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5. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe' 
nin, TÖB - DER toplantılarına ilişkin Başba
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Dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
İçtüzüğün 79 ncu madesine göre görüşülmesi 

27 . 1 . 1975 tarihinde istenmiş bulunan kanun ta
sarı ve tekliflerinden 2/231, 2/233 ve 2/336 esas numa
ralı kanun tekliflerinin görüşülmesi isteminden vazge
çildiği hakkındaki Başbakanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin

de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve, 
Bu yasama yılında iki aydan fazla izin alan İzmir 

Milletvekili Alev Coşkun'a ödeneğinin verilebilmesi; 
Kabul olundu. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa

yılı Kanuna ve kanun hükmünde kararnamelerle de
ğişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı mad
deler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve .Plan Komisyonu raporu (1/148) (S. 
Sayısı : 155 ve 155'e 1 nci ek) üzerinde bir süre görü
şülerek 33 ve 36 ncı maddeler kabul edildi. 

> » • < » • •» • • 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı f. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin (2/228) (S. Sayısı : 87) öncelikle görüşül
mesi onaylandı; Plan Komisyonun, 12 sayılı Ka
rarnameden sonra görüşülmesine dair talebi üzerine, 
ertelenmesi kabul olundu. 

21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısı (1/235) (S. Sayısı : 149) öncelikle gö
rüşülerek kabul olundu. 

Türkiye- Tunus Dostluk Andlaşmasınının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/204) (S. Sayısı : 
151) 

Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna üişkin (1/207) (S. Sayısı : 152) 

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

24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan 
Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair (1/255) (S. Sa
yısı : 154); 

Kanun tasarılarının da öncelikle görüşülmeleri 
onaylanarak maddeleri kabul olundu, tümlerinin ge
lecek birleşimde açık oya sunulacağı açıklandı. 

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

Yazdı sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 

Erzurum - Horasan ilçesinde yakalanamayan bir suç
luya ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/469) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Parla
mento binasında C. H. P. ve A. P. gruplarına ve Ge
nel Başkanlarına tahsis edilen odalara ilişkin Millet 
Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi. (7/470) 

1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri 
ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 günden 
30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine; 
İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 1475 sayılı İş 
Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayı
sı : 66) ve, 

1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Ka
nununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 
13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (1/140, 
2/213) (S. Sayısı: 70 ve 70'e 1 nci ek); 

ilgili komisyon yetkilileri ve Bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

26 Mart 1975 Çarşamba günü saat 15,00te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,27'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkan vekili Sivas 

Ahmet Çakmak Enver-Akova 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

3. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 
in, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/471) 

4. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 
m, Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/472) • . 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 3 . 1975 Çarşamba 

— 221 — 
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BÎRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DÎVAN ÜYELERÎ : Enver Akova (Sivas), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum, 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan sonra, kendi 
düğmelerine basmak suretiyle yoklamaya iştirak et
melerini rica ederim. 

1. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat 
Aktan'in, «çiftçilerin borçlarının ertelenmesi», «gübre 
fiyatları ve köylünün çektiği sıkıntılar-» ve «Türkiye 
hayvancılığının sorunları» konularında önceki birle
şimlerde konuşan milletvekillerine cevap veren gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır; 
3 arkadaşımın taleplerini karşılayacağım. Yalnız, 
ilk olarak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sa
yın Aktan, daha evvelce yapılan konuşmalara ceva
ben gündem dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Ba
kan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN — Muhterem Başkan, sayın üye
ler; 

Dünkü ve geçen haftaki birleşimlerde Bakanlığı
mı ilgilendiren üç konu üzerinde gündem dışı konuş
malar yapılmıştır. Müsaade buyurursanız, bu ko
nuşmalara cevap arz edeceğim ve bilgi vereceğim. 

Dünkü konuşmalardan birisi, Doğu ve Güney
doğu illerimizde, geçen yaz vukubulan kuraklık do-
layısıyle, çıkarılan bir kararname ile, zarar gören 
çiftçilere yemeklik ve yemlik yardımı yapılması üze
rinde idi. Bu kararname, daha evvel meriyette bu
lunan 5254 sayılı Kanuna benzetilerek çıkarılmış
tır. Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 5254 sayılı 
Kanun 1948 tarihlidir ve tabiî afetlerden zarar gören 
çiftçilere aynî tohumluk kredisi yardımı yapılmasını 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

derpiş eder ve aynı zamanda bu çiftçilerin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının 1 yıl müddetle, faizsiz 
olarak tecil edilmesini öngörür. Bu maksatla da dev
letin ayırdığı fonlar 450 milyonluk bir döner sermaye
dir ve yılda 150 milyona kadar bu tohumluk yardımı
nın yapılması derpiş edilmiştir. Geçen yıl buna ilâ
veten, Doğu illerimizde vukubulan şiddetli kurak
lık dolayısiyle 37 ilde ürünleri ve hayvanları % 50'den 
fazla kuraklıktan ve tabiî afetlerden zarar gören çift
çilere ayrıca yemlik ve yemeklik yardımı olarak 200 
milyon liralık bir kredinin faizsiz olarak dağıtılma
sını öngören bir kararname çıkarılmıştı. Aynı za
manda bu kararnamede, eski banka kredileri borçla
rının da bir yıl faizsiz olarak tecili derpiş edilmişti. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerekli hazır
lıkları yaptı ve zararları tespit ederek, bu kredilerin 
nasıl dağıtılacağına ait bütün listeleri hazırladı ve 
ilgili kuruluşlara gönderdi. Yalnız, gerekli 200 mil
yon liralık finansman maalesef temin edilemedi. Hü
kümetin gayretine rağmen, Merkez Bankasından bu 
finansman ancak son zamanlarda ve o da 50 milyon 
liralık bir miktarı çıkarılabildi. Bu 50 milyon lira
nın 36 il üzerinde yalnız yemlik olarak dağıtılması 
kararlaştırıldı. Ortalama olarak illere düşen miktar 
fazla değil; fakat daha ziyade çiftçilerin borçlarının 
tecil edilmesi gibi bir kolaylık derpiş edilmektedir. 

Bu kredinin dağıtılmasının bugüne kadar gecik
mesinin ikinci bir sebebi de, Ziraat Bankasının, borç 
tecili ile ilgili, tahsil edilemeyen borçların Hazineye 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 222 — 
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devredilmesi ile ilgili ek bir kararname istemesi ol
du. Bu ikinci, Ek Kararname de 18 Martta çıkmış 
bulunuyor ve şimdi dağıtılmaya hazır bir durum or
taya çıkmıştır, 

Bu vesile ile şunu arz etmek isterim: Birisi kanun
la, birisi kararname ile öngörülen tohumluk kredi
si de, yemlik ve yemeklik kredisi de çoğu zaman 
bir yardım şeklinde telâkki edilmektedir ve ödenen 
bu kredilerin geri dönmeyeceği şeklinde bir yanlış 
kanaat vardır. Bununla beraber borç tecili hükmü her 
zaman işlemektedir ve borç tecili bu yüzden bir teş
vik unsuru olarak gözükmektedir. Neticede, kurak
lık, düşünüldüğü kadar şiddetli olmadığı hallerde bi
le, çiftçilerin bu imkândan istifade etmeye çalıştık
larını görüyoruz. 

Bu vesile ile şunu söyleyeyim ki, Devletin yap
maya çalıştığı yardımlar yeterli olmamaktadır ve ve
rilen krediler çoğu zaman geri dönmemektedir. Ge
rekli, gereksiz istekler de devam etmektedir, böyle
ce bir zor durum ortada mevcuttur. 

Bunun kökten halledilmesi için gerekli çalışmalar 
yapılmıştır. «Tabiî Afetler Fonu» kurulmasına dair 
bir kanun tasarısı ile, «Ziraî Sigorta Kurumu» ku
rulmasına ait diğer bir kanun tasarısı hazırlanmış, 
Yüce Meclise sunulmak üzeredir. Eğer, Yüce Mec
lis lütfeder de bu tasarıları kanunlaştırırsa, Türk çift
çisinin, kuraklık ve diğer tabiî afetlerden zarar gör-
düğü zamanlarda çok daha büyük yardımlar görme
si temin edilecektir. 

Gündem dışı konuşmalardan diğer birisi gübre 
ile ilgili idi. 

Kimyevî gübreler tek başına, verim ve üretim 
artışında çok büyük rolü olan bir istihsal faktörüdür. 
Nitekim, gübreleme yüzünden % 50 veya daha 
fazla verim artışı temin edildiği görülmektedir. 

Türkiye'de kimyevî gübre kullanılışı son zaman
larda gelişmiştir ve son on, onbeş yıl zarfında kulla
nılan gübre miktarı on katından fazla artmıştır. Bu
nunla beraber, halen gübre kullanılışında dünya se
viyelerinin çok gerisinde bulunduğumuzu da itiraf 
etmek isterim. 

Bu arada, geçen sene gübre fiyatları, 10 yıllık 
bir düşük seviyeden, birdenbire üç katına yakın 
bir seviyeye çıkarılmış bulunmaktadır. Bunun se
bebi, dış piyasalardaki- gübrenin fiyatının yüksel
mesi, dünya konjonktürü ile ilgili olarak enerji ve 
petrol fiyatlarındaki sıkıntılar, yükselmelerdir. Tür
kiye kendi ihtiyacım tamamen iç üretimle temin ede
memektedir ve mühimce bir kısmım ithal etmek zo

runda kalmaktadır. Dolayısıyle, dış fiyatların etkisi 
altında bulunuyoruz. Kaldı ki, iç endüstrimiz, güb* 
re sanayimiz de hammaddesinin büyük bir kısmım 
ithal etmek zorundadır. Hammadde fiyatları da ba
zen beş veya altı katına kadar yükselmiş bulunu
yordu, 

Bütün bu faktörlerin etkisi altında geçen yaz çı
karılan bir kararname ile gübre fiyatları böylece 
büyük bir yükseltmeye, ayarlamaya tabi tutuldu, 
Bununla beraber, bugünkü perakende gübre fiyat
ları gerek iç piyasanm imalat maliyetleri ile mukaye
se edildiği zaman, gerekse ithalâtın maliyeti ile mu
kayese edildiği zaman hâlâ düşüktür. Dolayısıyle 
bugünkü fiyatlardan yapılan satış, çiftçiye bir yar
dımı, sübvansiyonu ihtiva etmektedir; bir yardım pa
yı bu fiyatların içinde mevcuttur. Bu yardımın yıl
lık toplamının 2,5 ilâ 3 milyar lira tutacağı tahmin 
edilmektedir. 

İkinci olarak söylemek istediğim konu; gübre fiyat
larının yükselmesine rağmen, gübre tüketimi azal
mamıştır. İddia edildiği gibi, bu sene az gübre kul
lanılmamaktadır, hatta eldeki stoklar ve imalât 
kâfi gelmemektedir ve yeniden ithalâta da müracaat 
etmiş bulunuyoruz. Çünkü, gübre kullanılması, yük
sek fiyatlara rağmen, hâlâ birçok ürünlerde ekono
miktir. Gübrenin maliyetiyle, elde edilen fazla ürü
nün getireceği gelir mukayese edildiği zaman, çoğu 
zaman bu ilâve gelirin, gübreye sarf edilen para
nın iki misli veya daha fazla misli olduğunu görü
yoruz, hesaplıyoruz. Bunu da çiftçi bildiği için, 
fiyatların yükselmesine rağmen tüketimi kesmemiş-
tir ve özellikle Marmara, Trakya bölgesinde gübre 
tüketimi geçen senekinden daha fazladır. Donatım 
Kurumu bu tüketime gübre yetiştirememektedir ve 
başka bölgelerden gübreleri buraya sevk etmek zo
runda kalmıştır, 

Bunu söyledikten sonra sayın konuşmacının tav
siyesine, önerisine de uyduğumuzu belirtmek isterim. 

Sayın konuşmacı, iç imalâtın teşvik edilmesini 
önermişti. Buna tamamen katılıyoruz. Türkiye'de 
mümkün olduğu kadar fazla gübrenin imal edilmesi 
için özel ve kamu kuruluşu halinde çalışan gübre 
sanayii her suretle teşvik ve himaye edilmektedir. 

Arz etmek istediğim üçüncü konu hayvancılıkla 
ilgilidir Türkiye hayvancılığının pek çok sorunları 
mevcuttur ve haklı olarak bu somalar bu kürsüden 
çeşitli vesilelerle dile getirilmiştir. Ayrıca, başka 
yerlerde, basında, T&T'de yahut da meslek kuru
luşlarının toplantılarında ve her çeşit çevrelerde ko« 
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hunun çeşitli yönleri tartışılmaktadır. Milyonlarca 
çiftçinin geçimini, geleceğini ilgilendiren bu konu 
üzerinde; müsaade ederseniz biraz açıklamada bu
lunmak istiyorum. 

Hayvancılık konusunun göze batan dertleri kısa
ca şöyle söylenebilir. En başta yem kıtlığı ve hay
vanların yeteri derecede beslenememesi ve bundan 
dolayı ortaya çıkan hastalık veyahut da ölümler söz 
konusudur. Her yıl bu durumla karşılaşırız; fakat 
son senede daha da fazla bu açıdan bir problemle 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

ikinci bir görüntü; hayvanların, özellikle bu yıl 
fazla sayıda, pazarlara akım yaptığı görüldü. Kur
ban Bayramı gibi vesilelerle, yahut da normal za
manlarda, özellikle kışa girerken ve kış boyunca 
çok sayıda, her senekinden daha fazla miktarda hay
vanın şehirlere, pazarlara getirildiklerini ve et kom
binalarının önünde sıraya girdiklerini görüyoruz. Bu 
da, hayvancılık konusundaki sıkıntının bunalımın 
bir işaretidir. Çiftçiler hayvanlarını besleyerek 
ürünlerinden geçimlerini sağlamak yerine, hayvanı 
elden çıkarmak zorunda kalıyor demektir; bir derdin 
işaretidir. 

Üçüncü olarak; Güney ve Doğu sınırlarımıza doğ
ru hayvan akınlarının olduğunu ve bunların bir kıs
mının da yurt dışına çıktığını görüyoruz. Bu da ke
za, içteki sıkıntının, bir zorlamanın sonunda ol
muştur. 

Asıl hayvancılık konusundaki sıkıntımızın işareti 
fiyatlarda gözüküyor. Hayvansal ürünlerin fiyatları, 
canlı hayvanların fiyatları, et ve süt fiyatları nispî 
olarak düşüktür; dolayısıyle çiftçi gelirleri de düşük
tür. Son yıl et fiyatları için uygulanan destek 
almaları, maalesef tatmin edici şekilde işleyememiş-
tir. Çünkü, büyük bir hayvan akımını eldeki mev
cut kombinaların fizik kapasitesi karşılayamamıştır. 
Ayrıca, bu destek alımlarının finansmanı işi de ta
mamen halledilememiştir; dolayısiyle, bu destek alım
ları ve destek fiyatları da çiftçinin derdini çözmeye 
kâfi gelmemiştir. 

Fiyatların düşük olmasında iki sebep dikkati çeki
yor. Bunlardan birisi; arzın talebe nazaran fazla ol
ması. Yukarıda kısaca değindiğim sebeplerden dola
yı, çok sayıda hayvan pazarlara sürüldüğü için bir 
arz fazlalığı ortaya çıkmakta ve arzın fazla olduğu 
yerde ister istemez fiyat düşmektedir. Nitekim, hay
van ürünlerinin fiyatları da düşüktür; meselâ, sütün, 
hiç bir memlekette bu kadar ucuza satıldığı görülme-
mişthv Gazozlar, bilhassa renkli gazozlar, meyva su-

ı lan süte nazaran bir iki misli yüksek fiyatla satılmak
tadır ki, bu mukayese bize, problemin ne kadar derirı 
olduğunu gösterir. 

Hayvan ürünleri fiyatlarının düşük olmasının 
ikinci sebebi ise dış kontrol, yani tarım dışındaki oto
ritelerin kontrolüdür ve bu yüzden de hayvan fiyat
ları baskı altında tutulmakta ve düşük bir seviyede 
kalmaktadır. 

Bu, kısaca arz ettiğim problemlerin temelinde, 
Türkiye hayvancılığı bakımından bir hastalık yatmak
tadır. Ben asıl bunu belirtmek istiyorum. 

Yüzyıllar boyu sürüp gelen bir geleneksel hay
vancılık sistemi mevcuttur ki, mer'aya ve bedava bes
leme usulüne dayanır. İlkel bir hayvancılık metodudur, 

I Hayvanlar yarı tok, yarı aç, mer'alarda dolaşır ve 
sonunda çok az verim getirir. Süt olarak, et olarak, 
yün olarak verimleri fevkalade düşüktür. Yerli ırk
lar da kendini buna göre ayarlamıştır. Az gıda ile az 
verim vererek, ne sahibine yararlı olur, ne kendisi 
de işe yarar haldedir, 

Bu geleneksel hayvancıhk, bilhassa mer'aya na* 
zaran kontrol altında tutulmadığı için, yani bir mer'a 
ne kadar hayvanı besleyebilirse o kadar hayvan ye
rine, isteyenin istediği kadar hayvanı bu merada ot
latmak prensibi, geleneği sürdüğü için, hayvanların 
sayısinı çok fazla artırmıştır. Türkiye, yem imkânla
rıyla, besleme imkânlarıyla mukayese edildiğinde, aşı
rı derecede bir hayvan sayısına sahiptir. Meselâ, son 
yıllardaki istatistikler 39 000 000, 40 000 000 kadar 
koyunun, 18 000 000 keçinin ve 12 000 000 sığırın 
mevcut olduğunu söylüyor ki, Türkiye bugünkü im
kânlarıyla bu hayvanları beslemekten acizdir. Bunu 
belirtmek isterim. Bütün mesele buradan çıkıyor. O 
halde ne yapacağız? Yani, hayvancılığın sonu mu 
gelmiştir? Hayır. Hiç bir zaman hayvancılığın sonu 
gelmemiştir; fakat yeni bir hayvancıhk gelişecektir 
Türkiye de. Bu yeni hayvancıhk da, az sayıda hay-

I van, verimli hayvan, tarlada yetiştirilen yemlerle bes
lenen hayvan olacak ve meselâ bugünkü sayıların ya
rısı kadar, 30 - 35 milyon hayvan, Türkiye'nin hay-

I vansal ürünlere olan ihtiyacım tamamen sağlayacak 
ve hatta ihracata bile imkân verecek. Yerli ineklerin 
650 yahut da 800 kilo civarında olan sütü yerine, 
dört ton, daha fazla ton süt veren inekler beslenecek. 
Onun için, beş inek yerine bir veya iki inek kâfi gele
cek. 
, BAŞKAN — Tamamlayın lütfen sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Bir iki dakika daha 
rica edeyim. 
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Bu denge kuruluncaya kadar, meşhur Malthus Ka
nunu hükmünü icra edecek ve bu arada da ister iste
mez hayvancılıkta geçimini sağlamaya çalışan vatan
daşlarımız güçlük çekecektir. Bu sarsıntı esnasında, 
bu çözülme esnasında hayvancı yurttaşlarımızın sı
kıntıları olacaktır. Alınacak tedbirler, meselenin kökü
ne inmek şartıyla faydalı olur. Yoksa polis tedbir
leriyle, sunî tedbirlerle bu değişim önlenemez, bu in
kılâp kendisini tamamlayacaktır. Ancak,. Devletin ya
pacağı şey, bu esnada zarar gören vatandaşların, 
hayvancı yurttaşların ellerinden daha fazla tutmak, 
yardım etmektir. 

Alman tedbirler; Yem ziraati ve sunî yem sanayii 
kurmak, mera koruma ıslâhı yapmak, bakım, bes
lenme ve. yerleştirme gibi tedbirlerdir, 

Hayvan ıslahı ikinci bir konu. 
Hastalıklarla mücadele üçüncü bir konu. 
Fakat en önemlisi, pazarlama ve değerlendirme 

alanında alınacak tedbirlerdir. 
Bu arada, ihracat imkânının da son olarak kulla

nılması ve hayvancılığın geliştirilmesi bakımından 
ihracatın ele alınması da doğru olur. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

2. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgürün, İran 
transit nakliyatı ve Trabzon limanının genişletilmesine 
dair gündem dışı konuşması. 
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ve TUSİAD'ın Başkanı, dönüşünde başına intikal 
eden beyanlarında Hükümete ve işadamlarına konular 
sunarak önerilerde bulunmuştur. Ümit ediyoruz ki, 
Türk işadamları bu önerilerden bir veya birkaçını ön
ce geliştirerek uygulama alanına intikal ettirir ve son
ra da Hükümetten yardımcı ve somut isteklerde bulu
nurlar. 

Iran ile Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulundu
ğu acil bir konu vardır. Bu da, İran transit nakliya
tıdır. İran'ın Batı ülkelerinden ve hatta Amerika'dan 
Trabzon limanı ve transit karayoluyle getirecekleri 
emtianın taşınması önemli bir problem haline gelmiş
tir, 

Trabzon limanının rıhtımı ancak iki geminin bo
şaltma yapmasına müsaittir, iki gemiden fazla gelen 
yabancı gemi yükünü boşaltamamakta, haftalarca, ba
zen de aylara uzanan müddet içinde Uman dışında 
sıra beklemektedir. 

Trabzon limanına gelen Türk yolcu gemisi, yolcu
larını çıkarmak için yükünü boşaltmakta olan yaban
cı geminin rıhtımı terketmesini beklemektedir. 

Limandaki bu sıkışıklık ve güçlükler, 1974 yılında 
başlayıp 1975 yılında da devam etmektedir. Iran nak
liyecileri veya mal sahipleri surestarie ödemek duru
mu iie karşılaşmışlardır. Gemiler ise programlarını 
uygulayamamadadırlar. Bu hal ve şartlar içinde, Trab
zon limanı ve tesisleri süratle genişletilmezse, Iran 
transit nakliyatı tehlikeye düşebilir. 

Yabancı limanlara kayan Iran transit nakliyatının, 
40 yıl sonra olsa dahi, Trabzon limanına dönmesi 
memnuniyeti muciptir. Önemli olan bunun devamını 
temindir. 

1974 bütçesinin görüşülmesi sırasında; «Trabzon 
limanının genişletilmesi için - 1975 yılında başlanmak 
üzere - Devlet Planlama Müsteşarlığına teklifte bulu
nulmuş ise de, sektör tavanının aşılamaması nedeniy
le, adı geçen genişletme için 1975 yılı bütçesinde bir 
ödenek ayrılamamıştır.» denilmiştir. Bu ifadeyi buyu
ran sayın Bayındırlık Bakanıdır. Adı geçen Bakanlık
ça, Trabzon limanı için hazırlanan fizibilite etütlerine 
göre, Trabzon limanının genişletme projesinin keşif 
bedeli, 1975 yılı rayiçlerine intibak ettirmek suretiy
le, 130 milyon lira olarak tespit olunmuştur. Aynı 
Bakanlık, Trabzon limanı yolu ile Iran transit taşıma
larından sağlanacak döviz kazancının, en düşük fiyat
larla, 170 milyon lira olacağını tahmin etmektedir1. 
Ayrıca, Trabzon limanının tevsiine dair 1975 yılında 
hazırlanan bir diğer rapora göre ise; Iran transit nak* 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili sayın Mehmet 
Özgür, Iran transit nakliyatı ve Trabzon Limanının 
genişletilmesiyle ilgili olarak gündem dışı söz istemiş- I 
lerdir. 

5 dakikayı aşmamasını rica ederim sayın Özgür. I 
Buyurun sayın Özgür. I 
MEHMET ÖZGÜR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; I 
Iran transit nakliyatı, Türkiye'nin ve günün çok I 

önemli konularından biri haline gelmiştir. Kısa adıy- I 
le RCD, «Kalkınma için Bölgesel işbirliği» üzerinde-
yıllardan beri devamlı toplantılar yapılmaktadır. RCD, I 
Iran, Pakistan ve Türkiye'den oluşan bir topluluk- I 
tur. RCD organizasyonu, Türkiye'de, iran'da ve Pa- I 
kistan'da, yanılmıyorsam 10 yıldan beri birçok gün- I 
demli toplantılar yapmıştır; önümüzdeki günlerde Tür- I 
kiye'de toplantılarına devam edecektir. " I 

Bu toplantılarda dostluk, yakınlık ve ekonomik iş I 
ve güç birliği için karşılıklı önemli kararlar alınmış I 
ve güzel sözler sürekli olarak beyan edilmiştir. Son I 
aylarda Türk sanayicileri ve işadamlarından kurulu bir I 
heyet RCD üyesi iran'ı ziyaret etmiştir. Bu heyetin | 
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liyatından yurda sağlanacak yıllık döviz miktarı; 50 
milyon lirası liman işletmesine olmak üzere, 650 mil
yon lira civarındadır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, hangi ölçü
lere göre 1974 yılında ve hangi düşünceye göre 1975 
yılında, 1 - 2 yılda elde edilecek katma değerle ken
dini amorti edebilecek bir yatırım teklifini reddeder? 

Devlet Planlama Teşkilâtı 1970 yılında, limanın ge
nişletilmesini önlediği gibi, 1975 yılında da başlana-
maz bir durum yaratmıştır. Sektör tavanını aşama
yan Devlet Planlama Teşkilâtı, Karadeniz'de, Aba-
na'da bir kayıkçı barınağı için 1975 yılında 50 milyon 
liralık bir yatırımı öngörmüştür. Doğrusu şaşılacak 
bir ölçü bu. 

Türkiye - Iran ekonomik münasebetlerinin inkişafı
nı takviye edecek olan İran transit nakliyatında karşı
laşılan bu güçlükler kesinlikle yenilmelidir. 

Orta Avrupa'yı, Tuna yolu ile İran'a ve Doğu ül
kelerine bağlayan, eski adiyle «ipek Yolu» nun lima
nı Trabzon'dur. İran'a en kısa ve ekonomik karayolu
nun gümrük girişi Trabzon, karayolunun mevcut gü
zergâhı ise, Gümüşhane, Aşkale, Ilıca, Horasan, Eleş 
kirt, Ağrı ve çıkış gümrüğü ise, Gürbulak'tır. 

Trabzon limanının ve tesislerinin hazır bulunan ge
nişletme proje ve programının ivedilikle 1975 yılında 
uygulamaya alınması için, çağdaş ve akılcı, malî ve 
teknik imkânların hareketlendirilmesi zorunludur. Bu 
projenin uygulanmaya konulması sırasında, bilhassa li
manda antrepo inşaatının da dikkate alınması gerek
lidir. 

Devlet Planlama. Teşkilâtı, 2 yıl geç bıraktığı Trab
zon limanının tevsiini bir tarafa bırakarak, 1975 yılı 
programında, Karadeniz bölgesinde bir limanın kapa
sitesinin sınaî taşımalar açısından genişletilmesi için bir 
proje çalışması yapılması ve aynı yıl içinde önerilmesi 
tedbirini getirmiştir. Bu tedbirlerle Iran transit nak
liyatı arasında bir ilişki kurulmasının güçlüğü vardır. 

RCD toplantısı önümüzdeki günlerde Türkiye'de 
yapılacaktır. Bu toplantıda, Hükümetçe, Iran transit 
nakliyatının kolaylaştırılması için gerekli tedbirlerin 
alındığının açıklığa kavuşturulmasını temenni ediyo
rum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Özgür. 

3. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 
in, Türkiye'deki enerji kıtlığı ve özlüce Barajı ve Bin
göl'deki linyit yataklarına dair gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Bingöl Milletvekili sayın Celâlettin 
Ezman, Türkiye'de enerji kıtlığı ve Özlüce barajı ile 
ilgili olarak söz istemişlerdir; buyurun sayın Ezman. 

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

Türkiyemiz bazı alanlarda, - meselâ enerji alanın
da - yöneticilerimizin, maliyecilerimizin ve iktisatçıla
rımızın cesaretsizliklerinden veya tembelliklerinden ve
ya beceriksizliklerinden varlık içinde yokluğa mahkûm 
edilmiş durumdadır. Bunun en iyi misali, dediğim gi
bi, Türkiyen'in, mevcut yüksek hidroelektrik potan
siyeline rağmen bugün, 20 nci yüzyılın tekniği içinde, 
enerji kıtlığı içinde sürünmesidir, enerji kıtlığına mah
kûm durumda bırakılmış olmasıdır. 

Türkiyemizde, hepimiz biliyoruz ki 70 - 80 mil
yar kilovatsaat, bugünkü ihtiyacımızın çok çok üstün
de bir hidroelektrik potansiyeli vardır ve bu hidroelek
trik, en ucuz yoldan ve en ucuz maliyetle temin edile
bilecek enerjidir; petrol enerjisine göre veya kömür 
enerjisine göre. Fakat biz bunlara kâfi mikyasta, kâ
fi bir güçle el atmıyoruz, acele ile el atmıyoruz ve hâ
lâ da el atmamakta direniyoruz. 

Aşağı Fırat havzası, yine hepimizin bildiği gibi, 
20 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerjisi verebile 
cek güçtedir, kapasitededir; fakat bu bölgenin bütün 
il köyleri; Diyarbakır'ın, Elâzığ'ın, Bingöl'ün, Muş'un 
bütün köyleri karanlılkar içindedir. 

Bundan 50 sene önce Anadolu'yu gören Alman
ların dedikleri gibi, «Murat akar Türk bakar» Türk 
hâlâ bunu değerlendirmeden bakmaya devam etmekte
dir. Misal olarak tekrar teyit edeyim, bizim Bingöl'de 
330 köyün bir tekinde bile elektrik yoktur ve buna kar
şı Bingöl'de Murat akar... Murat'ın da çeşitli büyüklü 
küçüklü kolları vardır, hidroelektrik üretimine müsait 
birçok kolu vardır. Bunlardan bir tanesinin üzerinde 
durmak istiyorum: Peri Çayı üzerindeki tetkiki yapıl
makta olan Özlüce Barajı. 

Devlet Sular idaresinden öğrendiğimize göre, (bu 
Bing'Jl'deki Özlüce Barajı Peri Çayı üzerindedir) 2 mil
yar liralık bir maliyetle 1,5 milyar kilovatsaat enerji 
verebilecek güçtedir. Yetkililerin ifadesine göre, 1 ki-
lovatsat enerji, sanayide 10 Türk lirası değer taşımak
tadır. O halde bunu bir hesaba vurduğumuz zaman, 
1,5 milyar kilovatsaat enerji, 10 milyar lira değer taşı
maktadır. Biz bunu 3 - 5 milyar diyelim, bunun ma
liyeti 2 milyardır; 2 milyarlık bir maliyetle Türk millî 
bütçesine, Türk Devletinin gücüne bu kadar büyük 
katkıda bulunacaktır. Fakat bir de sorup öğreniyoruz 
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ki, bu değerli hazinenin projesi ancak 8 senede bite
cektir. Ancak 8 senede bunun plan ve projesi yapıla
caktır. Yapımına da 7 - 8 sene ayrılırsa, ancak 15 sene 
sonra bunun değerlendirilmesi belki yapılabilecektir. 

«Bunu niçin yapmıyorsunuz?» diye sorduğumuz 
zaman, bize, bütçeyi gösteriyorlar, «İşte bütçe, para 
yok» diyorlar. İşte benim de ithamım, maliyecilerimi
zi, iktisatçılarımızı, bu noktadan geliyor. İyi maliyeci, 
iyi iktisatçı, iyi yönetici; imkân yaratan maliyeci, im
kân yaratan iktisatçı demektir. İmkân yaratmak Jâzım-
dır. Bu imkânları başka milletler nasıl yaratmışlarsa, 
bunu bizim de yaratmamız lâzım. İç finansmanla, iç 
bütçe ile bu, onun zorlanmasıyle yapılmalıdır. Bu te
min edilmediği takdirde bu rantabl yatırımlar için, 
yabancı krediye, milletlerarası krediye el atmak sure
tiyle, borçlanmak suretiyle bu temin edilebilir. Bun
lar o çeşit rantabl yatırımlardır ki, bundan zarar et
meye imkân yoktur; faizinin % 5'i ile, % 10'u ile, çok 
kısa bir zamanda, iki senede, üç senede, beş senede 
amortize eder ve ondan sonra elimizde bünyemizi tak
viye eden, bizi ışığa kavuşturan büyük millî eser ola
rak, daha bize seneler senesi hizmet eder. O halde, 
bunları daha fazla geciktirmeden, imkân yaratarak, 
mevcut imkânlarımızı zorlayarak, dışardan, milletler
arası mevcut imkânlardan istifade etmek suretiyle, kre
diler almak suretiyle, buralara mutlaka, bu değerli 
hazinelerimize el atmak ve bunları değerlendirmek 
lâzımdır. Bugün eloğlu denizaltında enerji kaynağı arı
yor. Kutuplarda, Sibirya'da karlar altında enerji kay
nağı arıyor. Biz, hemen ayağımızın altındaki büyük 
kaynağımızı, Allah'ın bize verdiği değerli kaynağımı
zı, hazinemizi, maalesef üzerinde oturmuşuz, hiç de 
bakıp görmüyoruz ve bunu işletmek için, değerlendir
mek için özel bir çaba harcamıyoruz, kafamızı işletmi
yoruz, gerekli çabayı yeterince gösteremiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, bitiriniz lütfen. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
Bingöl'ün bir de, böyle bir linyit problemi vardır. Bin
göl'de 200 milyon rezervli linyit halen tespit edilmiş
tir. Fakat, mıntıka halkı hâlâ tezek yakmaktadır. Lin
yit, Ahmet Ağanın, Mehmet Ağanın 3 kamyonuyle 
ilşetilmeye bırakılırsa, elbetteki ne Bingöl'lü, ne çev
redeki Muş'lu ve Erzurum'lu bundan istifade edeme
yecektir. Bu linyitlerin de Devletleştirilerek, büyük 
Devlet işletmeleri halinde, vatandaşın hizmetine sunul
ması lâzımdır. Aksi halde, vatandaşı, çok ilkel bir ör
nek olarak bir davranış olarak, vatandaşı yakıt ola
rak tezek kullanma ihtiyacından kurtaranlayız, 

Bu Bingöl'deki mevcut linyitler üzerine de ilgilile
rin dikkatlerini çekmek isterim. Halen tespit edilen 200 
milyon tondur. Aslında iyi tetkik yapıldığı takdirde, 
bu rezerv çok daha geniştir. Bu mevzuu da ilgilile
rin dikkatine arz eder, saygılarım ısunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Ezman. 

4. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı KÖylüoğlu' 
nun, Ankara'nın bazı sorunlarına dair gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Başkent Ankara'nın sorunlarıyle il
gili olarak sayın KÖylüoğlu, buyurunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyle se
lâmlarım. 

Bugün konuşmak istediğim mevzuun, çok eski bir 
tarihte konuşulması, dile getirilmesi gerekirdi. Ben de 
o tarihte - 21 . 1 . 1975 tarihinde - bu sorunu dile ge
tirmek için istekte bulunmuştum. Fakat bu talebimi 
bugüne kadar, bazı imkânsızlıklar dolayısıyle dile ge
tiremedim. Tabiî bununla şunu demek istiyorum; bu 
İçtüzük ihtiyaca cevap vermiyor; milletvekillerinin 
memleket sorunlarım dile getirmelerine imkân vermi
yor. Öyle zannediyorum ki, önümüzdeki günlerde, 
aylarda ve senede, herhalde bu Tüzük, bu ihtiyaçlara 
imkân verecek şekilde düzeltilecektir. 

Başkanların takdiridir, bir şey demiyorum. Onlar 
ellerindeki Tüzüğü tatbik ediyorlar, ama bu 5 dakika, 
gündem dışı konuşmalar da ihtiyaca cevap vermiyor. 

Bunları söylemekteki maksadım, belki konuşmam;, 
zamanı geçmiş olarak kabul edeceksiniz. İşte bunu 
izah sadedinde arz ediyorum. 

Ankara Milletvekili olarak bu meseleyi, yani şu 
21 . 1 . 1975 tarihinde günün konusu olan havagazı 
zammı meselesini dile getirmek istedim. Havagazına 
yapılan zam % 200'dür. Havagazının metreküpü 55 
kuruştan, 160 kuruşa çıkarılmıştır. İstanbul'da 120 ku
ruş, İzmir'de daha aşağıdır. Zamma sebep ve bahane 
aramak ve bulmak kolaydır. Asıl marifet, liyakat, 
zammı yapmamak veya ölçülü ^yapmaktır. Bu zam, 
başka maddelere de tesir edecektir ve zam görüşümü
ze göre fahiştir. 

Bu hususta her kesimden zamanında şikâyetler gel
miştir ve gelmektedir. Benim görüşüme ve kanaatime 
göre sosyal adalet, herkese hakkını vermektir. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, kendisine gönderilen 
belediye kararını incelememiş. Belediye Meclis kara
rının 6973 sayılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (C) fıkrasının 
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tadiline dair 1959'da çıkarılan 7347 sayılı Kanunun ' 
3 ncü maddesinin (E) fıkrasının ikinci bendinde Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının vazifesi sayılıdır. 
Bu maddede süre dolunca tarifenin kesinleşeceğine 
dair bir hüküm yoktur. 

Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve tetkik, 
tasdik için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilen zammın süre geçince kesinleşip yürürlüğe gire
ceğine dair ilgili kanunda bir maddeye raslayamadım. 
Bu hususta Vekâletin izahat vermesini arzu ederim. 

Fiyatlar, gelirleri beklemeden alabildiğine gitmek
tedir. İktisat kanunları hükmünü icra ediyor. Millette 
endişe ve huzursuzluk artmaktadır. Millet bütün bu 
meselelerin halli için gözünü dikmiş bize bakmakta
dır. Millet, mazeret kabul etmeyen bir haleti ruhiye 
içerisindedir. Ülkenin sorunları, altından kalkmamaya- ı 
cak kadar büyük değildir. Bütün bunların halli, siyasî 
istikrarı kurmamıza ve içinden çıkaracağımız kuvvetli 
bir Hükümete bağlıdır. 

Bu havagazı sorunu hakkında söyleyeceklerim bu
dur. Herhalde bunun nasıl ve ne vaziyette olduğu hak
kında ilgili bakanlık izahat verecektir. Ben ikinci bir ! 
sorun olarak şu hususu dile getirmek istiyorum: 

Enerji Bakanı bir gazetede başlık olarak almış: «An
kara'da hava tehlike sınırını aştı» diyor ve «Ankara'-
daki kirli hava nedeniyle âni ölümler olabilir» diye 
ilâve ediyor. 

Kirli havanın insan sağlığı ve ekonomimiz için bü
yük zararı bilinmektedir. Allah göstermesin, büyük fe
lâketler gelip çatmadan karşı karşıya bulunduğumuz 
bu tehlikeye karşı tedbirimizi alalım. Bu şehirde iki 
milyon insan yaşıyor. Hergün binlerce insan bu şeh
re gelir gider. Yapılan masraflar bütün Türkiye'ye 
yapılmış sayılır. j 

1. — Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve 
hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşma
sı için gerekli kanunî ve İdarî tedbirleri tespit etmek 
üzere kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
(10/9) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; gündemimize göre seçim
ler yapılacaktır. Anayasa Mahkemesinde açık üyelik 

l Başlamak, yarı bitirmektir. Bilinen.bu tehlikeyi 
böylece duyurup ilgili bakanın .bu hususta izahat ver* 
meşini arz ederim. 

Ben bu hususta, geçen senenin bahar ayında da 
bir gündem dışı konuşma yapmıştım ve orada da bu 
soruna bir hal çaresi aranması ve bulunması için ta
leplerde bulunmuştum. O günden bugüne kadar neler 
yapıldı, bunu da bilmiyorum. 

Üçüncü bir sorun olarak da şunu arz etmek isti
yorum : Bugün sabahleyin Meclise gelmezden evvel 
yakın köylerden gelen bazı vatandaşlar bana; «Şu ya
bancı ot ile mücadele için ilâç bulamıyoruz» dediler. 
Bunun için ilgili Bakanlığın tedbir almasını ve uyarıl
masını istediler. 

Ben yine bu hususta, geçen senenin Mayıs ayının 
I ilk haftasında bir konuşma yapmıştım. İlâç pahalıdır 

ve bulunmuyor, demiştim. Zamanın Bakanı da bana; 
«Köylüoğlu, bu ilâcın hammaddesi olan bazı esterli 
ilâçlar zamanında ithal edilmediği için yetiştireme-
dik» dedi. Ben, bugünkü Bakana ve bundan sonra 
gelecek Hükümeti teşkil edecek ilgili Bakana buradan 
duyurmak istiyorum: Daha vakit vardır, bu mücadele 

! Nisanın sonunda ve Mayısın başında yapılmaktadır. 
O zamana kadar hammaddesinin ithali ile bu esterli 
ilâcın teminini ve bu hususta gereken tedbirin alın
masını arz ediyorum. Çünkü bu husustan ötürü çift
çilerimiz şikâyet etmektedirler. Hatta diyorlar ki; «Bu 
ilâcı kullanmadığımız takdirde yarı yarıya zararımız 
vardır.» 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Köy
lüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
İşte bunu da böylece ilgili Bakana duyurur, hepinize 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar.) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

için seçime geçmeden önce, Millet Meclisinin 
5 . 2 . 1975 tarihli 35 nci Birleşiminde ve 12 . 2 . 1975 
tarihli 38 nci Birleşiminde kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonlarına, parti gruplarınca göste'rilen 
adayların işaret oyuyla seçimlerini yapacağız. Araş
tırma Komisyonu aday listeleri ayrı ayrı basılıp sa
yın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi listeleri ayrı ayrı okutarak işaret oyları
nıza sunacağım. 

V. — SEÇİMLER 
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Birinci listeyi okutuyorum : 

Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
kurulan Araştırma Komisyonu Aday Listesi. (10/9) 

(15) 
Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Süleyman Mutlu 
O. Orhan Çaneri 
Ahmet Türk 
Ömer Kahraman 
Kadir özpak 
İhsan Bedirhanoğlu 

:. H . p. (6) 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Çanakkale »' 
Mardin » 
Tekirdağ » 
Uşak » 
.Van » 

A. P. (5) 

Hasan Özçelik 
Rıfkı Danışman 
Rasim Gürsoy 
Cemil Ünal 
Nihan llgün 

Ankara »' 
Erzurum » 
İçel » 
Kars » 
Tekirdağ » 

M. S. P. (2) 

Mir Bahattin Yardımcı Ağrı » 
Ömer Naimi Barım Elâzığ » 

D P . (1) 

Rasim Cinislİ Erzurum •» 

C. G. P. (1) 

Mehmet Nebil Oktay Siirt »' 

BAŞKAN .— Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını 
yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin tespiti amacıyle kurulan Araştırma Komis
yonu üye seçimi. (10/13) 

BAŞKAN •---• İkinci listeyi okutuyorum. 

Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını yaratan 
sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüzden olmuş ve 
olmakta devam eden olaylar ve alınan tebdirlerin 
tesbiti amacıyle kurulan Araştırma Komisyonu aday 

listesi (10/13) 

(15) 
Adı ve Soyadı 

C. H. P. 
Cemil Erhan 
Bahattin Karakoç 
Mikâil İlcin 
Hikmet Baloğlu 
Remzi Özen 
Abdülbaki Cartı 

Seçim bölgesi 

(6) 
Ağrı Milletvekili 
Diyarbakır » 
Hakkâri » 
İçel » 
İzmir » 
Siirt » 

A. P. (5) 

Yılmaz Hocaoğlu 
1. Hakkı Yıldırım 
Cemil Ünal 
Selçuk İmamoğlu 
İdris Arıkan 

Adana 
Erzurum 
Kars 
Kayseri 
Siirt 

M. S. P. (2). 

Ömer Naimi Barım 
Abdülkadir Öncel 

Elâzığ 
Urfa 

D. P. (1) 

İhsan Arslan 

Rıza Polat 

Yozgat 

C. G. P. (1) 

Ağrı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Su
riyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizle
nerek işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen top
raksız köylülere dağıtılmasını sağlamak amacıyle ku
rulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/14), 
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BAŞKAN — Üçüncü listeyi okutuyorum. 

Güneydoğu Bölgemizde mayınlanarak Suriyelilerin 
istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işler 
hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri 
olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere 
dağıtılmasını sağlamak amacıyle kurulan Araştırma 

Komisyonu aday listesi, (10/14) 

(15) 
Adı ve Soyadı 

C. H. P. 
Ramazan Yıldırım 
Hasan Bütüner 
Murat Kâhyaoğlu 
Mehmet özdal 
Mehmet Yüceler 
M. Zeki Tekiner 

A. P. 

Faik Kırbaşlı 
Abidin tnan Gaydalı 
Veli Gülkan 
Sedat Akay 
Seyfi Güneştan 

M. S. P. 

Ömer Naimi Barım 
Abdülkadir Öncel 

D. P. 

Hasan Değer 

C. G. P. 

Talât Oğuz 

Seçim bölgesi 

(6) 
Adıyaman Milletvekili 
Amasya » 
Eskişehir » 
Karhaman Maraş » 
Kayseri » 
Nevşehir » 

(5) 

Burdur » 
Bitlis » 
Edirne » 
Kocaeli » 
Mardin » 

(2) 

Elâzığ » 
Urfa » 

(D 
Diyarbakır » 

(D 
Mardin » 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konut-
larıyle ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihaleler
deki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyle kurulan 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi (10/15) 

BAŞKAN — 4 ncü listeyi okutuyorum. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle ilgili 
ÎNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki usul
süzlükleri tespit etmek amacıyle kurulan Araştırma 

Komisyonu aday listesi. (10/15) 

(15) 
Adı ve Soyadı Seçim bölgesi 

C. H. P. (6) 
Sabri TığU 
Veli Bakirli 
İlyas Kılıç 
Nazif Arslan 
Ali Kurt 
Süleyman Yıldırım 

Fikri Pehlivanlı 
Hasan Özçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hilmi Öztürk 
Necmi Özgür 

Turhan Utku 
Şevket Kazan 

Orhan Tokuz 

Hasan Tosyalı 

Kastamonu Milletvekili 
Manisa » 
Samsun » 
Sivas » 
Tokat » 
Tunceli » 

A. P. (5) 

Ankara 
Ankara 
Denizli 
Kastamonu 
Manisa 

M. S. P. (2) 

Çorun 
Kocaeli 

D. P. (1) 

Gaziantep 

C. G. P. (1) 

Kastamonu 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30 . 5 . 1974 tarihli 
90 ncı Birleşim tutanağnın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi Anayasa Mahke» 
meşinde açık bulunan 1 asıl üyelik için seçim yapıla* 
çaktır. 

Bu üyelik için Anayasa - Adalet Karma Komisyo
nunca gösterilen adayları tekrar okutuyorum : 

«1. Şahap Kitapçı (Yargıtay Üyesi) 
Nihat Saçlıoğlu (Askerî Yargıtay İkinci Baş-2. 

kanı) 
3. 
4. 
5. 

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

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan bu 
adaylar arasından yalnız birine oy verilecektir. Şim
di buna göre, tek mühürlü oy puslaları ve zarflar 
dağıtılacaktır. Bu oy pusulalarına, yalnız bir isim ya
zılarak zarfa konmak suretiyle oy kutusuna atılma
sını rica ederim. 

Şimdi sayım ve döküm işi için, 5 kişilik Tasnif 
Komisyonunu tespit için ad çekiyorum. 

Sayın IhsanToksarı?.. Burada. 
Sayın Hasan özçelik?.. Burada. 
Sayın Hayati Savaşçı?.. Yok. 
Sayın Talât Oğuz?.. Burada. 
Sayın Muammer Alıcı?.. Burada. 
Sayın İhsan Arslan?.. Burada. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye?.. 

Yok. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. Tasnif Komisyonu 
yerini almıştır. Oy sepetini Tasnif Komisyonuna ve* 
riniz. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayım ve döküm tutanağı gelmiş

tir. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için* yapılan seçime 112 üye katılmış ve ne
ticede ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılma
mıştır. 

Arz olunur. 
Üye 

istanbul 
İhsan Toksan 

Üye 
Mardin 

Talât Oğuz 
Üye 

Yozgat 

Üye 
Ankara 

Hasan özçelik 
Üye 

Ankara 
Muammer Alıcı 

İhsan Arslan 

BAŞKAN — Anlaşıldığı üzere seçim yenilene» 
çektir. Ekseriyetimizin olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu sebeple, gündemin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 7 nci 
ve 20 nci sıralanndaki kanun tasarı ve tekliflerini 
görüşmek için, 27 . 3 .1975 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 16.13) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. •— İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, İçel' 
de kurulan İçko - Birlik ve İçel Erdemli Merkez köy
lerini Kalkındırma Kooperatiflerine kredi miktarı ve 
tevziine ilişkin Ticaret,. Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanından sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kam İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. (7/327) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Ticaret Bakanı ile 

Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandınlmasına müsaadelerini say
gı ile rica ederim. 

7 . 1 . 1975 
İçel Miletvekili 

İbrahim Göktepe 

1. İçel'de kurulu bulunan İÇKO BİRLİK adlı 
Kooperatifler Birliğine 1 Şubat 1974 tarihinden bugü
ne kadar açılmış olan kredilerin cinsi, miktarı, ve açıl
dığı tarihler ile kullandınlan miktarlar nedir? 
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2. İÇKO BİRLİK'in bu kredilerden istifade ettir
diği kimselerin adları, verdiği kredilerin cinsi ve mik
tarları ile veriliş tarihleri nedir? 

3. İçel - Erdemli merkez köylerini Kalkındırma 
Kooperatifine 1 Şubat 1974 tarihinden bugüne ka
dar açılan kredilerin cinsi, miktarı ve açıldığı tarih
ler ile kullandırılan miktarlar nedir? 

4. Adı geçen bu kooperatifin bu kredilerden is
tifade ettirdiği ortakları kimlerdir? Kime, hangi ta
rihlerde ne cins ve ne miktar kredi verilmiştir? 

5. İÇKO BİRLlK'e, Doğu ülkelerinde yapılan 
narenciye ihracaatından hangi tarihte, ne miktar kon
tenjan tanınmıştır? Geçen yıllarda aynı kooperatife 
ayrılan böyle bir kontenjan mevcut mudur? Bu kon
tenjandan ÎÇKÖ BİRLİK bugüne kadar kimlere ne 
miktar tahsis etmiştir? 

T, C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı 26 . 3 . 1975 
Sayı : H-l 1-629 

02740 
Konu : İçel Milletvekili Sa
yın İbrahim Göktepe'nin 
yazılı soru önergesi. 

T. B. M. M. Başkanlığına 

İlgi : 10 . 1 . 1975 gün ve 7/327-1724/15412 sayılı 
yazılarınız. 

İçel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe'nin «İçel' 
de kurulan İÇKO - BİRLİK ve İçel - Erdemli Merkez 
Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine kredi mik
tarı ve dağıtımına ilişkin» Bakanlığımıza yönelttikle
ri yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İ. Hakkı Aydınoğlu 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe'nin «İçel' 
de kurulan İÇKO - BİRLİK ve İçel - Erdemli Mer
kez Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine verilen 
kredi miktarı ve dağıtımına ilişkin» Köy İşleri ve Koo-

Bu soruyla ilgili Ticaret Bakanlığının cevabı 
28 . 1 .1975 tarihli 31 ne i Birleşim tutanak dergisin
de yayınlanmıştır. 

26 . 3 . 1975 O : 1 

j peratifler Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması 
istemiyle yönelttikleri soru önergelerinin cevabıdır. 

1. İçel Kooperatifler Birliğine (İÇKO - BİRLİK) 
1974 yılı programı uyarınca Gülnar'da uyguladığı 
nohut depolama ve değerlendirme projesi için 46 460 
T.L. hibe ve 12 000 T.L. kredi olmak üzere toplam 
58 460 T,L. Devlet yardımı sağlanmış, yardımın ma
halline gönderilmesi 13 . 1 . 1975 gün ve FS: 25-223 
sayılı yazımızla 7 C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğüne bildirilmiştir. 

2. Bakanlığımızca kooperatiflerin uyguladığı 
projeleri desteklemek amacı ile kooperatif tüzel ki
şiliğine kredi verildiğinden kooperatif ortaklarının 
kişisel olarak bu kredilerden yararlanması söz konu
su değildir. 

3. İçel - Erdemli Merkez Köylerini Kalkındırma 
Kooperatiflerine 1 Şubat 1974 tarihinden sonra bir 
kredi açılmamış, ancak 1973 yılında kooperatife açı
lan 435 927 T.L.'lık limon alım kredisinin koopera
tifçe süresi içinde ödenmediğinin belirtilmesi üzeri
ne bu kredinin bir yıl ertelenmesi 27 , 1 . 1975 gün ve 
144 sayılı yazımızla T. C. Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğüne bildirilmiştir.. 

I 4. Açüan kredi kooperatif tüzel- kişiliğine tah
sis edildiğinden kooperatif ortaklarının kişisel olarak 
bu kredilerden yararlanması söz konusu değildir. 

5. Narenciye ihracatına ait kontenjanlar, Ticaret 
Bakanlığınca saptandığından bu konuda Bakanlığı
mızca herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Nihan îlgün'ün, Tekir
dağ bölgesindeki ayçiçeği esirasyon tesislerinin inşa
sına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanı İsmail Hakkı Aydınoğlunun yazılı cevabı. 
(7/427) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

17 . 2 . 1975 
Tekirdağ Milletvekili 

Nihan İlgün 

1. Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birli
ğince Tekirdağ Bölgesinde inşası programlanıp, arazi 
satmalınan Ayçiçeği Ekstrasyon tesislerinin yapırru-

[ na bugüne kadar neden başlanmamıştır?, 
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2. Tesislerin yapımının gecikmesindeki sebep
ler nelerdir. Bazı hususî firma ve şahısların gecikme
de tesirleri olmuş mudur? Olmuş ise sorumlular hak
kında bir soruşturma açılmış mıdır? 

3. Fabrikanın yapılacağı yerin değişmesi mev
zubahis midir? Böyle bir değişme var ise sebepleri 
nelerdir? 

T. C 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 

Bası - Yayın ve Halkla ilişkiler 
Dairesi Başkanlığı 26 . 3 . 1975 
Sayı : H. 11/628 

02747 

Konu : Tekirdağ Milletve
kili Sn. Nihan İlgün'ün ya
zılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 2 . 1975 gün ve 7/427-1963/16941 sayılı 
yazılarınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan İlgün'ün «Tekir
dağ bölgesindeki ayçiçeği ekstrasyon tesislerinin inşa
sına ilişkin» Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

1. Hakkı Aydınoğlu 
Köy îşleri Ve Kooperatifler Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan İlgün'ün «Te
kirdağ bölgesindeki ayçiçeği ekstrasyon tesislerinin 
inşasına ilişkin» Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
ca yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle yöneltmiş 
oldukları soru önergelerinin cevabıdır. 

1. Ayçiçeği ekstrasyon tesisi uygulamasına, tesis 
için son derece önemli olan gerekli su kaynağının 
saptanan yörede yeterli miktarda bulunup bulun
madığının halen belirlenmemiş olması ve ayrıca tesi
se ilişkin fizibilite ve uygulama projelerinin Bakan
lığımıza bugüne kadar intikâl etmemiş olması neden
leriyle başlanılamamıştır. 

2. Yukarıda değinilen nedenlerin dışında tesisin 
yapımına başlanmamasında özel firma yada kişilerin 
etkisi söz konusu değildir. 

' 3.- Tesisin yapıldığı yörede işletme için yeterli su 
rezervi bulunmadığı takdirde kuruluş yerinin değişti
rilmesi söz konusu olabilecektir. 

I 3. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Devlet Ormanları içindeki su ürünleriyle ilgili yönet
meliğe ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Fikret Saat-

I çioğlu'nun yazılı cevabı. (7/441) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya-

I pumasına müsaadelerinizi rica ederim. 
24 . 2 . 1975 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

Orman Köyleri Kalkınma Kooperatiflerinin tatlı-
su balıkçılığını konu olarak seçme eğiliminin varlığı, 
keza gıda ve beslenme sorununun belirgin olduğu bi
linen bir gerçektir. 

Buna rağmen Orman Genel Müdürlüğü Avcılık 
ve Balıkçılık İşleri Yönetmeliğinin 35 nci maddesin
de; Devlet ormanları içinde su ürünleri üretim yer
lerinin kurulması amacıyle özel şahıs ve kooperatif
lere Jrtifak hakkı tesis edilemeyeceği belirtilmekte
dir. 

6831 sayılı Kanuna göre Devlet ormanları içinde taş 
ocakları işletmesine dahi müsaade edildiği halde, bu 
derece tahribat yapmayacağı bilinen balık üretim te
sisleri için irtifak hakkı tanınmamış olması bir çeliş
ki ortaya koyuyor. 

j Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin 35 nci madde
sinin değiştirilmesi düşünülüyor mu? 

• T. C. 
Orman Bakanlığı 
U. No. : 01293 18 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 2 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/441 - 1995/17237 sayılı yazıya C. : 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 
Devlet ormanları içindeki su ürünleri ile ilgili Yönet
meliğe ilişkin yazılı soru önergesi cevabı, 2 nüsha 

I olarak ilişikte takdim olunmuştur. 
Bilginize saygı ile sunarım. 

Prof. Dr. Fikret Saatçioğlu, 
Orman Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 
Devlet ormanları içindeki su ürünleri ile ilgili Yönet-

[ meliğe ilişkin yazılı soru önergesi cevabı : 
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Ormanlarda irtifak hakkı tesisi, kamu yararını 
sağlamak üzere kamu hizmeti gören kamu tüzel ki
şileri, adına mümkün olabileceğinden; özel şahıslara 
ve hukuken özel şahıs durumunda olan kooperatif
lere, ormanlarda su ürünleri üretim yerleri kurul
ması amacıyle irtifak hakkı tesisini önleyen ve daya
nağını Anayasanın 131 eni maddesinden alan Orman 
Genel Müdürlüğü Avcılık ve Balıkçılık İşleri Yönet
meliğinin 35 nci maddesinin değiştirilmesi düşünülme
mektedir. 

Ancak, yeni su ürünleri istihsal yerlerinin orman
larda kurulması için Bakanlığımızın öncelikle görüşü 
alınacağından; kamu yararı mevcutsa ve başkaca bir 
sakınca yoksa; Bakanlığımızca 6831 sayılı Orman Ka
nunun 17 nci maddesi gereğince izin verilmek sure
tiyle, su ürünü istihsal yerinin kurulması mümkün
dür. 

Devlet ormanlarında taşocağı açılmasına 6831 sa
yılı Orman Kanununun 18 nci maddesine göre izin 
verilmekte olup, bunlar için de irtifak hakkı tesisi 
mümkün değildir. 

Keyfiyeti bilginize sunarım. 

Prof. Dr. Fikret Saatçioğlu 
Orman Bakanı 

4. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale'de çimento fabrikası kurulmasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Göl-
han'ın yazılı cevabı. (7/442) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekil 
işlemin yapılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 

24 . 2 . 1975 
Çanakkale Milletvekili 

Orhan Çaneri 

1. Çanakkale Beyaz Çimento Fabrikası (73 O 
50030 numaralı proje) 1974 yatırım programında yer 
almış ve 31 400 000 T.L. ödenek ayrılmış idi. Bu ya
tırım gerçekleşecek midir? 

2. Eğer gerçekleşmeyecekse bunun sebebi nedir? 
Yatırım programına alındığı halde niçin vazgeçilmiş
tir? 

3. Çanakkale'de çimento fabrikası kurmak üze
re Yapı ve Kredi Bankası grupuna ve Akbank gru-
puna Bakanlığınızca hangi tarihte teşvik belgesi ve

rilmiş ve çimento sanayiinin bu özel yatırıma iştira
kine ne zaman karar verilmiş ve iştirak nispeti ne
dir? 

4. İstanbul ve tzmir civarındaki özel teşebbüse 
ait çimento fabrikalarıyle rekabet edebilecek kapa
sitede; Batı Anadolu'da özellikle Çanakkale'de kamu 
sektörüne ait çimento fabrikası kurulması düşünülü
yor mu? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 24 . 3 . 1975 
Sayı : 13/ÇS-3/588 

Konu : Çanakkale Millet
vekili Saym Orhan Çaneri' 
nin soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 . 2 . 1975 tarihli ve 7/442/1996-17238 sa
yılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin Ça
nakkale'de kurulacak beyaz çimento fabrikasına iliş
kin soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan notun ili
şikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Mehmet GÖlhan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 
Çanakkale'de kurulacak beyaz Çimento fabrikasına 
ilişkin soru önergesi hakkında not : 

1. 1974 yılı yatırım programında 73 CI 50030 
proje numarası ve 31 400 000 T.L.'lık bir ödenekle yer 
a!mış olan Çanakkale beyaz çimento fabrikası pro
jesi gerçekleşemeyecektir. Yüksek Planlama Kurulu
nun 6 . 8 . 1974 gün ve 48 sayılı raporu ile kararlaş
tırılan ve Bakanlar Kurulunun 15 . 8 . 1974 gün ve 
7/8807 sayılı kararı ile onaylanan T. Çimento Sana
yii T.A.Ş.'nin 1974 yılı revize yatırım programında bu 
ödenek, çeşitli etüt ve mekanik sondaj giderlerini 
karşılamak üzere 1 000 000 T.L.'sma indirilmiş bulun
maktadır. Ancak bu maksatla yapılmış olan toplam 
harcamalar 25 332,87 T.L. olmuştur. 

2. Bilindiği gibi söz konusu çimento fabrikası
nın, beyaz çimento için asgari ekonomik kapasite 
olan 200 000 ton yıl kapasiteye göre kurulması prog
ramlanmış bulunmaktaydı. Ancak, Türkiye'de bugün
kü beyaz çimento iç tüketimi 50 000 ton/yıl düzeyinde 
olduğundan ve ancak 1980 'lerde 100 000 ton yıl düze
yine çıkabileceğinden üretim - iç tüketim farkının ihraç 
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edilerek eritilmesi gerekmektedir. Öte yandan, bütün 
dünya ülkelerini etkisine alan son ekonomik buna
lımlar, bu ülkelerdeki yatırımları yavaşlattığından, 
çimento tüketimi de gerilemiş ve bütün ülkelerde çi
mento stokları yükselmiştir. Beyaz çimento fazlası
nın ihracı ile ilgili dış piyasa etütleri de, bu durumun 
sonucu olarak maalesef olumsuz sonuçlar vermiş 
bulunmaktadır. Bu durum üzerine, 200 000 ton yıl ka
pasiteli bir fabrikanın % 25-50 kapasite ile işletil
mesinin rantabl olamayacağı da aşikâr olduğundan, 
fabrikanın iç tüketimi karşılayacak düzeyde beyaz çi
mento üretmesi, kalan kapasitesini de normal port-
land çimentosu üretimine tahsis etmesi bir alterna
tif olarak düşünülmüştür. Ancak, Çanakkale ilimizde 
Yapı Kredi Bankasının öncülüğünde 860 000 ton/yıl 
kapasiteli bir çimento fabrikasının kurulmakta ol
ması dolayısı ile bu alternatifin de işlemesi imkânı or
tadan kalkmış bulunmaktadır. Bütün bu nedenlerle, 
Çanakkale Beyaz Çimento Fabrikası Projesi 1975 yılı 
yatırım programından çıkartılmıştır. 

3. Çanakkale'de 860 000 ton/yıl kapasiteli nor
mal bir çimento fabrikası yapımı için, Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş. ve ortaklarına 5 . 9 . 1974 tarihli ve 1428 
sayılı teşvik belgesi verilmiş ve bu projeye T. Çimen
to Sanayii T.A.Ş.'nin % 20 civarında iştiraki için şi-
fai mutabakata varılmıştır. 

4. Yukarıda 2 nci paragrafta belirtilen neden
lerle bugün için Çanakkale'de kamu sektörüne ait bir 
çimento fabrikası kurulması düşünülmemektedir. 

5. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin TÖB -
DER toplantılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına İçişleri Bakam Mukadder Öztekin'in 
yazılı cevabı. (7/454) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadeleri
ni rica ederim. 

27 . 2 . 1975 
İçel Milletvekili 

İbrahim Göktepe 

1. 15 . 2 . 1975 günü yurdun çeşitli yerlerinde 
tertiplenen TÖB - DER toplantıları için (Toplantı sa
lonu - nikâh salonu) gibi kendilerine ait salonlarını 
ücretli veya ücretsiz olarak bu derneğe tahsis eden 
belediye var mıdır? Varsa hangileridir? 

2. TÖB - DER'in bu toplantılarına katılan ve ko
nuşma yapan C. H. P.'li milletvekili var mıdır? Var
sa hangi illerde, hangi sayın milletvekilidir? 

3. Bu toplantılara katılan mahallî T. S. î. P. yö
neticileri var mıdır? Hangi illerde, kimler katılmışlar
dır? Bunlardan konuşma yapanlar var mıdır? 

4. Bu toplantılara öğretmenler dışında katılıp 
konuşma yapan başka meslek mensupları var mıdır? 
Hangi illerde, kimlerdir? 

5. Bu konuşmacılardan daha önce haklarında 
sıkıyönetim ve adlî mahkemelerce takibat açılmış 
veya aftan faydalanmış olanlar var mıdır? Varsa han
gi illerde ve kimlerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 26 . 3 . 1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. D. 
Şube : Top. Ol. (B) 

057447 

Konu : İçel Milletvekili İb
rahim Göktepe'nin önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Başbakanlığa gönderilen 4 . 3 . 1975 ta
rih ve 7/454-2020/17391 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 13 . 3 . 1975 tarih, Kanunlar 
ve Kararlar Tet. D. Bşk. 77-328/1358 sayılı yazısı. 

îçel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe tarafın
dan Sayın Başbakana yöneltilip tarafımdan cevap
landırılması uygun görülen; TÖB - DER toplantıları 
ile ilgili yazılı soru önergesinde yer alan hususlar hak
kında derlenen bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

1. 15 . 2 . 1975 tarihinde Tüm Öğretmenler Bir
leşme ve Dayanışma Derneği (TÖB - DER) şubeleri 
tarafından düzenlenen kapalı yer toplantılarına tah
sis edilen belediyelere ait toplantı salonlarını gösterir 
liste ilişik olarak sunulmuştur. 

2. Önergenin diğer maddelerinde yer alan husus
lar hakkında, illerden önceden bu konularda tespit 
yapılması istenmemiş olduğundan cevap vermek im
kânı bulunamamıştır. 

Arz ederim. 

Mukadder Öztekin 
İçişleri Bakanı 
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TÖB - DER tarafından 15 . 2 . 1975 tarihinde yapılan 
kapalı yer toplantılarına tahsis edilen belediyeye ait 

salonlar 

1. Nevşehir Belediye Nikâh sa
lonu 

2. İçel Belediye Nikâh salonu 
3. İzmir Belediyeye ait fuar 

Villa Çay ve düğün salonu 

4. Aydın Belediye Düğün sa
mı 

5. Gaziantep Belediye Nikâh 
salonu 

6. Çanakkale Belediye Nikâh 
salonu , 

7. Denizli Belediye Nikâh sa
lonu 

8. Burdur Belediye Düğün sa
lonu 

9. Bursa M. Kemalpaşa ilçesin
de Belediye Düğün salonu 

10. Bitlis Belediyeye ait Yıldız 
Sineması 

Ücretsiz 
Ücretsiz 

Müsteciri ta
rafından üc
retle 

Encümen ka
rarı ile ücret
le 

Ücretli 

Ücretle 

Ücretle 

Ücretle 

Ücretle 

Müsteciri ta
rafından üc
retle 

6. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Safa Rerisoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/455) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygılarımla arz ederim. 

28 . 2 . 1975 
İstanbul Milletvekili 

İhsan Toksan 

1. — Kıbrıs harekâtında Şehit düşen Kıdemli 
Üsteğmen Necmi Tombul'un eşi öğretmen Gülsüm 
Tombul, iki yavrusu ile babası evine sığınmıştır. Üskü-
darda babası evine yakın altı okuldan birisine tayinini 
talep etmiştir. Fakat bu altı okulda açık kadro bulun
duğu halde, Şişli Gültepe semtinde bir okula tayin 
edilmiştir. 

Şehit aillelerine öncelik tanınacağına dair Millî Sa* 
vunma, Millî Eğitim Bakanlıklarının kararnamelerine 
rağmen, öğretmenin talebi yerine getirilmemiştir. 

C. H. P. den Senatör olma heveslisi olan bu Mü
dür Halis Kurtça, Bakanlıkların kararnamelerini tat
bik etmeme cüretini nereden alıyor? Bunun hakkın
da idarî tahkikat açılmış mıdır? 

2. — Aşırı solculara verdiği değer kadar şehit ai
lesine değer vermiyor mu? Aziz Kıbrıs Şehidimizin 
kemiklerini sızlatmaya ne zamana kadar devam ede
cek? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 106 25 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi 11 . 3 . 1975 gün ve 7/455 2049/17696 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Toksarı'nın İstan
bul Millî Eğitim Müdürü hakkında vermiş olduğu 

yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız. 

Bolu ili öğretmeni iken, şehit eşi olması da dik
kate alınarak, İstanbul İline naklen atanan öğretmen 
Gülsen Tonbul'un İstanbul dahilinde durumuna uy
gun bir okula verilmesi yolundaki dilekçesi incelen
miştir. • 

İlgilinin şehit eşi olması sebebiyle atamada is
teğine uyulabilmesi için ataması 6 . 11 . 1974 tari
hine kadar bekletilmiştir. Bu tarihe kadar bir müracaa
tı olmaması üzerine Şişli İlçesi Gültepe İlkokuluna 
atanmıştır. Bu arada, posta ile gönderdiği 4 . 1 1 . 1974 
tarihli dilekçesi ile, Üsküdar İlçesinin Selimiye, İca-
diye ve Zeynep Kâmil İlkokullarından birine atan
ma isteğinde bulunmuştur. Öğretmenin dileğinin ye
rine getirilmesi olanağı bulunamamıştır. Adı geçen 
öğretmene Üsküdar İlçesi Kandilli İlkokuluna atana
bileceği belirtilmiş ise de, bu teklifi kabul etmemiş
tir. Daha sonra Üsküdar İlçesi İstiklâl İlkokuluna 
atanması yapılmak suretiyle isteğinin yerine getirildi
ği, öğretmenin üçüncü kez verdiği 31 . 12 . 1974 ta
rihli dilekçesinin incelenmek üzere, Millî Eğitim Mü
dürlüğüne çağrıldığı, bu konuşmada; Üsküdar İl
çesinin Kandilli, İstiklâl Gültepe ve Küplüce İlkokul
larının teklif edildiği, bu durumda ancak Selimiye 
veya Bağlarbaşı İlkokullarından birinde çalışacağını, 
bunlar dışında bir ilkokulda çalışmayacağını beyan 
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ederek istifasının kabulünü istediği İstanbul Valili
ğinin 10 . 2 . 1975 tarih ve 341001 sayılı yazısından 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
7. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tanın, 

öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı (7/459) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Millî Eğitim Ba

kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminine 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
11 . 3 . 1975 

Afyon Milletvekili 
Dr. Mete Tan 

1. — Öğretmenlerin Sağlık ödenek ve harcırah
larının ödenmediğini öğrenmiş bulunmaktayım. Öğ
retmenlerin mağduriyetine sebep olan bu durumun 
kaldırılması için düşünceleriniz nelerdir? 

2. — Yeterlik belgeli öğretmenlerin 12 sayılı Ka
rarname ile mağdur duruma düştükleri malumdur. 
Eşit işe eşit ücret prensiplerine uygun olarak bu 
öğretmenler için hükümetçe bir teklif getirilmesini 
düşünmekte misiniz? 

3. — Diğer bazı mesleklerde olduğu gibi, öğretmen
lerin de dışarıda geçen 10 yıl sürelerinin intibakların
dan sayılması için Bakanlığınızca bir çalışma yapıl
makta mıdır? 

4. — Bütün ilköğretim Müdürlerine tanınmış olan 
yan ödemeden, Halk Eğitim Müdürleri neden fay
dalanamamaktadırlar?. Bunların da yan ödemelerden 
faydanalmasını düşünmüyor musunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031.2-105 25 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 3 .1975 gün ve 7/459 2063/17882 sayılı 

yazınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Mete Tan'ın öğ
retmenlerin özlük haklarına dair vermiş olduğu ya

zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. — Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki 
okullarda görevli öğretmenlerin tedavi ve tedavi yol
luğu ödenekleri her malî yılın başında ihtiyaca göre 
il ve ilçe saymanlıklarına gönderilmektedir. 

Sözü edilen ödeneklerden alacaklı bulunan perso
nelin Bakanlığımıza müracaatı halinde durumu ince
lenebilir. a 

2. — Bilindiği gibi, 657 sayılı Kanunun 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 36 ncı mad
desinin (A) bendinin (6 - a) fıkrasında, lise ve dengi 
okul mezunu olup özel kanunları gereğince sınava ta
bi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini 
alanların 11 ncı derecenin 1 nci kademesinden hizme
te başlayıp 4 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilecekleri hükmü yer almaktadır. 

Bakanlığımız, orta dereceli okullarda görevli di
ğer öğretmenlere göre intibak yönünden mağdur olan 
yeterlik belgeli öğretmenlerin giriş derecelerinin 10 
nuncu derecenin 2 nci kademesi, yükselebilecekleri aza
mî derecenin de 1 nci derecenin son kademesi olarak 
saptanması için, sözü edilen kararnamede yapılacak 
değişiklikleri görüşmekte bulunan T. B. M. M.'ne ge
rekçeli teklifini iletmiş bulunmaktadır. 

3. — Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği ve diğer 

Devlet memurluğu hizmetleri dışında, açıkta ve ser

best geçen belli sürelerinden bir kısmının intibakla

rına sayılması için Bakanlığımızca girişimlerde bu

lunulması düşünülmemektedir. 

4. — Halk Eğitimi Merkez Müdürlerine de işgüç
lüğü zammı ödenmesi için Bakanlığımız, 4 . 2 . 1975 
gün ve 20296 sayılı gerekçeli teklifini Devlet Personel 
Dairesi Başkanlığına intikal ettirmiştir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

» d « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

26 . 3 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — 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 2. — 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 3. — 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 4. — 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) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 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 MuU 
lu ve 17 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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, 
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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 açiimasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Çorum Milletvekili Eteni Eken'in, tuz fi

yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü som önergesi (6/49) (*) 

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

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

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldarih'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. ÜnsaJ'ın, Türk. 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

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

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

11. — Maı din 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 
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'nm, 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 (6/1İ 8) (*) 

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

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 Şahinin, 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^ 
kanmdan 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 
(6157) 

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^ 
si (6/58) 

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



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 
hâk 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 Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/65) 

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

33. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin 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 Bakamndan 
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 İhsan 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. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'uH, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

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

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

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarınm 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. — İçel 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
yınına Miskin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

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

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

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

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

51. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki 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 İmar 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 îşleri 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 linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

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

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakamndan 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 (6/1.10) 

67; — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanunufıun 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 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. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri 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) 

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 işleri 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'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

92. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
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 Buldanlı'nın, 
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. — İçel 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 Parlar'm, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklat 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 Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/147) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş-! 
kin Dışişleri Bakamndan 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) 

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 (6/114) 

102. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti-. 
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik» 
tarma ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI 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 iünde sanayide soda üretmek amacıyle ku< 
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu-: 
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 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 Kooperatifi 
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'm, 
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 çalınan 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

113 — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar 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 Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) I 

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

118. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. I 
(6/178) (*) 

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

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

121. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'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 ve 155'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 14 . 3 . 1975, 25 . 3 .1975) 

2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler 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 ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

6. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
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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; îstanbul 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 
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. — îstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme-! 
teri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

11. — îstanbul 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, îmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komisi 
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) (Dağıta 
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. — îstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor^ 
lan (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 s 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. Sayışı : .109) (Dağıtma tarihi : 1 .11 .1974) 

X 20. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi : 24. 3 . 1975) 


