşamba 

Saat : 15,00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

2. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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

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

X 3. — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı kanun 
dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 ta
rihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/145) (S. Sayısı: 72) 
(Dağıtma tarihi: 22. 6.1974) 

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

X 5. — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) (S, Sayısı : 
74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 , 1974) 

X 6. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/144) (S. Sayısı: 
75) (Dağıtma tarihi: 22.6.1974) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kır allığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi; 24: 6.1974) 

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

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

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

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

X 12. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Damıt
ma tarihi: 1 . 1 1 . 1974) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gnjpu adına 

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

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

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının iîgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

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

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya, çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

6. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'mn 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 

(*) „ İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü sorııyt 

maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka
daşının, Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
ratan sosyal ve ekonomik, nedenler ile bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan tedbir
lerin tesbiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'68) (*) 

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

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

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

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

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

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, psynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

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

çevrilmiştir. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il

çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge-. 
si (6/58) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

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

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

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

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

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

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

75. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanma üişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

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

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

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

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

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

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



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

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

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

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

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

101. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği üe 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri üe memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere Miskin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19.6,1974) 



4. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

2. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı: 70) (Da- . 
ğıtma tarihi: 20 . 6 . 1974) 

3. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka- -
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve içişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

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



m 


