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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in, işçi 
emeklilerinin durumu hakkındaki gündem dışı konuş
masına Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side ve 

Sivas Milletvekili Enver Akova'nın; ilâç sorunu 
hakkındaki gündem dışı konuşmasına da Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir cevap verdiler. 

Kars Milletvekili Doğan Araslı, Kars ve bazı Doğu 
Anadolu illerinin yemlik ve yemeklik kredilerine iliş
kin sorunları hakkında gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan 
«1/128, 1/129, 1/134, 1/135, 1/136, 1/149 1/154 
1/155, 1/169, 1/174, 1/177. 1/178, 1/179, 1/182, 
1/189, 1/228, 2/231, 2/233. 2/239, 2/277, 2/299, 
2/2336» numaralı kanun tasarı ve tekliflerinin, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesine göre görüşül
mesine devam olunması hakkında Başbakanlık tezke
resi ile, 

Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mü
tevellit İdare Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 26 Haziran 1973 ta
rihinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından 
ikinci kez geri gönderilen 1179 numaralı Kanunun; 
Anayasa Komisyonundan alınan mütalâa ve Danış
ma Kurulu ile Başkanlık Divanında yapılan istişareler 
sonucunda, Cumhurbaşkanlığının ikinci kez geri gön
derme yetkisinin bulunmadığı nedeniyle, yayımlanmak 
üzere tekrar Cumhurbaşkanlığına sunulduğuna dair 
Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1 9 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanu
nunun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
ve bu maddeler yerine yeni maddeler konulmasına ve 
7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun değişik 24 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı (1/172) (S. Sayı
sı : 100) ile 

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

Tekrar açık oya sunuldu; birleşimin sonunda açık
lanan oylama sonuçlarına göre, çoğunluğun sağlana
madığı ve oylamaların tekrarlanacağı açıklandı. 

4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci 
maddelerinin ve 3.1 nci maddesinin (a) bendinin de
ğiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Kanun 
tasarısı (1/181) (S. Sayısı : 92) ile 

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin bir kısım 
borçlarının tahkimi hakkında Kanun tasarısı (1/171) 
(S. Sayısı : 98) kabul edildi. 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakların 
geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek tazminat 
hakkında Kanun tasarısı (1/126) (S. Sayısı : 96) nm 
da maddeleri kabul olunarak tümü açık oya sunuldu; 
açıklanan oylama sonucuna göre, çoğunluğun sağla
namadığı ve oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

4 Şubat 1975 Salı günü saat 15.00'te yapılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısından 
sonra toplanılmak. üzere Birleşime saat 17.55'te son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İçel 

Ahmet Çakmak Oral Mavioğlu 
Divan Üyesi 

Siirt 
tdris Arıkan 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

3 . 2 . 1975 Pazartesi 

Teklif 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 6802 

sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/352) (Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

Sözlü soru 
2. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 

Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/173) 

Yazılı sorular 
3. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaner'in, 

Çanakkale - Biga ilçesi Çeşmealtı köy hududundaki 
Devlet Ormanı ve vakıf arazinin Kargı Çiftliği sa
hiplerince işgal edildiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/370) 

4. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-

manoğlu'nun, 1974 yılının çayla ilgili 2 No. lu karar

namesine ve çay - kur borçlarına ilişkin Maliye Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/371) 

358 — 



M. Meclisi B : 34 4 . 2 . 1975 O : 1 

5. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çukur-
ovada pamuk üreticilerine uygulanan taban fiyat po
litikasının amacından saptırıldığına ilişkin Köyişleri 
ve Kooperatifler Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/372) 

1. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Fın-
dış İşletme tesisi inşaatı ve cihazlarına ilişkin sorusu 
ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı 
Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/314) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri ve Koopera

tifler Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 17 . 12 . 1974 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Soru : 
Merkezi Giresun'da bulunan Fiskobirlik Genel 

Müdürlüğünün Giresun merkezinde yaptıracağı Fın
dık İşleme Tesisi İnşaatı hangi safhadadır? 

Bu tesis için Sanayi Bakanlığından 1971 yılında 
teşvik belgesi ve kredi alındığı ve tesisin elektronik ma
kinelerinin yurt dışından getirildiği halde Fındık İşleme 
Tesisi için plan ve proje var mıdır? Varsa neden tesi
sin yapımına geçilmiyor? Yoksa neden döviz öden
mek suretiyle çürümeye terk edilen makineler yurt 

6. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tarsus 
yöresinde dağıtılan topraklı tuz'a' ilişkin Gümrük ve 
Tekel Bakanından yazılı soru önergesi (7/373) 

dışından getirilmiştir? Bu işin sorumluluk gerekti
ren yönü var mıdır? Varsa sorumluları hakkında ve 
bu işin gecikmesinden Fiskobirliğin ve dolayısıyle or
taklarının, maliye hazinesinin uğradığı ve uğramakta 
olduğu zararlardan ötürü ne gibi işlem yapılmıştır? 

Fındık İşleme Tesisi hangi tarihte faaliyete geçe
cektir? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 3 . 2 . 1975 

Bakanlığı 
Basın - Yayın ve 

Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : H-l 1.286/01035 
Konu : Giresun Milletvekili Sayın 
Orhan Yılmaz'ın yazılı soru önergesi. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 30 . 12 . 1974 gün ve 7/314 - 1675/15075 

sayılı yazınız. 

t>f>-<—i «~ 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ: Mehdi Keskin (Kastamonu), Tufan Doğan AvşargU (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü Birleşimini 
açıyorum. 

Çalışma süremiz tamamlandığı için, gündemdeki 
Meclis Araştırması ve genel görüşme ve sözlü soru

l an görüşmek için, 5 . 2 . 1975 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.01 

• « ^ » » 

III. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz'ın «Mer
kezi Giresun'da bulunan Fiskobirlik Genel Müdürlü
ğünün fındık işletme tesisi ve cihazlarına ilişkin» ya
zılı olarak cevaplandırılması istemiyle Bakanlığıma 
yönelttikleri soru önergelerinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Hakkı Aydınoğlu 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yılmaz'ın «Mer
kezi Giresun'da bulunan Fiskobirlik Genel Müdürlü
ğünün fındık işletme tesisi ve cihazlarına ilişkin» ya
zılı olarak .cevaplandırılması istemiyle Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına yönelttikleri soru önergele
rinin cevabıdır. 

1. Tesise ait makineler gümrükten çekilerek Fis-
kobirliğin depolariyle açık sahalarına yerleştirilmiş 
olup, Giresun merkezinde tesisin kuruluş yeri olarak, 
fizibilite raporunda öngörülen büyüklükte arsa araş
tırması yapılmış ve uygun bulunan arsalardan birisi
nin seçilerek mubayaası konusunda Yönetim Kuru
lunda beliren anlaşmazlık sebebiyle neticeye varıla
mamıştır. 

Bu durum karşısında fizibilite raporunda yer alan 
bazı ünitelerin tesis bünyesinden çıkarılması ve ayrı
ca mevcut fındık işleme tesisinin halihazır yerinde 
faaliyetine devam ettirilmesi kaydiyle, Fiskobirlik 
mülkiyetinde bulunan ve rayiç değerleri 5 milyon 800 
bin lira civarında olan 13 kapalı depo ve bir sundur
madan ibaret 11 000 ton koruma kapasitesini içeren 
depoların yıktırılması suretiyle boşalacak olan 26 de
karlık mevcut arsası üzerine tesisin kurulması bir al
ternatif olarak düşünülmüş ve bu doğrultuda çalış
malara başlanılmıştır. 

Ancak, bu konudaki çeşitli alternatifler göz önü
ne alınarak etüt ve çalışmalar genişletildiğinde; fizi
bilite raporuna uygun, eski ve yeni tesisin komple 
bir işletme haline getirilmesinin verimliliği ile olabi
lecek gelişmeleri de içerecek özellikte bir kuruluş ye
rinin sorunluluğu görüşü kesin bir ağırlık kazanmış-ve 
çalışmalar yeniden bu doğrultuda yoğunlaştırılmıştır. 

Anılan tesis için en uygun kuruluş yeri seçimi ve 
tesisin öncelikle işletmeye alınabilmesi bakımından, 
Türkiye'de bu konuda bilgi sahibi başlıca mühendis
lik ve müşavirlik firmalarından teklifler alınmış olup, 
bu teklifler Ocak 1975 ayı sonuna kadar değerlendi
rilerek neticeye bağlanacaktır. 
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2. Bu tesis için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
dan 4 Temmuz 1973 gününde (1971 yılında değil) 
teşvik ve bağışıklık belgeleri alınmıştır. Kredi için ilk 
başvurma Fiskobirlik tarafından 7 Ağustos 1973 gü
nünde T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne ya
pılmış; aynı günde Ticaret e Bakanlığına da başvuru
larak gereksinme duyulan kredinin verilmesi için ilgi
leri istenmiştir. 

T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Fiskobir-
likten 4 nüsha fizibilite raporu ve 4 nüsha da yatırım 
uygulama programı gönderilmesini istemiş, Fiskobir-
likçe bu isteklerine cevap verilmiş olmasına rağmen 
T. C. Ziraat Bankası 12 . 12 . 1973 günlü yazıların
da Fiskobirliğin kredi isteğinin (şimdilik kaydiyle) ye
rine getirilemeyeceği bildirilmiştir. 

Aynı cevap Ticaret Bakanlığının 15 . 12 . 1973 
günlü yazılariyle de Fiskobirliğe iletilmiştir. Fisko
birlik 23 Ocak 1974 gününde T. C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğüne başvurarak kendi isteğini yeni
lemiş; 18 . 2 . 1974 gününde de Ticaret Bakanlığına 
yeniden yazdığı mektupla ilgi isteğinde bulunmuştur. 
T. C. Ziraat Bankası 22 . 2 . 1974 gününde Fisko
birliğin bu isteğinin de (Şimdilik kaydiyle) kabul edi
lemeyeceğini bildirmiştir. Bu tesis için Fiskobirliğin 
kredi istekleri 2 . 4 . 1974 -6 .5 .1974 ve 28 . 5 .1974 
günlerinde anılan banka ve bakanlık nezdinde yeni
lenmiş olmasına rağmen netice alınamamıştır. 

Tesis için gerekli yatırım kredisi arsa avan ve 
uygulama projeleri mevcut değildir. Kredisi temin 
edilmeden plan ve projesi hazırlanmadan arsası alın
mamış bir yatırıma ait fizibilite raporundaki kapasite 
hesaplarına göre makinelerin siparişleri yapılmış ve 
1974 yılı içerisinde gümrüklerden çekilmiştir. 

Ağustos 1974 ayı ilk haftasında işe başlayan yeni 
genel müdür ve yönetim kurulu, konu üzerinde 
önemle durmuş, birlik teknik kadrosunun yetersizliği 
gözönüne alınarak, önce işin bir müşavir mühendis
lik firmasına ihalesi gerektiği gözlemiyle hazırlanan 
fizibilite raporunun kontrolü, yer seçimi avan ve uy
gulama projeleri ile tüm inşaat hesaplarının yapılma
sı, dispozisyon planının hazırlanması, inşaat ve mon
taja dayanan ihale şartname ve dosyalarının hazır
lanması ile bunlara bağlı bütün işlerin yapılması 
planlanmış ve bu maksatla memlekette bu gibi işleri 
yapıp neticelendirmiş firmalarla temasa geçilmiştir! 

Firmalardan gelen teklifler üzerindeki çalışmalar 
ile teklifler arasındaki farkların indirgeme ve gideril
mesi için firmalarla temas bugüne kadar sürdürül-
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müş olup, işin öncesinden beri aralıksız devam etti
rilen çalışmalar neticelenmek üzeredir. 

3. Fizibilite raporu ile birlikte tesisin 100 dekar 
üzerinde bir arsaya kurulabileceği düşünülerek tesise 
ait işletme, bakım şemaları Fiskobirlik tarafından ha 
zırlanmıştır. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, 
evvelce kuruluş yeri için gerekli arsa alınmadan, ya
tırım kredisi temin edilmeden ve tesisin proje keşif 
ve hesapları yapılmadan makineler yurt dışından ge
tirilmiştir. 

Makinelerin en son kısmı 25 . 11 . 1974 gününde 
gümrükten çekilerek Fiskobirlik deposuna alınmıştır. 
Makinelerin Fiskobirlik tarafından olanaklar nispe
tinde bir kısmı kapalı bir depoya ve bir kısmı da açık 
araziye konulmuş, bir müddet sonra açık arazideki 
makinelerin ambalajları bozulmadan altlarına kalas 
koyulmak suretiyle yerle teması kesilmiş ve üstleri 
oluklu saçla örtülmek, etrafı da tahtalarla çevrilmek 
suretiyle mümkün olc/uğu kadar dış tesirlerden koru
nacak hale getirilmiştir. 

4. Bakanlık müfettişlerince 1974 senesi ortaların
da birlikte çeşitli konularda inceleme yapılmış ve dü
zenledikleri rapora dayanarak genel müdür ve yöne
tim kurulu Başkan ve üyelerinin görevlerine son ve
rilmiştir. 

5. Müşavir mühendislik firmalarından birinin se
çilmesi bu ay içinde neticelenecektir. Yatırım için 
gerekli kredinin ve kuruluş yerinin sağlanması sonu
cunda takriben en geç iki yıl sonra işletmeye alınma
sı karara bağlanmıştır. 

2. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas -
Gürün kazasının Başören köyünün içmesuyu prog
ramına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı İsmail Hakkı Aydmoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/321) 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Köy tşleri ve Kooperatifler 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Enver Akova 

Sivas - Gürün kazasının Başören köyünün içme
suyu 1974 yılı programına alınmıştır. Hayli müddet 
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çalışma yapılmasına rağmen içmesuyunun getirilme
si durdurulmuştur. 

a) Adı geçen köye içmesuyunun getirilmesi dur
durulmuştur. Durdurma emrini YSE eski Genel Mü
dürü Azimet Köylüoğlu mu vermiştir? 

b) Gürün'ün Başören köyüne götürülmesi plan
lanan içmesuyun menbaı Güldede köyündedir. İhti
lâf giderilmiş olmasına rağmen Güldede köyünden 
suyun götürülmemesine emir verilmiş olması hangi se
bebe dayanmaktadır? 

T. C. 
Köy, İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 3 . 2 . 1975 
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : H. 11-285/01033 

Konu Sivas Milletvekili Sn. Enver 
Akova'nın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 7 . 1 , 1975 gün ve 7/321 -14704/15284 sayıü 

yazılarınız. 
Sivas Milletvekili Sayın Enver Akova'nın «Sivas-. 

Gürün kazasımn Başören köyünün içmesuyu progra
mına ilişkin» yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle 
Bakanlığıma yönelttikleri soru önergelerinin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 
* Bilgilerinize arz ederim. 

1. Hakkı Aydınoğlu 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Enver Akova'nın «Sivas -
Gürün Başören köyü içmesuyu inşaatına ilişkin» yazı
lı olarak cevaplandırılması istemiyle Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına yönettikleri soru önergele
rinin cevabıdır. 

1 — Sivas - Gürün - Başören köyü içmesuyu inşa
atı 1974 bütçe yılı yapım programında yer almakta
dır. Anılan köye isale edilecek kaynağın ihtilaflı olu
şunun anlaşılması üzerine, doğabilecek vahim olayla
rı zamanında önlemek amacıyle inşaatın durdurulması 
uygun görülmüş ve bu husus YSE Genel Müdürlüğü
nün 10 . 10'. 1974 tarihli telgrafıyle YSE Bölge Mü
dürlüğüne bildirilmiştir. 

- seı -
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2 — Daha sonra kaynağın tahsisi için yeniden in
celenme yapılması uygun görülmüş, YSE Bölge Mü
dürü, YSE ti Müdürü ve Gürün Kaymakamından 
oluşan bir heyet konuyu mahallinde inceleyerek, çev
rede başka kaynak bulunmaması nedeniyle bu kayna
ğın Başören köyüne isalesini önermiştir. 

Bunun üzerine; kaynak tahsis komisyonun 
20 . 12 . 1974 günkü oturumunda kaynağın 0.6 Lt/sn. 
lik kısmının söz konusu köye isalesi yolunda alınan 
2/1975 sayılı karar 17 . 1 . 1975 gün 12.250 sayılı ya
zımız ile Sivas Valiliği ve YSE Bölge Müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

Başören köyünün içmesuyu inşaatına 1975 yılında 
yeniden başlanacaktır. 

3. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Eski 
Jandarma Genel Kumandanını öldürmek isteyenleri 
yakalayanlara verilecek ikramiyeye ilişkin sorusu ve 
içişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı 
(7/334) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Enver Akova 

S. 1 — Eski Jandarma Genel Kumandanı Sayın 
Kemalettin Eken'e kurşun sıkan Hasan Ataol bilindi
ği gibi Sivas - Gürün kazasında yakalanmıştır. Ya
kalayanlar arasında iki tekel memuru Şaban Torun ile 
Yakup Budak ve emniyet kuvvetlerinden iki polis me
muru vardır. Bunlara ikramiye verilmiş midir? 

S. 2 —" Yakalama ameliyesi yukarıda izah ettiğim 
kişilerin dışında başkalarına hamledildiği ve bunlara 
ikramiye verildiği doğru mudur? 

. . . . > • 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 31 . 1 . 1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve işlemler 
022709 

Konu : Sivas Milletve
kili Enver Akova'nın ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 15 . 1 . 1975 tarih 

ve 7/334 - 1750/15617 sayılı yazısı. 
Sivas Milletvekili Sayın Enver Akova'nın soru 

önergesi incelenmiş ve istenilen bilgi aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. — Jandarma eski Genel Komutanı Sayın Ke
malettin Eken'e suikast suçundan aranan Hasan Ata-
ol'un Gürün'de yakalanması sırasında 8 Emniyet gö
revlisi üstün başarı göstermiştir. Bunlardan dördü 
üçer maaş ve diğer dördü de birer maaş olarak 
28 . 6 . 1974 tarih ve 280 sayılı İntihap Encümeni Ka
rarı ile taltif edilmişlerdir. 

Olay esnasında Gürün'de görevli Tekel takip me
murları Şaban Torun ve Yakup Budak da Hasan Ata-
ol'un yakalanmasında hizmet ettiklerinden taltifleri 
için Sivas Tekel Başmüdürlüğü tarafından Tekel Ge
nel Müdürlüğüne talepte bulunulmuş, Tekel Genel 
Müdürlüğü 8 . 6 . 1974 tarih ve 2049 sayılı yazıları 
ile mevzuatın müsaadesizliği nedeniyle adı geçenle
rin taltiflerine imkân bulunamadığını bildirmiştir. 

2. — Yukarıda belirtildiği üzere olayda hizmeti 
geçenlerin dışında başkalarına ikramiye verildiği ve 
yakalama ameliyesinin bunlara hamledildiği söz ko
nusu değildir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

»•©-< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1975 Sah 

Saat : (T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra) 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI *% 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

- - v - SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçL-c dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

4 
• OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

X 1. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler ko
nulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka- r 
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik . 
24 ncü-maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun ta- İ 
sarısı "ve Plan'Komisyonu raporu (1/172) (S. Sayısı : j 
100) (Dağıtma tarihi: 3 ;' 7 ; 1974) ! 

; X 2. '-—, Dört üniversite kurulması hakkında Ka-I 
nun tasarısı veMillî Eğitim ve Plan komisyonları ra- f 
porları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) (Da- \ 
ğıtma tarihleri: 3 . 7 . 1974, 11 . 7 /l974) 

X 3. — Devletçe işletilecek madenler üzerindeki 
hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek . 
tazminat hakkında Kanun tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve T-icaret ve Plan komisyonları raporları. 
(1/126) (S. Sayısı : 96 (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE-MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

' RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gnıpu adına 

Grup Başkanvekilleri TMardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun j 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan- j 
alıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için ! 

- gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 

Anayasanın 88 nci, Millet Mecu^lçujzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis ̂ araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge« 
nel Başkam -istanbul 'Milletvekili ^Fetrüh "Bozbeyli' 
nin, Hükümetin . izlediği dış politika rve 'özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın '88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101'nci mad-. 
deleri uyarınca bir genel görüşme vaçılmâsffia dair 
önergesi (8/2) * 

3. — Kars Milletvekili Doğan Arasü ve 9 «arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili 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. — istanbul 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'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 fve aD03 **ıcü 
maddeleri uyarınca bir Meclis - Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 



— a — 
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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

8. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere _ dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14). 

9. — istanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi Konut-
larıyle ilgili INTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15) 

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 Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6V>8) (*) 

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 

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, peynir üretim ve. tüketimine dair Ticaret Baka-: 
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

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

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuı'un, temi-. 
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33)' 

13. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MlT 
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 Bakanında"n sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

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

19. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi,(6/44).7-t 

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 İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru önergesi., (6/54) 

i çevrilmiştir. ' • * - n-~t ' ' 
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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 iş
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- j 
lü soru önergesi (6/60) i 

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- I 
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
tinergesi (6/62) 

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası tzmir - 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 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — îçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, îçel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/69); -

36. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, îçel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru öner
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 içişleri 
Bakamndan 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
kamndan sözlü soru önergesi (6/76) 

42. — Antalya Milletvekili ihsan 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 istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

. 44. — istanbul 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 işleri 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'm, 
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: — îçel Milletvekii Nazım Baş'ın, 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 j ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

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

55. — İçel Milletvekili ibrahim 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 Başkam hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere r 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 Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/98) 

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

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/101) 

66. -— Kastamonu Milletvekili Mviıdi 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) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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'Ince'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 Milli 
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)' '••'"* n 

74. — Burdur Milletvekili FaikKırbaşlı'nm, Türk 
Medenî Kanununun ...değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

75. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin 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) 
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78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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 Buidanirnın, 
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 üişkin 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) (*) > v . 

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

83. — İstanbul Milletveküi Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve: Millî Eğitim Bakamndan 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 katüan. 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 Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

. 91. — Giresun Milletvekili Orhan fYjlmaz'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 yaptırüan 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 

I soru önergesi, (6/149) (*) 
; >r94. __ Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si

gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba-
• kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

~95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 

J ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

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

97. — Bolu Milletveküi 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 saydı 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
mndan 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 ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü, soru önergesi (6/148) (*) 

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

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

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



105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

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

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

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

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

110. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-S 

kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

111. — içel 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. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri -yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soı-u önerge
si (6/155) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

114. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına - ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

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

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

I 117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

119. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) . 

120. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

121. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-

| ru önergesi (6/166) 

122. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

124. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay -
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

125. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nıri, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî "Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

126 — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

7. 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — işçi "Yatırım Bankası laırulması ile ilgili 

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
sı: 77) (Dağıtma tarihi: 22^/1974) 



X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25.6,1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar,̂  Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 t 7 . 1974) . 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1974) 

5. — 854 sayılı Deniz îş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S, Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11 . 6 . 1974) 

6. — 1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan* Türkeş ve* 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka-
nunununJ'14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine;! ^İstanbul* Milletvekili Engin Ünsâl'ın,. 
1475 sayılı ;tş'Kanununun'i 4 ncü maddesinin değiş-' 
.tirilmesine'*<lâir^kânûn teklifleri ile Sâğlık^ve -Sosyal & 
İşler ve „ Plan komisyonları • raporları. '(1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 7. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 ., 1974) 

8. — 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 Kanunumun 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 T 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) - -

9. — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 

• 1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

10. — 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) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nün, 31 .8 .1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen^ 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 

• değiştirilmesine >ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, , 6831 saydı Orman Kanununa 

:20.6.~1973 tarihli ve 1744 saydı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (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) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

12. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5 .1935 tarih ve 2739 saydı 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 İçişleri 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) 



13. — 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) 

14. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun ceklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : İ . 7 . 1974) 

15. — Kütahya Milletvekili İlhan. Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm'" ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

17. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 â 1974) 

18. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

X 19. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, 

Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde. eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) ' ' 

21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

22. — 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) 

X 23. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 ar
kadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

24. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
l . 11 . 1974) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Ydmaz Alpaslan ve 
tstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve İC ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma, tarihi : 1.11.1974) 


