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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettirt Ezman, Can
lı hayvan fiyatları ve Doğu Anadolu halkının sorun
ları; 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, din ve ah
lâk derslerinin çeşitli okullarda değişik şekilde oku
tulması ve imam - hatip okulu mezunlarının İslâm 
Enstitülerine muayyen sayının üstünde alınmamasının 
sakıncaları; 

Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu da; bir 
özel bankanın, bazı yasal haklarını kullanmak iste
yen mensuplarına karşı tutumu; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Grupu üyelik

leri ile, 
Parlamentolararası Birliği Türk Grupu üyelikle

rine; 
Siyasî Parti Gruplarınca gösterilen adaylar Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait DC-10-10 
tipi Ankara uçağının hangi şartlar altında alındığının 
ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelenmesi 
için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 

(10/6) görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 sayılı 
Kanunun 2 rtci maddesinin (D) ve (E) fıkralarıyle 3 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin (2/344) doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi; İçtüzüğün 79 ncu maddesi hük
mü karşısında, mevcut Hükümetin bu hususta bir ta
lebi olmaması nedeniyle, işleme konulamayacağı açık
landı. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından, 

20 Mart 1975 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,23'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

K. Ziya Öztürk 

Divan Üyesi 
Kayseri 

T. Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Kastamonu 
M. Keskin 

<mmm 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargll (Kayserî), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birleşimi ıi açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin lütfen, isimleri yazılı plâka üze
rindeki beyaz düğmeye basmalarını rica ediyorum. 
efendim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir efendim. Sonra
dan gelen sayın üyelerin de lütfen yoklamaya katıl
masını rica ediyorum. 

Efendim, yoklama işlemi devam ediyor. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Adalet 

Partisi boykotta; nasıl olsa çoğunluk olmayacak; za
bıtlara tescil etmek için söylüyorum. 

BAŞKAN — Biz, muayyen süreler İçerisinde 
muayyen usullere riayet ederek görevimizi yapmaya 
mecburuz. 
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Yoklamaya katılmamış saym üye var mı efen
dim? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Ad okuyarak 
yoklama yapın. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir şey mi ifade etti
niz, anlayamadım efendim? (C. H. P. sıralarından 
«Ad okunarak yoklama» sesleri,) 

(Yoklama yapıldı.) 

/. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tar
sus yöresinde dağıtılan topraklı tuza ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer'in yazılı ce
vabi. (7/373) 

30 . 1 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından aşağıdaki ya
zılı sorumun cevaplandırılmasına delâletinizi saygıla
rımla rica ederim. 

îçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : Bir süreden beri Adana Başmüdürlüğü ara-
cıağtyle Tekelden Tarsus yöresine dağıtılan tuzun 
yüzde yirmiye yakın kısmının toprak olarak tespit 
edildiği, bu tespitin rapor halinde Başmüdürlüğe de 
yansıtıldığı, bir kısım basın mensubu tarafından ta
rafımıza iletilmiştir. Ancak topraklı tuz dağıtımı ha
len devam edegelmektedir. Topraklı tuz dağıtımı da
ha ne kadar devam edecektir? Bunu önleme olanağı 
yok mudur? Sorumluları hakkında kovuşturma ya-
pılmı$ mıdır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
Sayı : 054-1438 19 . 3 . 1975 

Komi : îçel Milletvekili Oral Mavi-
oğfcfiHHi yazdı soru önergesi Hk. 

ligi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
3 . 2 .1975 günlü 7/373/1867/16326 sayılı yazdan. 

BAŞKAN - T Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Gerekli çoğunluğumuzun olmadığı ve birleşime ara 
verildiği takdirde de olamayacağı anlaşılmış ve Baş
kanlığa bu yolda kanaat gelmiş bulunduğundan; 

12 sayılı Kararname Komisyondan geldiği takdir
de, kaldığımız noktadan devam etmek ve dünkü bir
leşimin kapatılışında ifade ettiğim, gündemimizdeki 
hususları görüşmek kaydıyle; 25 Mart 1975 Salı günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

• » 

Tarsus yöresinde dağıtılan topraklı tuz hakkında, 
îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun yazılı soru öner
gesinin cevabı 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Baran Tuncer 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tarsus yöre
sinde dağıtılan topraklı tuz hakkındaki 30 . 1 . 1975 
günlü yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Konu Tekel Genel Müdürlüğüne incdettiriimiştir. 
Neticede; Adana Tekel Başmüdürlüğünce Tarsus yö
resine tuz dağıtılmadığı, söz konusu yöredeki satıl
makta olan tuzun bu bölgedeki tuz imalâtçı ve top
tancıları kanalıyle doğrudan doğruya başka mahaller
den alınarak intikal ettirilen tuzların teşkil ettiği an
laşılmıştır. 

Sözü edilen iddia üzerinde hassasiyet gösterilmiş 
olup bölgeye Kayacık Tuzlasından tuz verilmeye 
başlanılmış ve bu konudaki şikâyetler de ortadan 
kaldırılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Baran Tuncer 
Gümrük v# Tekel Bakanı 

2. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğtu*nunt 

Avusturalydda çalışan işçilerimizin sosyal haklarına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'm yazılı ce
vabı. (7/374) 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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• Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim. 

17 . 1 . 1975 
Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

1. Avusturalya'da halen ne kadar yurttaşımız 
çalışmaktadır? Bu sayının diğer yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımıza oranı nedir? Avusturalya'ya gi
den yurttaşlarımızın ne kadarı tş ve işçi bulma Ku
rumu aracılığı ile gitmiştir? 

2. Avusturalya işçiden çok göçmen kabul ettiği
ne ve bu yoldan nüfusunu artırma amacını güttüğü
ne göre, orada çalışan işçilerimizin Avusturalya va
tandaşlığına geçmemeleri ve Türk kültürünü kaybet
memeleri için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

3. Avusturalya'da çalışan işçilerimizin ilk ve or
taokul çağında ne* kadar çocuğu vardır? Bunların eği
timi için Hükümetlerimiz bugüne kadar ne gibi ted
birler almışlardır? 

4. Avusturalya'da çalışan yurttaşlarımızın sosyal 
hakları ne ölçüde güvence altına alınmıştır? 

5. Avusturalya'da dışişleri örgütümüzün eleman
ları dışında devletçe gönderilen kaç resmî görevli 
vardır? Çalışma alanları nelerdir? Hangi bütçeden ne 
kadar ücret almaktadırlar? 

6. Sidney'de kurulan (Türk islâm Kültür Okul 
ve Cami Yaptırma Derneği) nin en büyük ve en güç
lü dernek olduğu söylenmektedir. Bu derneğin gerçek 
fonksiyonu nedir? Devletimizin bu derneğin kuruluş 
ve işleyişinde herhangi bir katkısı var mıdır? Bu der
neğin bugüne kadarki çalışmalarından Devlet kuru
luşlarımızın haberi var mıdır? 

7. Sidney'de Konsolosluğumuzca kurulan Danış
ma Derneği ismindeki bir örgütün bünyesinde bulu
nan eğitim komitesinin başına Diyanet işleri Başkan
lığınca gönderilen bir din görevlisinin atandığı söy
lenmektedir. Bu doğru mudur? 

8. Avrupa ülkelerine giden işçilerimizin tasarruf 
eğilimlerinin yüksek olduğu ve tasarruflarını ülkemi
ze göndererek döviz açığımızı kapatmadaki önemli kat
kıları bilinmektedir. Avusturalya'da çalışan işçilerimizin 
yurda' gönderdikleri paralarla bunlar kıyaslandığında 
ortaya ne gibi bir sonuç çıkmaktadır? Avusturalya' 
da çalışan işçilerimizin tasarruf eğilimleri nedir ve 
ortalama olarak yılda ülkemize ne kadar döviz gön
dermektedirler? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 3 . 1975 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-471/1471 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 . 2 . 1975 tarih ve 7/374-1781/15798 sayılı 
yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun Avus
turalya'da çalışan işçilerimizin sosyal haklarına iliş
kin yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun 17.1.1975 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Çalışma Bakanlığından alınan bilgilere göre: 

1. — Avusturalya Hükümeti ile 1967 yılında yapı
lan işgücü anlaşmasına göre bu ülkeye tş ve işçi Bul
ma Kurumunca 1968 den itibaren işçi gönderilmesi
ne başlanmıştır. 1974 yılı sonuna kadar Avusturalya' 
ya gönderilenlerin sayısı. 

4 836 Erkek işçi 
3 923 Kadın işçi, işçi ve eşi ve yalnız giden ka

dın 
6 024 Çocuk 

olmak üzere 14 783 dür. 
Bugüne kadar iş ve işçi Bulma Kurumunca Avus

turalya'ya gönderilen bu vatandaşlarımızın dışında, 
kendi olanaklarıyle gitmiş olanlarla birlikte bugün 
Avusturalya'daki tüm vatandaşlarımızın sayısı 22 000, 
bunlardan işçi durumunda olanların sayısı ise 10 000 
civarındadır. 

1974 yılı sonu itibariyle yabancı ülkelerde yakla
şık 740 000 işçimizin çalıştığı gözönünde bulundu
rulduğunda, Avusturalya'daki işçilerimiz, yurtdışında
ki tüm işçilerimizin '% 1,3 ünü oluşturmaktadır. 

2. — Avusturalya; geniş arazisi, zengin doğal 
kaynakları yanında az nüfuslu bir ülke olduğundan 
göçmen kabulü yoluyle nüfus artışını sağlamak" 
amacındadır. Bu nedenle, Avusturalya'ya giden iş-~ 
çilerimiz de diğer ülkeler vatandaşları gibi işlem gör-* 
inektedirler. Bu bakımdan Avusturalya vatandaşlarıy-
le eşit ve aynı haklara sahip bulunmaktadırlar. Vatan
daşlarımızın göçmen statüsüne sokulmaları, Avus-
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turalya uyruğuna geçmelerini zorunlu kılmamakta
dır. Kaldı ki, F. Almanya, Fransa, v.b. ülkelerdeki 
vatandaşlarımız arasında da işçi statüsünde oldukla
rı halde, bulundukları ülkelerin uyruğuna geçenler 
vardır. Bu konuda tedbir alınması mümkün görüle
memektedir. 

Ancak, Avrupa ülkelerinde çalışan işçilerimiz ve 
aileleri için olduğu gibi Avusturalya'daki isçilerimizin 
Türk Kültürü ile ilişkilerinin devam ettirilebilmesi ama-
cıyle gerekli tedbirler de alınmaktadır. Bu cümleden 
olmak üzere, Çalışma Bakanlığınca Sydney Çalışma 
Ataşeliğimize, işçiler ve ailelerinin yararlarına sunul
mak üzere kitap, gazete, dergi ve broşür gibi yayınlar, 
folklor kıyafetleri gönderilmiştir. 

Camberra Büyükelçiliği Avusturalya'da işçilerimi
zin yoğun olduğu bölgelerden birisi olan Melbourne 
şehrinde, 1 . 12 . 1974 tarihli 15079 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayınlanan Türkevleri Genel Yönetmeliğin
de «Yurt dışındaki vatandaşların aralarında var olan 
sevgi, saygı ve uyum içinde biraraya gelerek ülke ha
vasını yaşayacakları ve yurtla olan bağlarını kuvvet
le sürdürecekleri bir kültür, eğitim ve sosyal çalışma 
merkezi» olarak tanımlanan bir Türkevi açılmasını 
Dışişleri Bakanlığına önermiştir. 

Bu Türkevi açıldığında sözü geçen Yönetmelikle 
yönetim kurulunda görevlendirilmiş bulunan Çalışma 
Ataşesi ve ataşeliğin diğer personeli vasıtasıyle Türk-
evinin sosyal ve kültürel faaliyetlerine adı geçen Ba
kanlıkça katkıda bulunulacaktır. 

3. — Avusturalya'ya gönderilen işçilerimizin be
raberlerinde götürdükleri çocuklarının sayısı 6 054 
dür. Bunlardan 405'i 0 - 1 yaşında, 5 619'u l - 16 ya
şındadır. Okul çağında olanların sayısı yaklaşık ola
rak 3 000 dir. 

Bu çocukların Türk dili ve kültürü ile bağlarının 
korunması amacıyle kendilerine Türkçe, Türk tarihi 
gibi dersleri vermek üzere, Avusturalya'ya 15.11.1973 
tarihli 7/3479 sayılı Kararname ile oluşturulan, Çalış
ma Bakanlığının da katıldığı Bakanlıklararası Ortak 
Kültür Komisyonunca seçimi yapılan 5 ilkokul öğ
retmeni gönderilmiştir. Bu öğretmenlerin aylıkları Dış
işleri Bakanlığı Bütçesinin Türk kültür varlığını ko
ruma faslından ödenmektedir. 

4. — Avusturalya, göçmen kabul eden bir ülke ol
ması nedeniyle ülkeye gelenleri göçmen statüsüne al
maktadır. Bu bakımdan Avusturalya'daki vatandaş
larımızın durumu Avrupa ülkelerinde yabancı işçi 
statüsünde bulunan işçilerimizden farklıdır. Ülkeye 
yerleşmiş sayıldıklarından, Avusturalya'da bulunan 

diğer bütün milletlere mensup olanlarla aynı işleme 
tabi tutulmaktadırlar. Seçme, seçilme hakkı ile bazı 
memuriyetlere alınma gibi istisnalar dışında, Avust
ralyalılara tanınmış bütün haklardan yararlanmakta* 
dırlar. İş ve İşçi Bulma Kurumlarından çalışma, polis 
makamlarından oturma izinleri almaları gerekmediği 
gibi işsizlik halinde ülkeden çıkarılmaları ve tedir
gin olmaları gibi bir durum da söz konusu değildir. 

Avusturalya'daki işçilerimizin özellikle hizmet bir
leştirilmesi yoluyle yaşlılık geliri almalarına da olanak 
sağlayacak geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik sözleş
mesi yapılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

5. Bakanlığımızca Avusturalya'da Sydney Başkon
solosluğu nezdinde bir Çalışma Ataşeliği kurulmuştur. 
Ataşelikte görevli aşağıda unvanları gösterilen persone
le Çalışma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden hiza
larında gösterilen miktarlarda aylık ödenmektedir. 

Amerikan doları 

Ataşe 1.146.72 
Ataşe Yardımcısı 832.70 
Sosyal Yardımcı 720.57 

» » 642.51 
» » 649.81 

Memur 657.65 
Din Görevlisi 762,68 

Çalışma Ataşeliğimiz, işçilerimizin istihdam ve sos
yal güvenlik konularında karşılaştıkları güçlüklerin 
halli, işverenleriyle ilişkilerinin düzenlenmesi, zorun-
luk görülen hallerde ekonomik, sosyal, kültürel ve ben
zeri diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kendilerine 
yardımcı olmakla görevlidir. Bu amaçla, işçilerimiz 
işyerlerinde lojmanlarında ve toplu bulundukları diğer 
yerlerde ziyaret edilir, bu ziyaretler ve uygun görülen 
diğer yollardan yararlanılarak kendilerini ilgilendiren 
konularda aydınlatılır, sorunlarının çözümü için ma
hallî makam ve kuruluşlarla temas ve görüşmeler ya
pılır, hastane ve hapishanelerdeki işçilerimiz ziyaret 
edilir, ayrıca, işçilerimizin yurda bağlılıklarını canlı tut
mak, yurt özlemlerini gidermek, moral güçlerini artır
mak yolunda sosyal faaliyetlerde bulunulur. 

864 sayılı Kanun uyarınca, Diyanet İşleri Başkan
lığınca göstedilen adaylar arasından seçilerek Çalışma 
Bakanlığınca atanan din görevlisi, ülkedeki işçilerle eş 
ve çocuklarının her çeşit dinî sorunlarının cevaplandı
rılması, dinî, ekonomik, sosyal konularda sohbet top
lantıları düzenlenmesi, Cuma ve Teravih namazlarının 
kılınması, imsakiye hazırlanması, vaaz verilmesi, cena
zelerin hazırlanması, defni, yurda naklinde yardımcı 
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ölûmhasii hastan©, hapishane ziyaretleri, yabancıların is
tekleri üzerine. Müslüman olmaları için gerekli dinî tel
kin ve işlemlerin yürütülmesi v. b. gibi işleri yapmak-? 

tır. 
6. Sydney'de faaliyette bulunan Türk Dayanışma 

Derneği sosyal faaliyetleri arasında muhtelif mahallî 
okullara devam eden Türk işçi çocuklarının eğitimi ko
nusunda çalışmak üzere Hükümetimizce gönderilen öğ
retmenler, Türk okul aile birlikleri başkanları, demek 
temsilcilerinden kurulu bir komite teşekkül ettirilmiş
tir. Ataşelik din görevlisi bu komitenin toplantılarına 
çocukların eğitimi ile ilgili olarak katılmakta ve ayrı
ca okullara devam eden çocuklara din dersi vermekte
dir. 

7. Yabancı ülkelere- çalışmaya giden işçilerimizin 
amaçlan kendileri ve ailelerinin durumlarını iyileştir
mek olduğundan tasarruf eğilimleri fazladır. 

J974 yılında, yurda transfer edilen işçi tasarrufları
nım miktarı 1 400 000 000 dolardır. 

Merkez Bankasından alınan bilgilere göre 1974 yı
lında Türkiye'ye transfer edilen işçi dövizlerinin bazı 
ülkeler itibariyle miktarları aşağıdaki gibidir. 

Dolar 

Almanya 
Belçika 
Holanda 
Avusturya 
İsviçre 
Avusturalya 

1.152.750.332 
22.035.871 
85.277.985 
38.667.284 
25.151.601 
8.712.700 

5 ve 6 ncı sorularda cevaplandırılamayan bazı hu
suslara, ilgili kuruluşlardan alınacak bilgilerden sonra 
ayrıca cevap verilecektir. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan y 

3. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, 
TRT Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Başbakan Sa
di İrmak'in yazılı cevabı (7/430) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yâ  
zıh olarak cevaplandırılmasına delâletinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

18.2 .1975 
Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Türkiye'nin özellikle dış politikasında çeşitli geliş
melerin meydana geldiği şu günlerde, TRT gibi en bü
yük kitle haberleşme organımıza düşen görev daha da 
artmış bulunmaktadır. Devletin elinde bulunan tek ve 
en büyük yayın organınm bu günlerde yapacağı hiz
met, öteki günlerle kıyaslanamıyacak derecede fazla ol
maktadır. 

Bu kurumun anasorumluluğunu elinde bulunduran 
Genel Müdürün, şu günlerde, 359 sayılı Kanunun 
18 nci maddesi hükmüne göre daha çok Hükümetle 
işbirliği yapması ve yayınlarım Devletin anadış poli
tikası esaslarına uydurması gerekmektedir. Bunun ya
nında, iç olayların büyük bir gelişme gösterdiği şu 
günler TRT' nin yapacağı hizmetlere daha büyük 
ağırlık kazandırmıştır. Bütün bunlar ortada iken, 
TRT Genel Müdürü fsmail Cem İpekçi, sorumluluğu
nu taşıdığı kurumu ve görevi bir yana bırakarak Can-
nes'da yapılan bir festivale gitmiş, TRT'nin Yönetim 
Kurulu üyelerinden büyük bir kısmı da özel davetli 
olarak Kıbrıs'a gitmişlerdir. Bunun yanında başta Te
levizyon Daire Başkanı olmak üzere televizyonun bi
rinci derecede sorumlu memurları da aynı dönem için
de hizmetin başından ayrılıp İzmir'e gitmişlerdir. 

Bütün bunlar karşısında, 

1. İsmail Cem İpekçi'nin, birinci Kıbrıs Barış Ha
rekâtı sırasında görevini bırakıp hafta tatili için İstan
bul'a gittiği doğru mudur? Yine İsmail Cem İpekçi' 

vnin İkinci Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında o zamanki 
Hükümetin bütün ısrarlarına rağmen İstanbul'a git
mek istediği ve sonunda güçlükle Ankara'da kalması
nın sağlandığı doğru mudur? 

2. Cannes'da yapılan festivale bugüne kadar TRT' 
den hangi görevliler katılmıştır? İlk defa bir Genel 
Müdürün bir film pazarına gitmesinin sebebi nedir? 
İpekçi, bu geziye çıkmadan önce Hükümetin iznini 
almış mKİır? Almışsa, böyle bir zamanda kendisine 
hangi nedenlerle izm verilmiştir? 

3. TRT Yönetim Kurulu üyeleri hangi sebeple 
ve ne kadar süre ile Kıbrıs'a gitmişlerdir? Bu gezilerin
den Hükümetin haberi ve izni var mıdır? 

4. Genel Müdür İsmail Cem İpekçi, göreve baş
ladığından bugüne kadar yurt içi veya yurt dışı olmak 
üzere kaç gününü Ankara dışında geçirmiştir ve bu 
dönem içinde kendisine ne kadar yolluk, yevmiye ve. 
yol ücreti ödenmiştir? 
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T. C. 
Başbakanlık 19.3.1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 77 - 302/1469 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 

24 . 2 . 1975 tarih ve 7/430 - 1971 - 16983 sayılı 
yazımız. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, TRT 
Kurumu Genel Müdürüne ilişkin yazılı soru önergesi
nin cevabı eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi İrmak 

Başbakan 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 18 . 2 . 1975 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan bilgi
lerden ve yapılan incelemelerden : 

1. Birinci ve İkinci Barış Harekâtı sırasında TRT 
Kurumu Genel Müdürünün İstanbul'a gitmek isteği
nin varit olmadığı; 

2. Cannes'da bu yıl yapılan festivale TRT Genel 
Müdürü ve diğer ilgililerin katılmadığı; 

Ancak, 15 nci Uluslararası Televizyon Filmleri Fes
tivaline TRT'nin de «Mevlâna» adlı filmle katılma
sı nedeniyle, TRT Genel Müdürünün adı geçen fes
tival komitesinin daveti üzerine Monte Carlo'ya git
tiği, Başbakanlıkça bu seyahat için istenilen iznin ya
zılı olarak verildiği, 1/3 dış seyahat yevmiyesi dışın
daki giderlerin anılan komitece karşılandığı; 

3. Kıbrıs'taki radyo - televizyon tesislerinde in
celeme yapmak ve götürülecek hizmetlerle ilgili gö
rüşmelerde bulunmak üzere, Kıbrıs Türk Federe 
Devleti Başkanı Rauf Denktaş'ın çağırışı üzerine, 
Yönetim Kurulu üyelerinin yol dahil 7 gün süreyle 
Kıbrıs'a gittikleri; 

4. TRT Kurumu Genel Müdürünün görevine 
başladığı 16 . 2 . 1974 tarihinden 4 . 3 . 1975 tarihi
ne kadar geçen 383 gün içinde, radyo - televizyon 
tesislerinde inceleme ve araştırma çalışmaları, çeşitli 
il ve ilçelerde radyo - televizyon verici tesislerinin 
açılışı ile Kurumla ilgili toplantılara katılma amacıy-
le (yurt içinde) toplam 58 gün Ankara dışında bu
lunduğu, bu süre için kendisine 3 067 TL. vasıta üc
reti ve 3 430 TL. yevmiye ödendiği; 

14 gün Avrupa Yayın Birliği Genel Kurul top
lantısı için Londra'ya, 17 gün Asya Yayın Birliği Ge
nel Kurul toplantısı için Tokyo'ya; 13 gün 15 nci 
Uluslararası Televizyon Filmleri Festivali için Mon
te Carlo'ya gittiğini, bu seyahatlerin yolda geçen sü
reler dahil toplam 44 gün olduğu ve kendisine 

! 17 890,36 TL. yevmiye ile THY.'na 33 656 TL. uçak 
bileti ücreti ödendiği; 

\ anlaşılmıştır. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

4. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu'nun 
Mudurnu ilçesinde Sümerbank Satış Mağazası açıl
masına ve Bolu Sümerlit Fabrikasına ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın 
yazılı cevabı. (7/443) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Bolu Milletvekili 

Abdi Özkök 
1. Mudurnu ilçesinde bir Sümerbank Satış Ma

ğazası açılması için gerekli incelemeler yapılmış, ye
ri mahallen sağlanmış ve muhiti icabı açılması veri
len raporlarla öngörülmüş olduğu halde hâlâ açıl
madığı görülmektedir. Neden açılmıyor? Ne zaman 
açılacaktır? 

2. Boîu'daki Sümerlit fabrikasının şimdiki du
rumu nedir? Bir orman bölgesi olan Bolu'nun ham
maddesini işleme ve hem de çıkardığı ürünler yö
nünden kapasitesi elverişli midir? Değilse ele alınan 
tevsii hususu neden sağlanmamaktadır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20 . 3 . 1975 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı : 13/SB-3/577 

Eki : 1 

Konu : Bolu Milletvekili Sayın Ab
di Özkök'ün soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 . 2 . 1975 tarihli ve 7/443/1997/17239 sa
yılı yazınız. 

Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün Mudur
nu İlçesinde açılacak Sümerbank Satış Mağazası ve 
Bolu Sümerlit Fabrikasına ilişkin soru önergesi ile 
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ilgili olarak hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün Mudurnu 
İlçesinde açılacak Sümerbank Satış Mağazası ve Bo
lu Sümerlit Fabrikasına ilişkin soru önergesi hakkın

da not 

1. Bolu İlinin Mudurnu İlçesinde Sümerbank 
Satış Mağazası açılması cari usuller dahilinde incele
meye tabi tutulmuş ve çıkarılan rantabilite hesapları
nın kârlı sonuç vereceği anlaşılmıştır. Sözü edilen 
İlçede satış mağazası açılması Sümerbank Alım ve 

• • «aı 

20•. 3 . 1975 0 : 1 

Satım Müessesesince yapılan program gereğince ye
rine getirilecektir. 

2. Sümerbank Bolu Sunî Tahta Sanayii Mües
sesesinin Sümerlit Fabrikası, talepler gözönünde bu
lundurularak 3,2 mm, 4 mm ve 5 mm kalınlıklarda 
olmak üzere yılda 15 000 ton olarak hesaplanarak 
kurulmuştur. 

Sözü edilen İşletmenin artan talepler muvacehe
sinde tevsii için 1974 ve 1975 yıllarında DP Müste
şarlığına müracaat edilmişse de, son yıllarda bu ko
nuda teşvik belgesi verilen projelerin toplam kapa
sitesinin memleket ihtiyacının çok üstünde olduğu 
gerekçesiyle adı geçen Müsteşarlıkça programa alın
mamıştır. 

»r.ı • • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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-
yasa'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 alınan 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-ı 
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba-ı 
kanından sözlü soru önergesi (6/49) '(*) 

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



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

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanlTnın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım* 
asından 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 ÜnsaFın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

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

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına 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 dair Devlet 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (<5/41) 

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 Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/43).: 

a -
18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'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 Şahin'in, C. H, 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına üişkin Başbakandan sözlü soru öner* 
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili tlyas 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 
«S/57) 

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

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

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

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakamndan 
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-
rü önergesi (6/65) 

(*) îçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 



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

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

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (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
kamndan 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 içişleri Bakanından sözlü so u 
önergesi (6/78) 

40. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ügıh 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
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 
üinin 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. — içel 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 yâ  
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanlTnın, Dev-; 
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/86) 

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

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

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

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

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
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 imar ve iskân hakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

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

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

56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'm, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit 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 içişleri bakanlarmdan sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'mn 
Kulu üçesi Merkez ilkokulu öğretmenine ilişkin Mülî 
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) 
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60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'in, 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 ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına üişkin 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) 

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 Araştırma 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 Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

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

84. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan 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 Cemü Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

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

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



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 kararma ilişkin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 

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

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
İstanbul 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. — İçel 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 Buldanlı'mn, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

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

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

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

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

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

5 — 
101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa-^ 

muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/1S 4) 

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

103. — İstanbul 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 İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

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

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

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

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

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

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

112 — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/168) 
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113 — H a t a y Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay I 

Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan I 
depremle ilgili alınan" tetbirlere ilişkin İmar ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

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

117. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi I 
(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 Vİ'I nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında Jcanun 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 kanım teklifleri ile Sağhk 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 arkadaş'ınm, 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 ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maduesi 
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, 3 1 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 .6 .1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 



değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 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) (Dağıtma 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 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yap'.lması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 .1974) 

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 v 1974) 

15. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür< 
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul» 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti-
rilmesİHe dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

16. — İstanbul 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 tarihi: 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 . 1974) 

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

19. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
tstanbul 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) 




