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Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş bulu
nan C. Senatosu Üyesi Sadi Irmak'ın, Hükümeti kur
ma görevini yerine getirmeye imkân bulamadığına ve, 

Görevle yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Melih 
Esenbel'e Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Zey-
yat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
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kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devlet
çe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına ilişkin», 

«Türk Silâhlı Kuvvetleri Harekât Madalyası», 
« 24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî ve 

Ticarî İlimler Akademileri kadro Kanununa ek» ve. 

«15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî Has
taneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde hasta
ların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 2 
nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenme
sine ilişkin» Kanun tasarılarının, İçtüzüğün 79 ncu 

Sayfa 
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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3. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
neri'nin Türkiye'ye gelen Amerikan narkotik 
uzmanı ve arkadaşlarının tetkiklerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in, 
yazılı cevabı (7/411) 149:150 

4. — Trabzon Milletvekili Mehmet Öz-
gür'ün, Trabzon Liman ve altyatırımlarının ge 
nişletilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı (7/424) 150:153 

5. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
şeker üretim ve tüketimine ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın, 
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6. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
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mete açılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı 
cevabı(7/453) 156 

maddesine göre görüşülmesi hakkındaki Başbakanlık 
tezkereleri, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
Kanun tasarısının, İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alına
rak görüşülmesi hakkındaki İçişleri Bakanı Mukadder 
Öztekin'in önergesi reddolundu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla ve kanun hükmünde kararnamelerle de
ğişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı mad
deler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun hükmünde 
kararname ve Plan Komisyonu raporunun (1/148) 
(S. Sayısı : 155) görüşülmesine dair Danışma Kuru
lu önerisi kabul olunarak tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlandı; Plan Komisyonunun isteği üzerine, 
verilmiş olan önergelerle birlikte maddelerin geri ve
rilmesi kabul edildi. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen Personel Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/177) (S. Sayısı: 102), 

23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harç
lıkları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiş
tirilmesine dair (1 /49) (S. Sayısı : 116) 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhase-
bei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/189) (S. 
Sayısı : 150) ve 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 3 1 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 nci ve ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı mad
desine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna 
ek geçici bir madde eklenmesi hakkında (1/178) (S. 
Sayısı : 101), 

Kanun tasarıları öncelikle görüşülerek kabul edil
di. 

tzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arkadaşının, 
Ege Üniversitesinin kuruluş kadroları hakkındaki 6953 
sayılı Kanuna ek Kanun teklifi de (2/239) (S. Sayı
sı : 107), öncelikle görüşülerek kabul edildi ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna bir 
ek geçici madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 
da (1/179) (S. Sayısı : 156) Gelen Kâğıtlardan gün
deme alınarak 48 saat geçmeden görüşülmesi onayla
narak, kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner 
ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bir geçici madde eklenmesi hakkında Ka
nun teklifi (2/228) (S. Sayısı : 87), 

854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/135) 
(S. Sayısı : 65), 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü madde
leri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştiril
mesi hakkında Kanun tasarısı ve İstanbul Milletveki
li Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 gün
den 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili Al

parslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanu
nunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 1475 sa
yılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun teklifleri (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) 
(S. Sayısı : 66) ve 

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 ve 70'e 1 nci ek), ilgili bakan
lar; 

21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin Kanun tasarısı (1/235) (S. Sayısı : 149), ilgili 
Komisyon yetkilisi; 

Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının onaylan

masının uygun bulunduğuna dair (1/204) (S. Sayı

sı : 151), 
Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair 

Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin (1/207) (S. Sayısı : 152), 

Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avru
pa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/239) (S. Sayısı : 153) ve, 

24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan 
Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair (1/255) (S. 
Sayısı : 154) Kanun tasarıları da ilgili bakanlar ve 
komisyon yetkilileri; 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelen
di. 

19 Mart 1975 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.13'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Öztürk 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 3 . 1975 Çarşamba 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
1. — 23.5.1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13.2.1974 ta
rihli ve 11 sayılı Kanun Hükümünde Kararname ile 
31.5.1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısı (M. Meclisi : 1/52; C. Sena
tosu : 1/324) (Plan Komisyonuna) 

Yazdı Sorular 
2. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceiâlettin Ez-

man'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/464) 

3. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceiâlettin Ez-
man'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/465) 

4. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceiâlettin Ez-
man'ın, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/466) 

5. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceiâlettin Ez-
man'ın Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin 
Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/467) 

>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN Başkasıvekîîi Kemal Ziya Öztürk 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN 
pılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

Ad okumak suretiyle yoklama ya- BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, gerekli 
çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza başlıyoruz 
efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

/. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceiâlettin Ez-
man'ın, canlı hayvan fiyatları ve Doğu Anadolu hal
kının sorunları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Ceiâlettin Ezman, canlı hay
van fiyatları ve Doğu Anadolu halkının sıkıntıları 
hakkında gündem dışı söz istiyorsunuz, beş dakikayı 
aşmamak üzere söz veriyorum, buyurun efendim. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ülkemizde bazı yörelerimizin ve özellikle Doğu 
Anadolumuzun bir problemi vardır ki ilgililer bu
na karşı maalesef sanki kör, sanki sağırdırlar. Ne mil
letvekillerinin sunuşları, dilekleri, ne bölge halkının 
haykırışları ve feryatları kulaklarına gidiyor. Bunla-
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rın hiçbiri kendilerinde bir reaksiyon yaratmıyor. Bu 
problem canlı hayvan fiyatlarıdır. Türkiye'mizde bü
tün ürünlerin fiyatları kat kat yükseltildiği halde can
lı hayvan fiyatları birkaç seneden beri aynı yerde du
ruyor. 

Benim mıntıkam olan Bingöl'ü ziyaretim sırasın
da vatandaşlar bana şu misali gösterdiler ve dediler 
ki; «Bundan üç - dört sene önce bir keçi fiyatıyle 
üç - dört çuval un alabilirdik. Bugün ise bir keçi 
fiyatı ile ancak bir çuval un alabiliyoruz.» Bu, geçen 
sene de, evvelki sene de böyleydi ve böyle devam et
mektedir. Bu gidiş ve bu tutumla bu durum devam da 
edecek ve âdeta vatandaşların bu durumları üzerinde 
durulmak istenmemektedir. 

Bilhassa Doğu Anadolu'da vatandaşların başka 
bir geçim imkânı, başka bir gelir imkânı yoktur; fab
rika yok, sanayi işçiliği yok, el sanatları inkişaf etme
miş durumda. Vatandaşın tek geliri, tek imkânı bu 
hayvandır. Hayvanını satarak yiyeceğini, giyeceğini 
temin ediyor, aynı zamanda mektepteki çocuğuna 
harçlık temin ediyor. Bunun dışında elindeki yirmi, 
otuz veya elli keçisinden, koyunundan başka bir ge
liri yoktur. Bunu da değerlendirmediğimiz zaman bu 
vatandaşlar tamamen muhtaç, tamamen mağdur, ta
mamen çaresiz durumda kalmaktadırlar. 

1974 senesi içinde canlı hayvan için, bir taban fi
yat tespiti yapıldı, maalesef tedbirlerin kifayetsizliği, 
et kombinalarının kifayetsizliği, bu taban fiyat tatbiki
ne imkân bırakmadı. 

1975 senesi için de bir tedbir alınmadığı takdirde 
aynı durum meydana gelecektir. Bunun çaresi ne ise 
mutlaka bulmak lâzımdır. Kombinaların satın alma 
gücü mü yükseltilecek? Bu mümkün değilse hay
van para etmemektedir, Arap ülkeleri, İran ve Sov
yetler Birliği bizden hayvan alabilecek durumdadırlar. 
Binaenaleyh, ihracatı temin etmek suretiyle ve mut
lak surette bu vatandaşların bu mağduriyetlerini orta
dan kaldırma ve canlı hayvanı değerlendirmek şart 
olmaktadır. 

Bunun üzerinde bir çok arkadaşlarım durdular. 
Bir çok Milletvekili arkadaşımız bu konu üzerinde 
ısrarla durdukları halde maalesef, buna bir tedbir 
bir çare bulunamadı. Hayvan besiciliği pahalıdır. İn
san geçim endeksleri yükseldiği gibi, hayvan yetiştiri
mi de aynı derecede yükselmiştir. Bilhassa Doğu Ana
dolu'da bir kilo arpa 2,5 liraya, 1 kilo saman da 3 
liraya satılmaktadır. Bu şekilde beslenen bir hayvan 
3QQ liraya, 400 liraya satıldığı zaman bu, gerçek de
ğerini ifade etmemekte ve bir gelir sağlayamamakta
dır. 

Bu sebeple 1975 senesinde yeni bir emrivaki kar
şısında kalmamayı temenni ediyoruz. Bunu sık sık bu 
kürsüye getirmeye mecbur oluyoruz. Böyle ilgisiz ka
lındığı müddetçe de getirmeye mecbur durumda olaca
ğız, 

Öte yandan bilhassa Doğu Anadolu hayvancılığı
nın acele geliştirilmesi lâzımdır. Bunun için de gerek
li tedbirlerin alınması lâzımdır. Maliyecilerimizin, ve
terinerlerimizin, ziraatçüerimizin başbaşa, kafa kafaya 
vererek bilhassa Doğu Anadolu için mevcut olan bu 
potansiyelin değerlendirilmesi lâzımdır. «'Bütçemiz ki
fayetsizdir». demek kâfi değildir. Çünkü daha fazla 
gecikmeyiz, bu bütçeyi bu yöre ihtiyacını karşılaya
cak ölçüde yaratmak lâzımdır. Bugün bilhassa gör
düğümüz kredi imkânlarından istifade etmek sure
tiyle yalnız 3 - 5 vilâyetde değil, bilhassa Doğu Ana
dolu'nun ve ayrıca muhtaç olan bütün yörelerimizin, 
hayvancılığının inkişaf ettirilmesi bir zarurettir. Bu
raya yapılacak yatırımlar ranıtalbldır, neticelidir, boşa 
gitmez. Gelen kredi ister yerli imkânlarla, ister ya
bancı imkânlarla sağlansın, bunun faiziyle beraber 
karşılanması mümkündür. Çünkü boşa gidecek ba
yatının değildir. Bugünkü şartlar içinde, Orta Doğu'da 
hayvan her zaman para ediyor. ıBizim iç piyasamızın 
ihtiyacının üzerine çıktığı zaman rahatlıkla alıcı bula
biliyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu, tamamlayı
nız, 

HASAN CELÂLETTlN EZMAN (Devamla) — 
Bütün temennim bundan sonra alınacak tedbirlerle bu 
vatandaşlarımızın yüzünün güldürülmesi ve onların 
bu tek mahsulünün kıymetlendirilmesidir. Saygılar su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Vatandaşa et 

yüzü göstermeyeceksiniz bu suretle, aşkolsun. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, din 
ve ahlâk derslerinin çeşitli okullarda değişik şekilde 
okutulması ve imam - hatip okulu mezunlarının İs
lam enstitülerine muayyen sayının üstünde alınmama
sının sakıncaları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Sayın Hasan Değer, Din ve ahlâk 
derslerinin çeşitli okullarda değişik şekilde okutulma
sı ve imam - hatip lisesi mezunlarının İslâm Enstitü
lerine muayyen sayının üstünde alınmaması» konu
sunda söz istiyorsunuz. 

Sizden de 5 dakikayı aşmamanızı rica ediyorum. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
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Dih Ve ahlâk derslerimin ortaokul ve liselerde oku
tulması ile ilgili, 1974 tarihlinde 9 neu Millî Eğitim 
Şûrasında bir karar alınmış olması, olumlu bir karar 
olduğu nedeni ile ilk bakışta kamuoyunu sevindirmiş
ti. Uygulamasına gelince, maalesef üzüntü verici ve 
bölücü olduğu kadar, çeşitli ayırımlara da salhne ol
muş ve kapanması güç olan yaralar açan bu karar Is-
lâmiyeti de tahrif etmeye matuf yöndedir. 

Size sorarım, din ve ahlâk dersleri 'ile ilgili, Mil
lî Eğitim Şûrasının aldığı karar sınırlı mıdır? Sınırsız 
mıdır? Kanımca, Bakanın bu karar metnini kamuoyu
na açıklamasında fayda vardır. 

Millî Eğitim Şûrası din ve ahlâk derslerinin, sani 
yen orta öğretim görenlere öğretilmesini karara bağ
lamıştı. Ne var ki, mezkûr kararın tatbikatta çeşitli 
yönleri ile ortaya çıkması dikkati caliptir. Ancak, Sa
yın Bakan Maarif Şûrası kararma muhakkak ki bir 
hüküm ilâve etmiş olmalı ki, din ve ahlâk dersleri ta
lebenin arzu ve müracaatına bırakılmıştır. 

Esasen bu tutum ve davranışla henüz ağzı süt ko
kan öğrencilerin, sağcı veya solcu olduklarını sapta
mak çok acı bir gerçektir. 

Hal böyleyken örenciler arasında bölücülük so
kulmaktadır. Buna üzülmemek işten bile değildir. Zi
ra genç neslin idrak edemediği bir çağda ve 18 ya
şım bitirmediği hakle, hangi kanuna atfen, bu öğren
cilerden dilekçe isteniyor? Gerek kanunun amir ol
duğu hükümler gereğince ve gerekse Şûraca alınan 
kararın Maarif camiasına şâmil olmak üzere, sani
yen tatbik ©dilmesi zorunluluğu vardır. 

Kaldı ki iş talebenin arzusuna bırakılırsa mev
cut derslerin yarısını vermeye dahi rıza gösterecektir. 

Gaye talebeyi aşılamaksa ona diyecek yoktur. Şa
yet karar tatbik etmekse, bunun bütün öğrencilere şa
mil olması iktiza ederdi. Örneğin Diyarbakır Ziya 
Gökalp Lisesi 4 F sınıfı örencisi olan Muammer De-
ğer'e, «Din derslerine bundan böyle giremeyeceğine» 
dair Lise Müdürünün bir dilekçe dikte ettirip ço
cuğu imza etmeye zorlarken; ancak çocuğun, «Baba
ma danışmadan imza edemem» demesi üzerine, du
rum bu nedenle aydınlığa kavuşmuştur. Ayrıca me
raklınızı yenemeyerek diğer okullarda da yaptığımız 
soruşturmada, aynı mealde hadiseler görüldüğünü esef
le müşahede ettik. Toplumu yakından ilgilendiren bir 
hususa daha değinmek istiyorum. 

Muhterem miHetvekiMeri, 6 bin imam - hatip oku
lu mezunlarının üniversite ve yüksekokullara girebi
lecek puan almış olmalarına rağmen, bazı üniversite 
ve yüksekokulların, imam - hatip lisesi mezunlarına 

»kapılarını kapamaları sonucu, bir vahim tablo ortaya 
çıkmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl uy
gulanmasına geçilen bektupla öğretimin hiçbir bö
lümüne, imam - hatip okulu mezunları kabul edil
memişlerdir. Kabahatleri, sadece imam - hatip okulu 
mezunu olmaları mıdır? Bunların girebilecekleri yük
seköğretim kurumlarından Yüksek İslâm Enstitülerine 
ise, bu yıl sadece 300 öğrenci kabul edilmiştir. Zira il
gili Bakanlıkça beş yüksek İslâm enstitüsü için sa
dece 300 kontenjan tespit edilmiştir. Kaldı ki her bir 
yüksek İslâm enstitüsü 500 öğrenci alabilecek kapa
sitededir. Yukarıda belirttiğim hususlar dikkate alına
rak, açıkta kalan imam - hatip okulu mezunlarının 
mektupla öğretime kabul edilmesi ve yüksek İslâm 
enstitüleri kontenjanının asgarî 150Q'e çıkarılması 
hususundaki tereddüt nedir? Yoksa imam - hatip oku
lu mezunu oldukları için midir? 

Muhterem milletvekilleri, imam - hatip okulu me
zunları özellikle üniversiteye alınmaz, milliyetçi öğren
ci ve öğreticiler tasfiye edilir, Kur'an okuyup tefsir 
edenler basılıp mahkemeye verilir ve bundan böyle 
bunlar çeşitli güçlüklerle karşı karşıya bırakılır, haklı 
oldukları halde, diğerlerine nazaran mağdur olduk
ları bir gerçektir. Öte yandan Devletin temelini yık
maya matuf soyguncu ve komünist örgüt öğrencileri 
revaçta olup himaye görmektedir. Bilmem ikaza lü
zum var mı? Biz diyoruz ki, yasalar saniyen tatbik 
edilsin, suçlular hakkında kanunlar işlesin, hukuk dev
letinin nizamı ve kanunları lâyıkıyle korunmuş olsun. 
Bir devlet ancak adaletiyle hâkim olur. 

Öte yandan Diyarbakır Üniversitesi Fizik Tedavi 
Kliniği kapatıldı. Milyonluk tedavi aletleri depoya 
kaldırıldı. Ayrıca Üniversitenin beş kürsüsü, öğretim 
üyesi yokluğu nedeniyle kapatıldı. Bu yokluk karşı
sında öğrencilerin günahı nedir? Ekim 1974 tarihlinde 
Tıp Fakültesinin ilâve edilmesiyle bu, Üniversite muh
tariyetine kavuşmuş oldu. Bu hal karşısında ise, Üni
versitenin doğumu ile ölümü bir oldu. Zira Yüksek 
Öğrenim Kurulu tarafından atanan öğretim görevli
lerinin tümü Danıştaydan durdurma kararı almışlar
dır. Memleketin doktor ihtiyacı varken, doktor yetiş
tirme kürsülerini yıldırım kararlarla kapatmış oluyo
ruz. Bu hususta Hükümetin dikkatini çeker, Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. (A. P., D. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 

3. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
bir özel bankanın, bazı yasal haklarını kullanmak iste
yen mensuplarına karsı tutumu konusunda gündem 
dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Sayın Murat Kâhyaoğlu, özel bir 
bankanın tutumu hakkında gündem dışı söz istiyor
sunuz; sizden de, 5 dakikayı aşmamanızı rica ediyo
rum efendim. 

MURAT KÂHYAOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Ülkemizde belli bazı çevrelerin öteden beri sür
dürdükleri Anayasa ve yasalar dışı tutumlarına, il
ginç ve çağdışı bir örnek vermek istiyorum. Kendile
rini yasalardan güçlü gören bir banka yöneticilerinin, 
demokratik halk ve özgürlüklerini kullanmak isteyen 
mensuplarına karşı giriştikleri baskıdan söz etmek is
tiyorum. Halkımızın tarihsel çizgide ulaştığı demok
ratik ve çağdaş aşamayı çok gerilerden izleyenleri 
uyarmak istiyorum. 

Söz konusu Garanti Bankası, 4200 personeli olan 
bir bankadır. Diğer tüm bankaların mensupları, ya
sal haklarını kullanarak sendikalaştıikları halde, Ga
ranti Bankası mensupları ötedenberi sürdürülen yasa 
dışı baskılar sonucu, sendikalaşma olanağını bulama
mışlardır. Oysa, sendika kurma hakkının, çalışanların 
Anayasa ve yasalarca güvence altına alınmış temel 
hakları olduğunu bilmeyen kimse kalmamıştır, ülke
mizde. 

Sendikalar, çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez kale
leridir. Garanti Bankası mensupları bu temel görüş
ten hareketle, en doğal ve demokratik haklarını kul
lanarak, 25 Şubat 1975 günü sendikalarını resmen kur
muşlar ve kısa zamanda üye sayılarını 1500'e çıkarmış
lardır. Sendika yönetici ve üyelerinin dramları da 
bundan sonra başlamıştır. Kendilerini Anayasanın ve 
yasaların üstünde gören finans kapitalin kralları, ken
di çağ gerisi yasalarını Anayasa ve yasal haklarını kul
lananlara uygulamaya başlamışlardır. 

Önce, Bankaya 20 yıl hizmet veren, GAMSEN Ge
nel Başkanı, Eskişehir Merkez Şube Müdürünün, ay
nı bankanın 14 yıllık sendika üyesi yardımcısının ve 
servis şefinin işine son verilmiştir. 

Bu, bilinen çevrelerin yıldırma ve sindirme politi
kalarının başlangıcıdır. Daha sonra yine aynı banka
nın sendika üyesi, ikinci müdürü başk'a bir yere atan
mıştır. Ayrıca Eskişehir'e süratle atanan sendika kırı
cı yeni müdür ve Ford Granada marka otolu müfet

tişin, sendika üyesi banka mensuplarını tek tek çağıra
rak yaptığı baskılar, Eskişehir basınında ve kamuoyun
da yaşadığımız günlerin tek konusudur. Bunun yanı 
sıra, aynı bankanın Eskişehir Merkez Şubesine, sen
dikanın toplu sözleşme hakkı almasını önlemek için, 
Eskişehir dışından, 20 yeni eleman atanmıştır. Sendi
ka yönetim kurulu üyesi olan Kırıkkale Şube Mü
dürü de, Antalya'nın Demresine atanmıştır. Sendi
kanın genel sekreteri olan, Beykoz Şube Müdürü, Ur-
fa'nın Birecik İlçesine atanmıştır. 

îstanbu'da GAMSEN üyelerinin yer değiştirme, iş
ten çıkarma ve benzeri uygulamalar ve ağır baskılar, 
acımasız sürüp gitmektedir. Bu baskı ve çağ dışı uy
gulamalar, yalnızca söz konusu banka mensuplarının 
sorunu olmaktan çıkmış, genel planda bir özgürlük 
ve demokrasi sorunu halini almıştır. Eğer ülkemizde 
çalışanların yasalarda yazılı temel hakları baskı altında 
tutuluyor ve emekleri, 18 nci asrın ilkel kapitalist 
yöntemleriyle sömürülmek isteniyorsa, değil ekonomik 
ve sosyal demokrasiden, klâsik demokrasiden bile ra
hatsız olanlar var demektir ülkemizde. 

Ülkemizde sendikalar, partilerüstü ücret sendika
cılığını terk edip, ekonomik ve sosyal içerik kaza
nırken, politikaya ağırlık koymayı gündemlerine alır
ken, Garanti Bankası yöneticilerinin bu tutumu, ül
kemiz sendikacılığının bu aşamasında, demokrasinin 
utanç belgesidir. 

Bazı sermaye çevreleri ve sağ çevreler, (demokrasi 
ve özgürlüklerden nedenli rahatsız olurlarsa olsunlar, 
demokrasi ve özgürlükleri kırmak için hangi tertiple
re girerlerse girsinler, Türk halkının demokrasiye yat
kınlığı tartışılmaz ve demokratik özgürlüklerden ödün 
vermesi söz konusu olamaz. Garanti Bankası men
suplarının mücadelesi, sermayenin gücüne karşı, ya
sal ve demokratik bir hak mücadelesidir. Demokrasi
nin ve özgürlüklerin, sermayeden daha güçlü olduğuna 
inananlar, bu davanın izleyicisi olmak zorundadırlar. 
Tarih, demokrasinin ve halkın gücünden daha yüce 
bir güç olmadığının örnekleriyle doludur. Bunun için 
demokratik hak ve özgürlük mücadelesi yapan Ga
ranti Bankası mensuplarının başarıya ulaşacağına ina
nıyor ve Yüce Meclisi saygılarımla selâmlıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kâhyaoğlu. 
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V. — ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Yasama Meclislerinin Dış Münasebetleri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 
1599 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz 
konusu edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca, Si
yasî Parti Gruplarınca aday olarak gösterilen Ku
zey Atlantik Assamblesi Türk Grupu üyelerine ait 
liste. (5/25) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gündeme 
geçiyoruz. Başkanlığın sunuşları vardır, arz ediyorum. 

GENEL KURULA 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sayı
lı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz konusu 
edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca Siyasî 
Parti Gruplarınca aday olarak gösterilen Kuzey At
lantik Assamblesi Türk Grupu üyeleri : 

C. H. P. Bursa 
Milletvekili 

Sayın Hasan Esat Işık 

Sayın llyas Kılıç 

Sayın Hasan Tosyalı 

Sayın Adnan Akarca 

Sayın Harun Aytaç 

Sayın Nurettin Ok 

C. H. P. Samsun 
Milletvekili 

C. G. P. Kastamonu 
Milletvekili 

D. P. Muğla 
Milletvekili 

M. S. P. Bolu 
Milletvekili 

A. P. Çankırı 
Milletvekili 

A. P. Gümüşhane 
Milletvekili 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Sayın Turgut Yücel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2 — Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz ko
nusu edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca Siya
sî Parti Gruplarınca aday olarak gösterilen Parlamen
tolar ar ası Birliği Türk Grupu üyelerine ait liste. (5/26) 

GENEL KURULA 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sayı
lı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz konusu 
edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca Siyasî Par
ti Gruplarınca aday olarak gösterilen Parlâmentolar-
arası Birliği Türk Grupu üyeleri: 

Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu 
C. H. P. Rize 

Sayın Doğan Öztunç 

Sayın Muslih Görentaş 

Sayın İbrahim Tekin 

Sayın Ali Acar1 

Sayın Sabri Keskin 

Sayın Halit Evliya 

Milletvekili 
C. H. P. İstanbul 

Milletvekili 
C. G. P. Van 

Milletvekili 
D. P. Adana 

Milletvekili 
M. S. P. Samsun 

Milletvekili 
A. P. Kastamonu 

Milletvekili 
A. P. K. Maraş 

Milletvekili 

Yüce Meclisin Bilgisine sunulur. 

BAŞKAN 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Bilgilerinize sunulur efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

I. — Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait 
DC -10-10 tipi Ankara Uçağının hangi şartlar al
tında alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiala
rın incelenmesi için kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (10/6, 3/355) 

BAŞKAN — 10/6 Numaralı Araştırma Komisyo
nu Başkanının süre uzatımına dair bir tezkeresi var
dır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 arkadaşının; 

Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait DC - 10-10 
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tipi Ankara uçağının hangi şartlar altında alındığının 
ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelenmesi 
için Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi 18 . 4 . 1974 tarihli 68 
nci Birleşimde görüşülerek kabul edilmiş, 25 . 5 . 1974 
tarih ve 80 nci Birleşimde Komisyon teşekkül etmiş 
olup çalışmalara başlanmıştır. 

Tetkiklerini tamamlayamayan Komisyonumuzun 
18 . 3 . 1975 tarihinde sona erecek olan görev süresi
nin karar tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla 
10/6 Nolu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Reşit Ülker 

İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Talep olunan süre ile ilgili isteği oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler. Kabul 
etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değerin, 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkrala-

rıyle 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması
na dair önergesi (2/344, 4/60) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer tarafından ve
rilen bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 

sayılı Kanunun 2 nci maddesinin D ve E fıkralarıyle 
3 ncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili kanun tekli
fimi 16 . 1 . 1975 tarihinde yüksek başkanlığa sundu-

(1) — 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli 
94 ncü Birleşim Tutanak Dergisine eklidir. 

ğum mezkûr kanun teklifim 23 . 1 . 1975. tarihinde 
İçişleri Komisyonuna intikal etmiş tüzük hükümleri 
gereğince 45 gün içinde komisyonda görüşülemedi
ğinden dolayı süresini aşmış olması nedeniyle İçtüzü
ğün 38 nci maddesi gereğince kanun tekliflerinin ko
misyonlara havalesini müteakip 45 gün içinde görüşü
lüp karara bağlanmadığı takdirde hükümet veya tek
lif sahibi öncelikle gündeme alınmasıyle ilgili teklifle
rini başkanlığa arz eder. 

Sarih hüküm vaz edilmiş olduğuna göre mezkûr 
kanun teklifim 23 . 1 . 1975 tarihinde İçişleri Komis
yonunda şimdiye kadar görüşülmediği cihetle 45 
müddetini aşmış olduğundan İçtüzüğün 38 nci madde
si uyarınca kanun teklifimin öncelikle gündeme alın
ması keyfiyetini yüksek bilgilerinize saygıyle arz ve 
talep ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

BAŞKAN — Sayın Değer, kanun teklifinizin ko
misyondaki 45 günlük süreyi doldurmuş olması ne
deniyle doğrudan doğruya gündeme alınmasını isti
yorsunuz, özet itibariyle. 

Efendim, biliyorsunuz halihazırda güvenoyu al
mamış bir Hükümetin mevcudiyeti nedeniyle, kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülebilmesi, İçtüzüğümüzün 
79 ncu maddesine göre, Hükümetin istemiyle müm
kün olabilmektedir. Hükümetin, kanun teklifinizle 
ilgili istemi bulunmadığı cihetle, önergenizde dayan
dığınız İçtüzük maddesinin bu dönemde işletilmesi 
mümkün görülemiyor. Bu nedenle önergenizi de iş
leme koyamıyorum efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Efendim, sayım ve döküm için 5 kişilik kurul üye
lerini, ad çekerek tespit edeceğiz. 

VI. — SI 

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 (1) 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Mahkemesinde 
açık bulunan 1 asıl üyelik seçimiyle ilgili gündem mad
desine geçiyoruz. 

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunca göste
rilen adayları tekrar okutuyorum efendim: 

«Aday listesi : 
Şahap Kitapçı (Yargıtay üyesi) 
Nahit Saçlıoğlu (Askerî Yargıtay İkinci Başkanı) 

Orhan Tüzemen (Danıştay üyesi) 
Fuat Azgur (Danıştay üyesi) 
Rafet Tüzün (Askerî Yargıtay Başkanı)» 

BAŞKAN — Seçim amacıyle, tek mühürlü oy pu
sulaları ve zarflar sayın üyelere dağıtılacaktır. Seçim, 

j ad okunarak, Başkanlık kürsüsü önündeki oy kutusu
na oyların atılması suretiyle yapılacaktır. 
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Sayın Erol Çevikçe?. Yok. 
Sayın îlyas Seçkin?. Yok. 
Sayın Vehbi Meşhur?. Burada. 
Sayın Fatma Gülhiz Mankut?. Burada. 
Sayın Mehmet Arslantürk?. Yok. 
Sayın Mustafa Aksoy?. Burada 
Sayın Hasan Sever?. Yok. 
Sayın Talat Oğuz?. Burada. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu?. Burada. 
Efendim, Adana ilinden başlamak suretiyle ad 

okuyarak seçim işlemine geçiyoruz. 
Efendim, oy pusulalarına yalnız bir üyenin ismi 

yazılacaktır, tekrar sayın üyelerin bilgilerine arz edi
yorum. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Seçim için oyunu kullanmamış sa
yın üye var mı efendim? 

Sayın Alev Coşkun arkadaşımızın rahatsızlığı ne
deniyle oyunu yerinde kullanması gerekmektedir. Oy 
kutusunu götürünüz. 

1. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, eski 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının yaptığı tayinle
re ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nı İ. Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı (7/312) 

17. 12. 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Yazılı olarak Sayın Köy 
îşleri ve Kooperatifler Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasına tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

1 — Sayın Ecevit Hükümetinin kurulduğu gün
den hizmeti bıraktığı ana kadar geçen süre içinde ve 
Bakan Mustafa Ok zamanında Merkez Teşkilâtlarına; 
Bakanlık - Ankara Bölge ve İl Müdürlüklerine, kaç ki
şi daimî ve muvakkat olarak tâyin edilmiştir? 

19 . 3 , 1975 O : 1 

Oyunu kullanmamış sayın üye var mı efendim?. 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, oy kutusunu kaldırınız. 

Sayın Meşhur, Sayın Mankut, Sayın Aksoy, Sa
yın Oğuz ve Sayın Köylüoğlu'ndan kurulu sayım -
döküm komisyonu, lütfen yerini alsın efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim, Sayım Döküm Komisyonu
nun vermiş olduğu rapora göre 81 sayın üye oy kul
lanmış bulunmaktadır, bu nedenle seçim sonuçlana-
mamıştır. Seçim tekrarlanacaktır. 

Yapılan tasnif sonunda Meclisimizde çoğunluğun 
bulunmadığı sabit olduğundan, gündemimizin 1, 2, 3, 
7, 13, 20, 21, 22, 23 ve 24 sıra numaralarındaki kanun 
tasarı ve tekliflerini görüşmek ve 20 Mart 1975 Per
şembe günü saat 15.00 de toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.23 

2 — Ceza evlerinden çıkmış kimselere sözkonusu 
Bakanlıkta görev verilmişmidir? Nerelerde kaç kişi, 
ne miktar para ile çalışmaktadır? 

3 — YSE Genel Müdürlüğü yapmış Azimet Köy-
lüoğlu'nun müktesep kadrosu nedir? 

4 — Genel Müdürlük görevinden alınan Azimet 
Köylüoğlu'na hangi kıstasa göre ve nasıl 1 nci derece 
Müşavirlik kadrosu verilmiştir? 

5 — Müşavirlik bekliyen Azimet Köylüoğlu'ndan 
daha tecrübeli ve ehliyetli olan kimseler varmıydı? 
Adetleri nedir? 

6 — Ehliyet ile liyakatleri üstün bulunan ve ha
len aynı Bakanlıkta çalışan kimseler Azimet Köylüoğ
lu'na verilen 1 nci derece kadroya niçin atandırılma-
mışlardır? 

7 — Genel Müdürlük görevinden alınmış olan 
Azimet Köylüoğlu yurt dışına Genel Müdür olarak 
nasıl gönderilmiştir? 

8 — Yurt dışına Genel Müdür olmadığı halde Ge
nel Müdür gibi yollanan Azimet Köylüoğlu'na yurt 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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dışı seyahati karşılığı ödenmişmidir? ödenmiş ise ne 
miktardır ve kaç günlüğüne görevlendirilmiştir? 

9 — Genel Müdür Muavini olarak Ertöz Vahit 
Suiçmez bu göreve asaletenmi yoksa vekâletenmi 
bakmaktadır. 

10 — Basında, Genel Müdür Muavininin Trab
zon C. H. P. ilçe ve il Kongrelerine katıldığı yazılmış
tır. (Son Havadis), bu durumda adı geçen Genel Mü
dür Muavini Trabzon'a ne zaman ve hangi görevle 
gitmiştir. Bu konuda bir tahkikat mevcutmudur? 

11 — işçilerin Toplu Sözleşme farkları da C. H. P. 
Hükümeti zamanında ödenmemiştir.. 

a) Niçin ödenmemiştir? 
b) Ne zaman ödenecektir? 

T. C. 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 

Başkanlığı 19 . 3 . 1975 

Sayı : H. 11/552 -02361 

Konu : Bolu Milletvekili Sayın Müfit 
Bayraktar'ın yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 30 . 12 . 1974 gün ve 7/312 - 1668/14991 sa
yılı yazınız : 

Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar'ın «Eski 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanının yaptığı tayinle
re ilişkin» Bakanlığımıza yöneltmiş oldukları yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I. Hakkı Aydınoğlu 
Köy işleri ve Kooperatifler 

Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Müfit. Bayraktar'ın «Eski 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanının yaptığı tayinle
re ilişkin» Köy işleri ve Kooperatifler Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılması istemiyle yöneltmiş ol
dukları soru önergelerinin cevabıdır. 

1 — Sayın Ecevit Hükümetinin görevde bulundu
ğu sırada Merkez Kuruluşlarımız ile Ankara Bölge 
il Müdürlüklerine yapılan atamalar aşağıda gösteril
miştir. 

YSE. Genel Müdürlüğü : 
Ankara Bölge Md. : 20 Daimî, 200 Muvakkat işçi 

11 sakat ve eski hükümlü (1475 sayılı yasanının 25 
nci maddesi gereğince) 

19 . 3 . 1975 O*: 1 

Topraksu Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdürlük : 2 Daimî işçi 
Ankara Bölge Md. : 25 Daimî işçi 
Toprak - İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 
15 adet Teknik hizmetler sınıfından memur. 
Kooperatifler Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdürlük : 11 Memur, 13 iaimî işçi, 11 mu

vakkat işçi 
Ankara Bölge Müdürlüğüne : 3 memur, 5 daimî 

işçi, 1 muvakkat işçi 

2 — 1803 sayılı af yasası kapsamına giren hüküm-
! lülerden; 
j a) YSE, Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşuna 3 
; memur, Sivas Bölge Müdürlüğüne 1 memur hizmet-
; leri karşılığı intibak ettirildikleri derecelere, 

j b) Toprak - İskân İşleri Genel Müdürlüğü Çanak
kale 75 Nolu Toprak Komisyonu Başkanlığına 1 ja-
loncu 

c) Kooperatifler Genel Müdürlüğü Kütahya İl 
Müdürlüğüne 40 TL. yevmiye ile 1 öğrenci daimî iş
çinin atamaları yapılmıştır. 

3 — Azimet (Koyuncu) Köylüoğlu'nun müktesebi 
15 . 11 . 1974 tarihi itibariyle 6 ncı derecenin 3 ncü 
kademesidir. 

4 — Azimet Köylüoğlu, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik (Memurların kurumlarınca 
görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi hakkındaki) 
76 ncı maddesinin birinci fıkrası ile aynı kanunun 68 
nci maddesinin (B) bendi hükümleri uyarınca 1 nci 
derece Müşavirlik kadrosuna atanmıştır. 

j 5 — Öteden beri diğer Bakanlıklarda da olduğu 
i gibi ilke olarak daha ziyade Genel Müdürlük, Genel 
î Müdür Yardımcılığı ve Müsteşarlık, Müsteşar Yar

dımcılığı yapmış ehliyetli ve tecrübeli personelin, boş 
kadronunda bulunması halinde, Bakanlık Müşaviri 
olarak atanmaları doğaldır. 

6 — Müşavirlik bekleyip bu göreve atanmasını 
istemiş hiçbir personelin müracaatı olmamıştır. 

7 — Azimet Köylüoğlu'nun yurt dışına gönderil
mesiyle Genel Müdürlük görevi arasında bir ilişki bu
lunmamaktadır. 

8 — Bir hafta süre ile yurt dışında görevlendiri
len Azimet Köylüoğlu'na 10 490 TL. harcırah öden
miştir. 

9 — 10 . 6 . 1974 tarihli olurla YSE Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine 4 ncü derece ile vekaleten ata
nan Ertöz Vahit Suiçmez anılan göreve Bakanlığımı
zın 17 . 12 . 1974 tarihli onayı ile 3 ncü derece ile asa
leten atanmıştır. 
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10 — Genel Müdür Muavini Ertöz Vahit Suiçmez 
YSE hizmetleri konusunda incelemelerde bulunmak 
üzere; 

a) Makamın 12 . 8 . 1974 tarihli onayı ile yol da
hil 10 gün Samsun ve Trabzon Bölge Müdürlükleri
ne, 

b) 23 . 10 . 1974 tarihli makam onayı ile 10 gün 
Trabzon ve Sivas Bölge Müdürlüklerimiz ile bunlara 
bağlı il YSE. Müdürlüklerinde görevli bulunmuştur. 

11 — işçilerin Toplu iş sözleşmesinden doğan üc
ret farklarının tümü 20 Şubat 1975 tarihinden itibaren 
ödenmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, İstanbul ilinin çöp problemine ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in ya
zılı cevabı (7/406) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerini saygılarımla rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru : 
1 — istanbul çöplerinin büyük bir kısmının 1973 

yılında Kâğıthane - Ayazağa köyü arasındaki araziye 
(Seyrantepe), Habipler ve Beykoz'a döküldüğü bilin
mektedir. Bu üç yere dökülen çöplerin yaklaşık hacmi 
3 milyon metreküp, Seyrantepe'ye dökülen çöplerin 
miktarı ise, 2 milyon metreküp civarındadır. Bu miktar 
700 dönüm araziyi 3 metre yüksekliğe kadar tamamen 
çöple doldurabilir demektir, işte; hayvani, nebatî, uz-
vî maddeler ve süprüntülerin döküldüğü, biriktirildiği 
ve depolandığı, içlerinden (ilgililerce müteahhide iha
le edilip) ayıklatılan paçavra, kâğıt ve diğer nebatî 
ve de hayvanı aksamın yine çöplük ve civarında depo 
edildiği; tahammül edilmez pis koku, duman yayan 
ve böcek yuvası bu yerde birçok insanın çalıştığı bi
linmekte midir? Sayın Bakan teftişe hazır hastane ve 
benzeri tesisler dışında böyle korkunç sun'i âfet hali
ni alan çöplük görmüş müdür? 

2 — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 270 nci mad-' 
desi gereğince Sanayi Bakanlığının da mütalaası alı
narak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenle
nen gayri sıhhî müesseseleri sınıflandıran listeye gö
re, hayvanî ve nebatî, uzvî maddelerin ve süprüntüle
rin döküldüğü, biriktirildiği ve içlerinden paçavra, 
plâstik, cam, maden, kâğıt, kemik vb. maddelerin in
sanlar tarafından ayıklanıp hemen oracıkta depolan
dığı, ayrıca çevresinde oturanlara fizikî, ruhî ve sosyal 

yönlerden az veya çok zarar veren çöp biriktirme yer
lerinin (Sahibi, işleteni, yararlananı kim olursa olsun) 
ilgili mevzuatlara göre sıhhî mi, yoksa gayri olduğu
nu açıklarmısınız? 

3 — Mevcut büyük çöplüklerin veya yeni kurula
cak çöp biriktirme yerlerinin ilgili kanun ve yönet
meliklere ve yukarıdaki şartlara göre faaliyetine de
vam etmeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
müsaadesine bağlı mıdır? Değilse hangi makam görev
lidir? Çöplerin döküldüğü ve depolandığı yüzlerce 
dönüm sunî afet sahasının sorumlusu kim olacaktır? 
Nimetlerden yararlanan mutlular mı? Külfetlere kat
lanan çöplük çevresindeki gecekondulu halk mı? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
353 19 . 3 . 1975 

Konu : istanbul Milletvekili Mehmet 
Emin Sungur'un yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 2 . 1975 tarih ve 7/406-1926/16711 sa
yılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sungur' 
un istanbul'daki çöplüklerle ilgili yazılı soru önerge
sine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sungur'un 
yazılı soru önergesine cevabım 

Soru 1. — İstanbul çöplerinin büyük bir kısmının 
1973 yılında Kâğıthane - Ayazağa köyü arasındaki 
araziye (Seyrantepe - Ayazağa) Habipler ve Beykoz'a 
döküldüğü bilinmektedir. Bu üç yere dökülen çöple
rin yaklaşık hacmi 3 milyon metreküp, Seyrantepe' 
ye dökülen çöplerin miktarı ise, 2 milyon metreküp 
civarındadır. Bu miktar 700 dönüm araziye 3 metre 
yüksekliğe kadar tamamen çöple doldurulabilir de
mektir. işte; hayvanî, ne'batî, uzvî maddeler ve süp
rüntülerin döküldüğü, biriktirildiği ve depolandığı, iç
lerinden (ilgililerce müteahhide ihale edilip) ayıklatı
lan paçavra, kâğıt ve diğer nebatî ve de hayvanî ak
samın yine çöplük ve civarında depo edildiği; taham
mül edilemez pis koku, duman yayan ve böcek yuva
sı bu yerde bir çok insanın çalıştığı bilinmekte midir? 
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Sayın Bakan teftişe hazır hastane ve benzeri tesisler 
dışında böyle korkunç sunî âfet halini alan çöplük 
görmüş müdür? 

Cevap 1. — Çöplüklerin seçilmesi, çöplerin top-
" lanması ve imhası konuları Umumî Hıfzıssıhha Ka

nununun 20 nci maddesine göre belediyelere verilmiş
tir. istanbul ilinde 28 bölgeye ayrılmış çöp toplama 
yerlerinden bir kısmı şehrin süratli inkişafı sebebiyle 
meskûn mahallere yaklaşmıştır. Bunlardan en belirgin
leri Seyrantepe, Habipler ve Beykoz çöplükleridir. Sö
zü geçen çöplüklerden Seyrantepe'deki Yalnızdere'ye 
Habipler'deki ise Sıçanlı mevkiine nakledilerek mes
kûn mahallerden (il Hıfzıssıhha Komisyonu Karany-
le) uzaklaştırılmıştır. Beykoz çöplüğü için durum Be
lediyeye yazılmıştır. Belli bir sürede tedbir alınmaz 
ise bu konu da ti Hıfzıssıhha Komisyonuna getirile
cektir. 

Bakanlığımız belediyelere ait bu görevin ifasında 
çevre sağlığı koşulları yönünden problemler doğarsa 
yukarıda belirtildiği gibi çareler bulmaya çalışmakta
dır. Ancak 'bu gibi kararlar alınırken mevcut koşul
lar ve olanakların kısıtlayıcı etkenlerini de takdirleri
nize sunmak isterim. 

Soru 2. ve 3. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
270 nci maddesi gereğince Sanayi Bakanlığının da 
mütalaası alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca düzenlenen gayri sıhhî müesseseleri sınıflandı
ran listeye göre, hayvanî ve nebatî, uzvî maddelerin 
ve süprüntülerin döküldüğü, biriktirildiği ve içlerin
den paçavra, plâstik, cam, maden, kâğıt, kemik v.'b. 
maddelerin insanlar tarafından ayıklanıp hemen ora
cıkta depolandığı, ayrıca çevresinde oturanlara fizikî, 
ruhî ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren çöp 
biriktirme yerlerinin (sahibi, işleteni, yararlananı kim 
olursa olsun) ilgili mevzuatlara göre Sıhhî mi, yoksa 
gayri sıhhî mi olduğunu açıklar mısınız? 

Mevcut büyük çöplüklerin veya yeni kurulacak 
çöp biriktirme yerlerinin ilgili kanun ve yönetmelik
lere ve yukarıdaki şartlara göre faaliyetine devam et
meleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsaa
desine bağlı mıdır? Değilse hangi makam görevlidir? 
Çöplerin döküldüğü ve depolandığı yüzlerce dönüm 
Sunî afet sahasının sorumlusu kim olacaktrı? Nimet
lerden yararlanan mutlular mı? Külfetlere katlanan 
çöplük çevresindeki gecekondulu halk mı? 

Cevap 2. ve 3. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
270 nci maddesine dayanılarak çıkarılan 208 sayılı 
Yönetmeliğe göre çöplükler bizatihi gayrî sıhhî mü
essese içine girmemektedir. Ancak çöplerden yarar
lanmak üzere tesis edilen 'depolar ile bunları imha 

için kurulan tesisler gayri sıhhî müessese olarak ruh
sata tabidir, istanbul ilinde nitelikleri uygun .çöpler
den elde edilen maddelerin depolanmasına ve çöple
rin imhasına ait tesisler mevcut olmadığından şimdiye 
kadar her hangi bir ruhsat verilmemiş ve evvelce çöp
lerin belediyece satılması suretiyle satın alan kişilerin 
elde ettikleri maddeleri toplamak için tesis ettikleri 
depolar da yıktırılmış veya kapattırılmıştır. 

3. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 
Türkiye'ye gelen Amerikan&narkotik uzmanı ve arka
daşlarının tetkiklerine ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Mukadder Öztekin'in yazdı cevabı (7/411) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağrdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
rica eder, saygılar sunarım. 

11' . 2 . 1975 
Çanakkale Milletvekili 

O. Orhan Çaneri 
Soru : 
1. — Ülkemize turist görünümüyle çağrısız olarak 

gelen Amerikalı narkotik uzmanı Quentin Jones Baş
kanlığındaki altı kişilik Birleşmiş Milletler topluluğu 
haşhaş bölgelerinde siyasal ve ekonomik gözlemlerde 
bulunmuşlardır. (27 . 1 . 1975 tarih ve 18135 sayılı 
Cumhuriyet Gazetesi) 

Bir çok köyde haşhaş üreticilerine sordukları so
rular, heyetin turistik maksatlarla gezi yapmadığını 
gösteriyor. 

Bu gezi Bakanlığınızca izlenmiş midir? 
2. — Eğer izlenmiş ise; heyetin, köylerdeki haşhaş 

üreticilerine sordukları iç ve dış politikamızı ilgilen-
'diren sorularla neleri tespit etmek istedikleri anlaşıla
bilmiş; midir? 

3. — Turistik görünüm'de yapılan gezinin başka 
gayesi tespit edilebilmiş ise, önlenmesi için girişimde 
bulunulmuş mudur? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 18 . 3 . 1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş Merkez Narkotik 

Şube : Soru Önergesi Hk. 
053286 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 19 . 1 . 1975 tarih ve (Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü) 7/411. 1933 sayılı yazı. 
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b) 13 . 3 . 1975 tarih ve 7/411-1933/16765 sayılı 
yazı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın O. Orhan Çaneri' 
nin, tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 11.2.1975 
tarihli yazılı soru önergesinde değinilen hususlar in
celettirilmiş olup, sonucu aşağıya çıkarılmıştır : 

1. — Önergede sözü edilen Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı Uyuşturucu Maddeler Bölümü Uzananlar 
Heyeti; Haşhaş ekimine 7 ilde sınırlı olarak yeniden 
izin verilmesi nedeniyle, Hükümetimizin resmî davet
lisi olarak memleketimizi, 1974 yılı Ağustos - Eylül 
ve 1975 yılı Ocak aylarında olmak üzere 2 defa ziya
ret etmişlerdir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, belirli konularda 
yardımlarını sağlamak amacıyle ilgili Bakanlıklar ve 
Kurumlar yetkilileri ile temaslarda bulunan heyet; 
26 . 8 . 1974 tarihine rastlayan ilk ziyaretlerinde, 
beraberlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür
lüğü yetkilileri de olduğu halde alınan kontrol tedbir
lerini mahallinde incelemek üzere Afyon ve Denizli 
illerindeki haşhaş ekim sahalarına intikal etmiş, bu 
ziyaret Bakanlığımızca da izlenmiştir. 

2. — Heyetin 8 - 2'1 Ocak 1975 tarihleri arasında 
memleketimize yaptığı ikinci ziyarette ise, temaslar 
münhasıran AnkaraMa sürdürülmüş olup, haşhaş 
ekim sahalarına gidilmemiştir. Önergede adı geçen Dr. 
Quentin Jones, bu ziyarette heyete Başkan sıfatıyle 
değil, ziraî müşavir olarak katılmıştır. 

3. — Birinci maddede değinilen ekim sahalarında
ki inceleme gezisinde, Heyet mensuplarının, iç ve dış 
politikamızı ilgilendiren konularda haşhaş ekicilerine 
herhangi bir soru tevcih etmedikleri, gerek Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve ge
rekse ilgili Valiliklerle yapılan temaslardan anlaşıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder ÖZtekin 

İçişleri Bakanf 
4. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 

Trabzon Liman ve Altyatırımlarının genişletilmesine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanırın 
yazılı cevabı (7/424) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Bayındırlık Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının temini
ne müsaadelerinizi arz Ve rica ederim. 

Saygılarımla. 14' . 2 . 1975 
Trabzon Milletvekili 

Mehmet Özgür 

19 . 3 . 1975 O : 1 

Karadeniz'de İran Transit Limanı, Trabzon'dur. 
1974 yılında İran Transit nakliyatı başlamıştır. 1975 
yılında da devam etmektedir. 

Trabzon limanının 1975 yılı yükleme ve boşaltma 
programı, 500 bin ton civarındadır. 1975 yılında 
İran'a transit olarak Trabzon limanında General Kar
gı dahil 700 bin ton kadar hububat, un ve ayrıca can
lı koyun boşalacaktır. 

Trabzon, İran Transit ticaretinin yıllardır özlemi
ni duymaktadır. Bunun Doğu illeri ile Türkiye Eko
nomisine büyük katkısı olacağı tabiîdir. 

Trabzon limanında, İran tran'sit karayolunda bu 
faaliyetlerin uzun yıllar devam edeceği ve İran'da baş
lamış bulunan yatırımların yakın bir gelecekte üretime 
başlaması halinde, nakliyatın daha da artacağı, böyle
ce boşaltma, yükleme ve nakliyatın süreklilik arz ede
ceği aşikârdır. 

Trabzon liman ve tesislerinin bu hacimde ilâve 
bir yükleme, boşaltmaya kapasitesinin müsait olma
dığı, bugünlerde gelmekte bulunan gemilerin Steryaya 
girdikleri ve boşaltma için günlerce sıra bekledikleri 
de bir gerçektir. 

Sorular : 
1. — Trabzon liman ve altyatırımlarının genişletil

mesi için fizibilite etütlerinin yapılıp yapılmadığı, 

2. — Trabzon limanı ve altyatınmlarına süratle ve 
zaman kaybını önlemek üzere, 1975 yılında başlana
bilmesi için 1975 yılı bütçesinden bir ödenek ayrılması 
veya aktarılması imkânının bulunup bulunmadığı, 

3. — 1975 malî yılı bütçemizden aktarma imkânı 
yok ise, Trabzon limanı ve altyatırımlarının genişletil
mesi ve takviyesinin ivedilikle bir projeye bağlanarak 
süratle Devlet Planlama Teşkilâtına iletilmesi ve* 1975 
yılında ek proje ile aynı yılda uygulamaya geçilmesi 
düşünülüyor mu? 

4. — Öntahrninlere göre, liman ve tesislerinin ge
nişletilmesi, 130 milyon liraya malolacağı ve İran 
transit nakliyatından yılda 50 milyon lira Trabzon li
man işletmesine, 450 milyon lira da nakliyeci ve 'di
ğer hizmetlere olmak üzere, 500 milyon liralık bir dö
viz elde edileceği doğru mudur? 

5. — Trabzon - İran transit karayolu güzergâhın
da bakımsız yolların ve dar boğazların süratle İslahı, 

6. — Zigana Dağı tünelinin ihalesinin yapılıp ya
pılmadığı ve ne zaman trafiğe açılacağı, 

Bu sorular üzerindeki düşünceleriniz ve tedbirleri
niz nedir? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19.3.1975 

Özel Kalem 
Sayı: 214 

Konu: Trabzon Milletvekili 
Mehmet Özgür'ün yazılı 
sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 24 . 2 . 1975 gün ve 7/424 - 1956/16894. 
1 7 . 3 . 1975 gün ve 7/424 - 1956/16894 sayılı ya

zılarınız. 

Trabzon liman ve altyatırımlarının genişletilmesine 
ilişkin Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Trabzon limanının genişletilmesi için etüdler 
yapılmış ve buna dayalı fizibilite raporu hazırlanmış
tır. Yapılan etüdlerin sonucu bakımından, Bakanlığı
mızca, limanın genişletilmesinin uygun olacağı görü
şüne ulaşılmış ve bu esasa göre, genişletmenin önpro-
jesi de hazırlanmıştır. Hazırlanan genişletme proje
sinin keşif bedeli 1975 yılı fiyatlarına göre 
130 000 000 TL. dır. 

2. 1974 bütçesinin görüşülmesi sırasında, geniş
letmeye (1975) te başlanmak üzere (DPT) Müsteşar
lığına teklifte bulunulmuş ise de sektör tavanının aşı
lamaması nedeni ile adı geçen genişletme için 1975 yı
lı bütçesinde bir ödenek ayrılmamıştır. Yatırım pro
gramına alınması ve ödenek aktarma imkânları, diğer 
ilgili kuruluşlarla mutabakat sağlanmak sureti ile araş
tırılmaktadır. 

3. Söz konusu işin 1975 yılı programına alınıp, 
ödeneği de sağlanabildiği takdirde, bu yıl içinde ihale
ye konulması mümkün bulunmaktadır. 

4. İran transit taşımalarının sağlayacağı döviz 
kazancının toplamı hakkında tarafımızdan kesin mik
tar verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, Ba
kanlığımızca yapılmış olan fizibilite etüdüne göre, 
İran transit nakliyatından bugünkü miktarlara ve en 
düşük fiyatlarla nakliyeciler vasıtası ile yurda; buğ
daydan 150 milyon TL. sı, koyun naklinden 14 mil
yon TL. ki cem'an 164 milyon TL. sı girmektedir. 
Bunlara gübre vesair eşyanın karayolu taşımaları ile 
liman işletmesi kazancı da eklenirse yaklaşık 170 mil
yon TL. karşılığı döviz sağlanacağı umulmaktadır. 

5. Trabzon - İran transit yolunun mevcut ulaşım 
durumu (envanter bilgileri) bir tablo halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Adı geçen yolun Trabzon - Maçka kesimi 1974 
çalışma prorgamının Devlet yollan devam eden yol 
yapımı ve onarımı program sınıf ındadır. 1974 yılı öde-
deği 3 500 000 TL. sidir. Bu yolun Km. 5 -- 900 -
8 -4- 500 arasında sanat yapısı, Km. 5 7- 900 - 8 ~ 310 
arasında toprak tesviye, Km. 5 -f- 900 - 8 -̂  310 
arasında da stabilize çalışmaları yapılmıştır. Trabzon -
Maçka yoluna 1975 yılı yatırım programı tasarısında 
1975 yılı ödeneği olarak 10 000 000 TL. ayrılmıştır. 
Projenin yapımı 1977 yılında tamamlanacaktır. 

Maçka - Gümüşhane kesimi 1974 çalışma progra
mının Devlet yolları yeni yol yapım ve onarımı prog
ram sınıfındadır. 1974 yılı ödeneği 500 000 TL. si
dir. Yolun Km. 30 -=- 000 - 30 -f- 590 arasında sanat 
yapısı, Km. 30 H- 000 - 30 H- 590 arasında top
rak tesviye, Km. 30 -f- 000 - 30 -r- 590 arasında 
stabilize çalışmaları yapılmıştır. Maçka - Gümüşhane 
yoluna 1975 yılı yatırım programı tasarısında 1975 yılı 
ödeneği olarak 6 000 000 TL. ayrılmıştır. Projenin 
yapımı 1979 yılında tamamlanacaktır. 

Gümüşhane - Bayburt - 12. Bl. Hd. kesimi 1974 
çalışma programının Devlet yolları yeni yol yapımı 
ve onarımı program sınıfındadır. 1974 yılı ödeneği 
2 000 000 TL. sidir. Yolun Km. 120 -î- 345 -
121 -r- 799 ve Km. .200 -r- 141 - 21 -4- 500 arala
rında sanat yapısı, Km. 175 -4- 082 - 177 -i- 895 
ve Km. 200 -T- 100 - 201 -5- 700 aralarında stabilize 
çalışmaları yapılmıştır. Gümüşhane - Bayburt - 12. 
Bl. Hd. yoluna 1975 yılı yatırım program tasarısında 
1975 yılı ödeneği olarak 3 000 000 TL. ayrılmıştır. 
Projenin yapımı 1970 yılında tamamlanacaktır. 

Horasan - Eleşkirt - Ağrı yolu 1974 yılı çalışma 
programının Devlet yolları yeni yol yapımı ve onarım 
program sınıfındadır. 1974 yılı ödeneği 3 000 000 
TL. sidir. Bu yolun Km. 31 H- 000 - 39 -=- 000 ara
sında sanat yapısı çalışmaları yapılmıştır. Horasan -
Eleşkirt - Ağrı yoluna 1975 yılı yatırım programı ta
sarısında 1975 yılı ödeneği olarak 10 000 000 TL. ay
rılmıştır. Projenin yapımı 1981 yılında tamamlanacak
tır. 

Doğubayazıt - İran Hd. yolu 1974 yılı çalışma 
programının Devlet yolları yeni yol yapımı ve onarım 
program sınıfındadır. 1975 yılı ödeneği 5 000 000 
TL. sidir. Yolun Km. 1 -f- 500 - 22 -f- 500 arasın
da sanat yapısı çalışmaları yapılmıştır. Doğubayazıt -
İran Hd. yoluna 1975 yılı yatırım programı tasarısın
da 1975 yılı ödeneği olarak 10 000 000 TL. ayrılmış
tır. Projenin yapımının 1975 yılı sonuna kadar tamam
lanmasına çalışılacaktır. 
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Trabzon - Iran transit yolunun diğer kesimleri 
bugünkü olanaklarımızın yetersizliği nedeniyle 1975 
yılı yatırım programı tasarısına alınamamıştır. 

Adı geçen yol üzerindeki köprü çalışmalarının du
rumu şöyledir: Doğubayazıt - tran Hd. yolundaki 
16 m. lik Sürbehan Köprüsünün yapımı tamamlan
mıştır. Horasan - Ağrı yolundaki 50 m. lik Aşağı 
Tahirhoca Köprüsünün yapımı bitmiş olup bu yıl 
tahkimatları yapılacaktır. 

Horasan - Ağrı yolunda 153 m. lik Horasan çı
kışı köprüsünün yapımı tamamlanmış olup 1975 yı
lında tahkimatları yapılacaktır. Ağrı - Eleşkirt yo
lunda 70 m. lik Taşlısu köprüsünün yapımı bitmiştir. 

6. Trabzon - İran Transit yolu üzerindeki iki 
önemli dar boğaz olan Zigana geçidi (Trabzon - Gü
müşhane güzergâhı üzerinde) ve Tahir Geçidi (Ho
rasan - Eleşkirt güzergâhı üzerinde) nin çözümlen
mesi için proje çalışmaları bitirilmiştir. Zigana Ge
çidinde bir tünel, Tahir Geçidinde yeni bir varyant 
yapımı programa alınmış olup en kısa zamanda ta
mamlanacaktır. 

Ayrıca yolun tümü artan trafiği karşılayacak şe
kilde yüksek standartlı bir duruma getirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Vefa Tanır 
Bayındırlık Bakanı 
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5. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, şe
ker üretim ve tüketimine ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı 
(7/450) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini rica ederim. Saygılarımla. 

izmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

1. Kaç kilo pancardan 1 kilo şeker elde edil
mekte ve 1 kilo şekere^ işletme masrafı olarak kaç 
kuruş düşmektedir? 

2. Bugün tevzi sistemine yakın bir dağıtım ya
pıldığı halde, şeker sıkıntısı ülkemizin Başkenti An
kara ve en ücra köyünde hissedilmektedir. Halkımı
zın şeker sıkıntısının giderilmesi için ne düşünüyor
sunuz? 

3. Ülkemizin yıllık şeker üretimi ve yıllık tüke
timi ne kadardır? 

4. Bugün şeker fabrikalarımızın elinde bulunan 
stok ne kadardır? Yılın kalan aylarında şeker, ihti
yacımıza yeterli midir? 

5. Şekerin yurt dışına kaçırıldığı söylenmekte
dir, doğru mudur? Doğruysa, kaçakçılığı önlemek 
için ne gibi tedbir alınmaktadır? 

6. Sanayi Odası mensupları büyük patronların 
ihtiyaçları kadar şeker verilirken, Esnaf Dernekleri 
ve Ticaret Odası mensuplarına aynı hak sağlanma-
maktadır. Bu eşitsizlik Anayasamıza aykırıdır. Bu 
nedenle mesleklerinin temel maddesi olan şekeri 
bulamayan ya da ihtiyacı kadar şeker alamayan es
naf ve sanatkârların mağduriyetlerinin önlenmesi 
için ne gibi tedbir düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 18.3.1975 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı : 13/Şeker-3/572 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Neccar 
Türkcan'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4.3.1975 tarihli ve 7/450/2008/17340 sayılı 

yazınız. 
izmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın şeker 

üretim ve tüketimine ilişkin soru önergesi ile ilgili 

olarak hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın şeker 
üretim ve tüketimine ilişkin soru önergesi hakkında 
not : 

Soru 1. Kaç kilo pancardan 1 kilo şeker elde edil
mekte ve 1 kilo şekere işletme masrafı olarak kaç ku
ruş düşmektedir? 

Cevap 1. A) Son beş yılda gerçekleşen şeker 
randımanına göre 1 kg. şeker üretebilmek için kulla
nılan pancar miktarı aşağıya çıkarılmıştır: 

Bir kg. şeker üre-
Randıman timi için kullanılan 

pancara göre pancar miktarı 
Yıl % ; Kgr. 

1970 13,91 7,2 
1971 14,06 7,1 
1972 12,66 ' 7,9 
1973 13,29 7,5 
1974 (Tahminî) 13,65 7,3 

Özetle ülkemizde 7 - 8 kg. pancardan bir kg. şe
ker elde edilmekte olduğu ifade edilebilir. 

B) 17 şeker fabrikasının 1974/75 kampanyasında 
tahminî kristal ve küp şeker maliyetleri aşağıya çı
karılmıştır. (No : Bu maliyet içinde istihlâk resmî 
ile satış hasılatı dahil değildir.) 

Konya Şeker Fabrikasının kampanyası devam et
mekte olduğundan şeker sanayiine ait kesin şeker 
maliyeti henüz çıkarılamamıştır. 

Kristal şeker maliyeti : 487,47 kuruş/kg. 
Küp şeker maliyeti , : 547,47 » 
Ekilen pancar tohumu masrafları, ödenen pan

car bedeli ve şeker primi ile pancar nakliye masraf
ları toplamı bir kg. şeker maliyetinde tahmini olarak 
330 kuruş civarında olduğundan yakıt, personel ve 
kredi masrafları ile diğer müteferrik masrafları içe
ren işletme masrafları toplamı bir kg. şeker için : 

Kristal şekerde 487,47 — 330,00 = 157,47 kuruş 
Küp şekerde 547,47 — 330,00 = 217,47 kuruş 

civarındadır. 
Not : 22.6.1956 tarih ve 6747 sayılı Şeker Kanu

nunun 10 ncu maddesine göre bir kg. kristal şeker 
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satışından Maliyece alınan Şeker İstihlâk Vergisi 85 
kuruş, küp şekerden alınan İstihlâk Vergisi 100 ku
ruştur. 

Soru 2. Bugün tevzi sistemine yakın bir dağı
tım yapıldığı halde, şeker sıkıntısı ülkemizin baş
kenti Ankara ve en ücra köyünde hissedilmektedir. 
Halkımızın şeker sıkıntısının giderilmesi için ne düşü
nüyorsunuz? 

Cevap 2. Şeker fabrikalarından, daha önceki yıl
ların aynı aylarında satılmış olan şeker miktarları 
ile mevcut stoklar gözönünde tutulmak suretiyle dü
zenlenen aylık programlar dahilinde şeker satışı ya
pılmaktadır. 

Aylık programlara göre yapılmakta olan satış
larda her ile -ilçeleriyle birlikte- 1973 ve 1974 yıl
larının aynı aylarında verilmiş olan şeker miktarın
dan az olmamak üzere şekerin verilmesine özen gös
terilmektedir. 

Şeker satışlarında prensip olarak para yatırma ta
rihi esas alınarak verilen sıra ve ayrıca her ile eşitlik
le şeker gitmesi için iller arasında da bir sıra usulü 
uygulanmakla beraber, her hangi bir nedenle bir 
bölgede şeker darlığı belirmesi halinde, valilik ve 
kaymakamlıkların verecekleri belgelerle o çevreye şe
ker sevk edilmektedir. Bu konuda şeker fabrikala
rının sorumlu personeli mahallî mülkî amirler ve 
odalarla sürekli temas kurmakta ve işbirliği yapmak
tadır. 

Diğer yönden şeker fabrikaları, alıcıya teslim 
edilen şeker hakkında günü gününe valiliklere ayrın
tılı bilgi ulaştırmakta ve böylece şekerin ihtiyaç böl
gesine götürülüp dağıtılması mülkî âmirlerin kontrolü 
altında tutulmaktadır. 

Gima, Tarko, Orko vb. gibi süpermarketlerin ih
tiyaçları bekletilmeden karşılanmakta ve buralardan 
şeker, doğruca halka intikal ettirilmektedir. Büyük 
ve orta kapasitede şekerli madde imal eden sanayi
ciler imalât kapasite raporlarına ve aylık sarfiyat 
cetvellerine bakılarak, küçük imalâtçılara ise der-
neklerince veya odalar ve belediyelere tanzim ve tas
dik olunan ihtiyaç listelerine göre şeker verilmekte
dir. 

Soru 3. Ülkemizin yıllık şeker üretimi ve yıllık 
tüketimi ne kadardır? 

Cevap 3. Ülkemizin son on yıla ait şeker üre
timi ve tüketimi aşağıda gösterilmiştir: 

Tüketim Üretim 

Kristal Küp Toplam Toplam 
Şek'er Şeker Şeker Şeker 

Yıl Ton Ton Ton Ton 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
4971 
1973 
1974 

336 579 
364 372 
372 027 
388 '182 
422 087 
440 514 
464 430 
513 951 
614 981 
601 032 

112 811 
134' 992 
134 420 
151 872 
161 859 
168 486 
185 381 
209 712 
225 169 
224 952 

459 390 
499 364 
506 447 
540 054 
583 946 
609 000 
649 811 
723 663 
840 150 
825 984 

521 661 
644 843 
727 908 
649 452 
501 328 
591 639 
837 416 
746 460 
677 097 
767 000 (x) 

(x) tahmini 

17 Şeker fabrikasının yıllık normal şeker üretim 
kapasiteleri toplamı 660 bin tondur. 660 bin tonun 
üzerinde şeker üretilen yıllarda bazı fabrikalarımız 
forse çalıştırılmışlardır. 

Soru 4. — Bugün şeker fabrikalarımızın elinde bu
lunan stok ne kadardır? Yılın kalan aylarında şeker, 
ihtiyacımıza yeterli midir? 

Cevap 4. — Mevcut şeker stokunun kalan aylar 
ihtiyacını karşılayacağı ümit edilmektedir. 

Soru 5. — Şekerin yurt dışına kaçırıldığı söylen
mektedir, doğru mudur? Doğruysa, kaçakçılığı önle
mek için ne gibi tedbir alınmaktadır? 

Cevap 5. — Şekerin yurt dışına kaçırıldığına dair 
bazı 'söylentilerden gayri elimizde resmî bir belge ve 
bilgi mevcut değildir. 

Soru 6. — Sanayi Odası mensupları büyük pat
ronların ihtiyaçları kadar şeker verilirken, Esnaf Der
nekleri ve Ticaret Odası mensuplarına aynı hak sağ-
larimamaktadır. Bu eşitsizlik Anayasamıza aykırıdır. 
Bu nedenle mesleklerinin temel maddesi olan şekeri' 
bulamayan ya da ihtiyacı kâdaır şeker alamayan Es
naf Ve Sanatkârların mağduriyetlerinin önlenmesi iç'n 
ne gibi tedbir düşünüyorsunuz? 

Cevap 6. — Geniş çapta işçi çalıştıran orta ve bü
yük sanayicilere daha önceki yıllarda tükettikleri ve 
Sanayi Odalarından belgelendirdikleri miktar'dan faz-
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la şeker verilmemektedir. Küçük imalâtçıların cüzi 
miktardaki ihtiyaçları adı geçenlerin, Esnaf Dernek ve 
Birlikleri veya Odalarla Belediyelerin yaptıkları orga
nizasyon üzerine gösterecekleri mutemetlere, ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmak üzere verilmektedir. 

Esnaf Dernekleri ve Ticaret Odası mensuplarına 
(tüccara) ise yukarıda da 'belirtildiği gibi, para yatır
ma tarihleri esas alınarak verilen sıra dahilinde ve her 
bölgeye eşitlikle şeker akımını sağlamak amacıyle 
iller arasında da ayrıca bir sıra Usulü takip edilmek 
suretiyle şeker verilmektedir. Bir bölgede şeker darlığı 
görülmesi halinde ise mahallî mülkî âmirlerin belge 
vereceği Esnaf Dernekleri, Kooperatifler veya Tücca
ra sıra gözetilmeden şeker teslimatı yapılmaktadır. 

6. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, içel -
Anamur ilçesinde yapılan hastanenin hizmete açılma
sına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demirin yazılı cevabı (7/453) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi rica ederim. 

27 . 2 . 1975 

İçel Milletvekili 
İbrahim Göktepe 

Türkiye'de bağlı bulunduğu il merkezine en uzak 
mesafedeki ilçe olan İçel - Anamur ilçesinde, Verem 
Savaş ve Hastane Yaptırma Derneği tarafından uzun 
zamandan beri sürdürülen gayretler sonucu 1973 yı
lında inşaatı tamamlanıp 1974 yılında Sağlık ve Sos
yal Yar'dım Bakanlığına devredilen 50 yataklı hasta
ne, bütün vaatlere rağmen EceVit Başkanlığındaki 
Hükümet zamanında hizmete açılmamıştır. 

İlçenin büyük şehirlere uzaklığı gözönünde bulun
durularak, bu hastanenin 1975 yılında Anamur hal
kının hizmetine açılması düşünülmekte midir? Ne za
man açılması mümkün olacaktır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 19 . 3 . 1975 

Bakanlığı 
Bakan 

352 

Konu : İçel Milletvekili İbrahim 
Göktepe'nin yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 3 . 1975 tarih ve 7/453-2019/17390 sayılı 

yazı. 

İçel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe'nin Ana
mur Devlet Hastanesi ile ilgili yazılı soru önergesine 
cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe'nin yazılı 
soru önergesine cevabım 

Soru : Türkiye'de bağlı bulunduğu il merkezine 
en uzak mesafedeki ilçe olan İçel - Anamur ilçesinde, 
Verem Savaş ve Hastane Yaptırma Derneği tarafın
dan uzun zamandan beri sürdürülen gayretler sonucu 
1973 yılında inşaatı tamamlanıp 1974 yılında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredilen 50 yatak
lı hastane, bütün vaatlere rağmen Ecevit Başkanlığın
daki Hükümet zamanında hizmete açılmamıştır. 

İlçenin büyük şehirlere uzaklığı gözönünde bulun
durularak, bu hastanenin 1975 yılında Anamur hal
kının hizmetine açılması düşünülmekte midir? Ne za
man açılması mümkün olacaktır? 

Cevap : Anamur Devlet Hastanesinin noksanla
rının ikmali için 570 000 lira 25 . 2 . 1975 tarihinde il 
emvaline gönderilmiştir. 

Antalya Valisi ile yapılan telefon görüşmesinde 
paranın emanete alınarak bu yıl inşaatının bitirileceği 
belirtilmiştir. İnşaatın bitiminde hastane hizmete açı
lacaktır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

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 . 1'974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı 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) 

2. — 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) 

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

4. — 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'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alman kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, 'Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek, ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ,Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

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) (*) 



_ a — 
3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev

let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*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. — İstanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Maakut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

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

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

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

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

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

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

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/58) 

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

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

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

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

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

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

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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

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

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskjn'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru öaergesi (6/72) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

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

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

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

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

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

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

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

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

54. — 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) 

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

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

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

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

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



60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

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

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

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

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili. 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

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

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

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

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

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

71. — 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) 

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

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

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

4 — 
75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 

Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

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

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

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

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

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

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

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

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

84. — 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) (*) 

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

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

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 
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88. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

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

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

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

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

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

94. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanlTnın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

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

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

98. — 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) 

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

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

101. — 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) 

102. — 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 SOMJ önerge
si (6/155) 

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

104. — 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 Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

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

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

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

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

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

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

112 — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 
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113 — Hatay Milletvekili Ali Yümaz'ın, Hatay 

Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlü Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

117. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'în, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

118. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

119. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 14.3.1975) 

2. — 854 sayılı Deniz İş 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 1 1 . 6 . 1974) 

3. — 1475 sayılı İş 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
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin> Ünsal'ın, 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

4. — 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) 

5. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın v« 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) 

6. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
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) -

7. — 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 ve 
70'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul 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'nun, 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 
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değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
w 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı 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) 

9. — 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 tçişleri 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) fDağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

10. — 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) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

11. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

12. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 saydı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 .7.1974) 

13. — 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) 

14. — 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 , 1974) 

15. — 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) 

16. — istanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarilıi: 3.7.1974) 

17. — 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 f 1974) 

18. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö-
aüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
rılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 11 . 1974) 

19. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 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) 

20. — 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/235) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1975) 

X 21. — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. Sa
yısı : 151) (Dağıtma tarihi : 5.3.1975) 

X 22. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/207) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 23. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı : 153) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 24. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 7.3.1975) 




