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A) Yazılı sorular ve cevapları 
1. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 

Çukurova'da haşerelerle yapılan mücadelenin 
yetersizliğine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/622) 
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2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi de
ğiştiren 1897 sayılı Yasanın yanlış uygulanma
sına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz 
Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/625) 626:630 

3. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK)'na 
ilişkin Başbakandan soruları ve Başbakan adı
na Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı 
cevabı. (7/628, 7/636) 630:631 

Sayfa 
4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Po

lis Atama Yönetmeliğinin değiştiriliş nedenleri
ne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/638) 631:632 

5. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, 
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'ın, yazılı cevabı. (7/650) 632:634 

6. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, 
badem fiyatlarının taban fiyatı tespitine ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/660) 634:635 

7. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan' 
in, ithal edilen gübre hammaddelerine ilişkin 
sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın, yazılı cevabı. (7/672) 635:638 

8. — Ankara Milletvekili Önder Sav'm, do
ludan zarar gören köylülerin borçlarının erte
lenmesine ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı ce
vabı. (7/693) 638 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 
ayları hesabına ait Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporu (5/32) (S. Sayısı: 219) ile. 

Millet Meclisince Anyasa Mahkemesi asıl üyeli
ğine seçilmiş olan Muhittin Taylan'ın emekliye ay
rılması nedeniyle açılan üyeliğe yenisinin seçilmesi
ne dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1442 sayılı 

Köy Kanununun 2491 sayılı Kanunla 19 ncu mad
desinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına 
ve bu kanuna bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifinin (2/379) İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi reddedildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere C. G. P. 
Grupunca gösterilen adaylar seçildiler. 

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 5 geçici madde eklen
mesine dair Kanunun (1/290) (S. Sayısı: 195) 20 nci 
maddesinin yapılan açık oylaması sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

18 Temmuz 1975 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,10'dâ son verilde. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Sivas' 

Enver Akova 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

16.7.1975 tarihli 102 nci Birleşimde alınmış 
olan karar gereğince, 1 Kasım 1975 Cumartesi günü 
saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşime saat 15,30' 
da son verlidi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Siirt 

Memduh Ekşi İdris Arıkan 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

18 . 7 . 1975 Cuma 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 

Şehinşahlık Hükümeti arasında Ekonomik ve Teknik 
İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı (1/320) (Dışişleri ve 
Plan komisyonlarına) 

Yazılı sorular < 
2. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

Başbakanın Paris'te yayınlanan M ateh dergisindeki 
demecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/703) 

3. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Almanya'da yayınlanan seyahat broşüründe, Tür
kiye'den bahsedilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/704) 

624 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Ankan (Sivas), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 104 ncü Birleşi- mini açıyorum. 

IV. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapılacak
tır. Salonda bulunan sayın üyelerin yoklamaya iş
tirak etmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — tsmini almadığımız, yoklamaya 

kaydetmediğimiz sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, isim okuyarak yapmış ol

duğumuz yoklama sonunda salonda 182 sayın üye-

/. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Çu
kurova'da haşerelerle yapılan mücadelenin yetersiz
liğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut ÖzaV 
in yazıh cevabı. (7/622) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Başbakan tarafından 

cevaplandırılmasına delâletinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

îçel Milletvekili 
• Oral Mavioğlu 

Soru : 
Çukurova bölgesinde 1973 yılı kuraklığı tarım 

ürünlerinde büyük bir gerilemeye sebebolmuş ve 
üretici borçlarını dahi ödeyememenin sıkıntısını çek
miştir. 

1974 yılında kuraklığa ek olarak beyaz sinek diye 
adlandırılan haşere özellikle pamuk ve güz sebze
sinde geniş oranda üretimin düşmesine sebebolmuş, 
geçen yıldan borçlu üretici bu tabiî afet nedeniyle 
daha da güç koşullar altında yaşamını sürdürmeye 
gayret etmiştir. 

nin bulunduğu saptanmıştır. Bir saat sonra toplan-
sak bile, gerekli çoğunluğu sağlayabileceğimiz ka
naatinde değilim. Bu nedenle Genel Kurulumuzun 
daha evvelce almış olduğu karar gereğince 1 Kasım 
1975 Cumartesi günü saat 15,00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatırken, bütün sayın milletvekili arka
daşlarıma tatillerinin mutlu ve başarılı geçmesini 
temenni ederim. 

(Kapanma Saati: 15,30) 

Kuraklık ve ürüne zarar veren haşereler, özellik
le beyaz sinekle mücadele konusunda ilgili bakanlık
lara yönelttiğimiz yazılı sorular içerisindeki tedbir
lerin alındığı tarafımıza cevap olarak bildirilmiştir. 
Ayrıca ilgili bakanlıklar ve bakanlık yetkilileriyle 
yaptığımız sözlü görüşmeler de gerekli tedbirlerin 
alındığı biçimde cevaplandırılmıştır. 

Çukurova'da özellikle pamuk ürününün yeni" fi
lizlenmeye başlandığı bu dönemde beyaz sinek yay
gın biçimde yeniden görülmüş, ilgili bakanın (Beyaz 
sineğin kökünü kazıyacağız) biçimindeki soyut be
yanına rağmen haşere bütün etkinliğiyle ürünü et
kisi altına almış bulunmaktadır. 

Gerekli tedbir çok kısa süre içerisinde ve gereken 
ölçüde alınmaz ise 1975 yılında da beklediği ürünü 
alamayan Çukurova üreticisi iki yıldan bu yana öde
yemediği borçlarını biraz daha artırmış olacak ve 
yıllarca altından kalkamayacağı bir ekonomik baskı 
altına girecektir. 

Yukarıdaki ifadelerimiz gözönüne alınarak Sayın 
Hükümetimizin Başkanı sıfatiyle ilgili bakanların iş-

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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birliği yaparak özellikle ekonomik güçlük içerisinde 
bulunan pamuk üreticisinin kendi insiyatifine bırak
maksızın Devlet olarak 1975 pamuk ürününü kur
tarmak için bir tedbir düşünüyor musunuz? 

Yapılan masrafın daha sonra üreticiden tahsil 
edilebilmesi olanağı üzerinde durarak bir an önce 
bu haşerelerle mücadele için şimdiye kadar Hükü
met olarak bir tedbir alınmış mıdır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 17 . 7 . 1975 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1223 
Konu : Sn. Oral Mavioğlu'nun 

, soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 12 . 6 . 1975 gün ve 

Kanunlar Müdürlüğü 7/622-2593/21064 sayılı yazı. 
tçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafından, 

Pamuk müstahsilinin sorunları ile Beyaz Sinek mü
cadelesine ilişkin olarak; Sayın Başbakana yöneltilen 
ve ilgisi cihetiyle Bakanlığımızca cevaplandırılması 
tensip olunan yazılı soru önergesi cevabının iki nüs
ha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafından 
beyaz sinek mücadelesine ilişkin olarak; Sayın Baş
bakana yöneltilen ve ilgisi cihetiyle Bakanlığımca 
cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesi 
cevabı, ' 

Bu yıl Çukurova bölgesinde beyaz sinek tarafın
dan vâki olarak muhtemel bir tahribata karşı Ba
kanlığımızca gerekli tedbirler alınmış bulunmakta- ' 
dır. Bu cümleden olarak: 

1. Bütün kış boyunca müstahsilin bu konuda 
eğitimine devam edilmiştir. 

2. Lüzumlu ilâçların zamanında ve yeteri mik
tarda piyasada bulundurulması için gerekli tedbirler 
alınmış ve ihtiyacın büyük bir kısmı halen temin 
edilmiştir. Bakiye ihtiyaç da peyderpey temin edil
mektedir. Bu durum karşısında 1975 yüında bir ilâç 
sıkıntısı olmayacaktır. Bununla beraber bölgeye ge
len ilâçların karaborsaya düşmemesi için gerekirse 
ihtiyaç belgesi karşılığında satılması yoluna gidile
cek, Ziraat Odaları ve Çiftçi Birlikleri ile de sıkı bir . 
işbirliği yapılarak piyasanın ilâçsız kalmaması için 
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alınan tedbirler aralıksız takip ve kontrol edilecek
tir. 

3. Bu yıl iklim şartlarının zararlı lehine müsait 
gitmesinden dolayı haşerenin kültür sahalarına inti
kali daha erken olmuştur. Zararı önlemek bakımın
dan bir-kısım sebze müstahsili tarafından mücadele 
yapılmıştır. Ancak, patates yetiştiricileri kısa süre 
sonra hasada geçeceği için mücadeleye pek yanaş
mamışlardır. Hasadı müteakip beyaz sineğin bura
lardan pamuk sahalarına intikalinin azaltılması için 
bir üreme ve enfeksiyon kaynağı olan patates ekili 
yerlerde kesafetin düşürülmesi bakımından devletçe 
mücadele yapılmıştır. 

4. Çukurova pamuk sahalarını devamlı kontrol 
altında bulundurmak ve bu konuda üreticilerin ya
nında olup kendilerine zamanında gerekli tavsiyeler
de bulunmak, yardımcı olmak ve mücadeleyi organi
ze etmek üzere yeteri kadar ekip teşkil edilmiştir. 
Bunun için bölge teknik eleman, mücadele âleti ve 
motorlu vasıta bakımından takviye edilmiştir. 

5. Kurulan bu ekipler vasıtasiyle pamuk alanla
rı kontrol edilmekte ve her ekip kendi ekim saha
sında bulunan köylerdeki pamuk müstahsilinin toplu 
mücadele yapmasını sağlamak üzere ilgililerle işbir
liği yaparak, müstâhsilin teknik bilgi, ilâç ve uçak 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. 

6. Pamuk hastalık ve zararlıları mücadelesini bir 
bütün olarak mütalâa etmek gerekmektedir. Beyaz 
sinek mücadelesini ayrı olarak düşünmek mümkün 
değildir. 4 milyon dekar pamuk sahasında çeşitli 
zararlılara karşı tekerrürlü olarak yapılacak ilaç
lamalar için ilâç ve ilâç atma masrafı olarak yarım 
milyar liradan fazla paraya ihtiyaç bulunmktadır. 
Bugünkü bütçe imkânlarımız buna müsait olmadığı 
gibi, temin edilse dahi bu kadar geniş bir sahada 
mücadelenin teknik gereği olarak kısa süreler içinde 
müteaddit ilaçlamaların gecikmeden yapılması, ma
hallî teşkilâtımızın takviye edilmesine rağmen yine
de sınırlı olacak imkânlarla mümkün görülmemek
tedir. Bu itibarla tüm mücadelenin devlet tarafın
dan yapılması halinde başarı şansı zayıf bulunmak
tadır. Bu yıl Ziraat Bankasınca kredi dağıtımında çift
çi lehine önemli değişikliklerde yapılmıştır. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 12 Sa
yılı Kanun hükmündeki Kararnameyi değiştiren 1897 
sayılı Yasanın yanlış uygulanmasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. 
(7/625) 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
12 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi de

ğiştiren 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Yasanın 36 ncı 
maddesinin 12 nci bendinin (d) fıkrasında «Memu
riyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci mad
deye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi
ni bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara verme
den başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsal
lerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kay-
dıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve ka
demesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet 
sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir 
derece hesabıyla ilâve edilmek suretiyle bulunacak 
derece ve kademeye yükseltilirler.» hükmü vardır. 

Bu hükme göre hizmet süresi emsal alınmak ge
rekirken Maliye Bakanlığı ve bazı kurumlar hizmet 
süresini indirime tabi tutarak uygulamaya girişmiş 
bulunmaktadırlar. 

Maliye Bakanlığının tutumu bir örnekle açıklıya-
lım: 

1946 yılında liseden mezun 3 kişiden; 
A) Ara vermeden üst öğrenime devam ederek 

1950 yılında üniversiteden mezun olmuş ve memuri
yete intisap ile bugün devlet memurudur. 

B) 1946 yılında liseden mezun olduktan sonra 
devlet memuriyetine intisap etmiş ve memuriyeti sı
rasında 1960 yılında aynı üst öğretimi bitirmiş ve 
bugün 29 yıllık devlet memurudur. 

C) de 1946 yılında liseden mezun olduktan son
ra tahsiline 4 yıl ara vermiş ve örneğin, bakkallık 
yapmış ve 1950 senesinde o da devlet memuriyetine 
intisap etmiş ve o da 1960 yılında B gibi 4 yıllık üst 
öğrenimini bitirerek bugün 25 yıllık devlet memuru 
durumundadır. 

Maliye Bakanlığının uygulamasına göre B'nin 
29 yıllık devlet memurluğu süresinden 4 senesi düşül
mek suretiyle, 4 senesini devlet memuriyeti dışında, 
bakkallıkta geçirmiş olan C'ye eşit duruma getiril
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu
nun, bu yasa ile ilgili raporunda yapılan açıklama 
bizim görüşümüz yönündedir. 

TV'de yapılan bir açık oturumda Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu Sözcüsü Sayın Hayrettin 
Nakiboğlu da aym görüşte olduğunu açıklamıştır. 

657 sayılı yasanın devlet memurlarının sürekli 
olarak kendilerini yetiştirme anailkesine ve açık mad
de hükmüne ve Anayasanın hizmet eşitliği kuralı
na aykırı olan bu uygulamanın hemen düzeltilmesi 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 15.7.1975 

Ankara 
Bümko : 115500-4238-17215 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

sözü ile alınan 17.6.1975 tarih ve 7/625-2610/21196 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in yazılı soru önergesinde; öğrenim du
rumları değişenlerin intibaklarında hizmet süresinin 
emsal alınması gerekirken, Bakanlığım ve bazı ku
rumlarda, hizmet sürelerinde indirim yaparak uy
gulamaya girişildiğinden bahisle, Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonunun raporundaki açık
lamaya da ters düşen bu uygulamanın düzeltilmesi
nin düşünülüp düşünülmediği sorulmaktadır. 

Bilindiği gibi 15.5.1975 tarihli ve 1897 sayılı Ka
nunun 2 nci çerçeve maddesi içinde yer alan «öğ
renim durumları değişenlerin intibakı» ile ilgili ek 
geçici 3 ncü madde «1.3İ1970 - 30.11.1970 tarihleri 
arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı ya
pılmış olanlarla, 30.11.1970 tarihinden 1.3.1975 ta
rihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değer
lendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Asker
lik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumla
rı 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yük
sek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde 
değişenlerin derece ve kademelere intibakı 36 ncı 
maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek 
geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim 
durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı ay
nı esaslara göre yeniden tespit olunur.» denilmekte; 
36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrasında ise 
«memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 
nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst 
öğrenimi bitirenler, aym üst öğrenimi tahsile ara 
vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren 
emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak 
kaydiyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve 
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kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet 
sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir 
derece hesabiyle ilâve edilmek suretiyle bulunacak 
derece ve kademeye yükseltilirler.» hükmü getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu hükümlere göre, memuriyette iken veya me
muriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin emsa
linin, aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden baş
layan ve normal süresi içinde bitirip, bilâhare memu
riyete giren kişi olduğu anlaşılmaktadır. 

Burada maksat, gerek 1327 sayılı Kanunla, ge
rekse Kanun Hükmünde Kararnamelerde olduğu gi
bi, bir üst öğrenimlerini memuriyete girdikten son
ra tamamlayanları, intibaklarda, öğrenimlerine ara 
vermeden bir üst öğrenimi tamamladıktan sonra me
muriyete girenlere yaklaştırmaktadır. Önergede ifa
de edildiği gibi, aynı yıl hizmete girmiş farklı öğ
renimleri olan kişilerin emsal alınması halinde, me
muriyette iken bir üst öğrenimi bitirenler tahsile ara 
vermeden öğrenimlerini tamamlayanların intibak et
tikleri derece ve kademeleri aşmış olacaktır ki, bu 
durum maddenin lâfzına aykırı olduğu gibi kanun 
vazıının iradesine de aykırı olacaktır. 

Esasen memuriyette iken bir üst öğrenimi biti
renlerin hizmet süreleri indirime tâbi tutulmamakta, 
hizmet sürelerinin tamamı memuriyet kıdeminde ve 
emeklilikte sayılmaktadır. Bu hususun da, memuri
yette iken öğrenime devam edenler için yeterli bir 
avantaj olarak sayılması gerekir. Bunun üzerine in
tibaklarda, aynı yıl mezun olduğu sınıf arkadaşla
rının, daha üstünde bir derece ve kademe verilmesinin 
eşitlik ilkelerine aykırı olacağı açıktır. 

Bu görüşümüzü bir örnekle açıklamak gerekirse, 
aynı yıl hizmete girme esas alındığı takdirde, 1.3.1960 
da liseyi bitirip aynı tarihte lise mezunu olarak me
muriyete giren ve memuriyette iken yüksek tahsilini 
tamamlayan bir kişi ile 4 yıllık yüksek okul mezunu 
olarak aynı tarihte hizmete giren kişi, 1.3.1975 tari
hinde 4 ncü derecenin birinci kademesinde olacak
lardır. 

1.3.1960 tarihinde lise mezunu olarak hizmete gi
ren kişi örnekteki emsali gibi yüksek öğretimi bitir
dikten sonra hizmete girmiş olsa idi 6 ncı derecenin 
3 ncü kademesine gelebilirdi. Buna göre emsalinin 
bir derece bir kademe ilerisine geçmiş ve dolayısiyle 
bütün hizmetleri yüksek okul mezunu gibi değerlen
dirilmiş olmaktadır. Böyle bir durum kabul edilmiş 
olsa idi, ek geçici 3 ncü ve 36 ncı maddenin (A) 
bendinin 12/d fıkrasına lüzum kalmaz, öğrenim 

durumu değişenlerin son öğrenim durumu nazara 
alınarak ek geçici 2 nci maddeye göre intibak yap
mak yoluna gidilirdi. , 

Diğer taraftan kanun metinlerinin açık olması ha
linde metne itibar edilip ancak metinde açıklık bu
lunmayan hallerde gerekçe ve raporlara başvurulma
sı gerekir. Yukarda da belirtildiği üzere 36 ncı mad
denin (A) bendinin 12/d fıkrası hükmünde tereddü
dü mucip bir husus bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerle Bakanlığımızca yapılan uygulama 
ve ilişikte sunulan 31 Seri Numaralı Devlet Memur
ları Geenl Tebliğinde belirtilen esaslar Kanun hüküm
lerine uygun olduğundan, düzeltilmesi gereken yan
lış bir uygulama söz konusu değildir. 

Arz olunur. 
Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

T, C. 
Maliye Bakanlığı 20.6.1975 

Ankara 
KY-10 

Bümko : 115567-34/14580-45 
Konu : 657 Sayılı Kanunun değişik ek 
geçici 2 ve 3 ncü maddeleri Hk. 

Devlet Memurları Kanunu 
Genel Tebliği 
Seri No. : 31 

Çeşitli kuruluşların Bakanlığımıza intikal eden 
müracaatlarından, 657 sayılı Kanunun 15.5.1975 ta
rihli ve 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 2 ve 
3 ncü maddelerinin uygulanmasında tereddüte düşül
düğünün anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamaların 
yapılması gerekli görülmüştür. 

1. Öğrenim durumları değişmiyenlerin intibakı 
(Ek geçici madde : 2) 

Ek geçici 2 nci maddenin (t) bendinde; «(A) ben
di uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve ka
deme üzerine, yukarıdaki bendler esas alınmak su
retiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak 
sürelerin her yılı için kademe ve her üç yılı için 
1 derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgi
li kademesine intibak ettirilir. Bu Kanunun 92 nci 
maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur. 

1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış 
bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapıl
mış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak inti
baklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme 
dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış haktır.» 
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denilmek suretiyle 1897 sayılı Kanuna göre yapıla- 1 
cak intibaklar dolayısiyle hizmet ve kıdem değerlen- I 
dirilmesinde bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim I 
durumuna göre yükselinebilecek derecelerin aşılma- I 
sına cevaz verilmiştir. I 

Bu itibarla, bu Kanun hükümlerine göre yapıla- I 
cak intibak neticesinde öğrenim durumlarına göre I 
36 ncı maddede tespit edilen yükselinebilecek dere- I 
çelerin aşılıp aşılmadığına bakılmıyacaktır. I 

Bu duruma göre yukarıda anılan (î) bendinden I 
sonra gelen 1 ve 2 nolu fıkraların tatbik kabiliyeti I 
bulunmamaktadır. I 

2. Öğrenim durumları değişenlerin intibakı (Ek I 
geçici madde : 3) I 

Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Ka- I 
nunla değişik ek geçici 3 ncü maddesinde; «1.3.1970 - I 
30.11.1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları I 
nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30.11.1970 ta- I 
rihinden 1.3.1975 tarihine kadar olan sürede göreve I 
alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmet- I 
lerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan I 
sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha I 
ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma I 
hakkı verecek şekilde değişenlerin derece ve kade- I 
melere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d I 
fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına I 
göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla I 
değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden tes- I 
pit olunur.» I 

36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrasında I 
ise, I 

«Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak I 
(87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) I 
üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile I 
ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde biti- I 
ren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aş- I 
mamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş I 
derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başa- I 
rıh hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, I 
her üç yıl bir derece hesabıyla ilâve edilmek suretiy- I 
le bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.» de- I 
nilmektedir. 

Bu hükümlere göre, memuriyette iken veya me- I 
muriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin inti- I 
bakı aşağıdaki esaslar dairesinde yapılacaktır. I 

Yukarıda zİkredildiği şekilde üst öğrenimi biti- I 
ren kişinin bitirdiği üst öğrenim için 36 ncı maddede I 
öngörülen hizmete giriş derecesi, başlangıç derecesi I 
olarak alınacak ve ilgilinin 1.3.1975 tarihine kadar ] 
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geçen başarılı hizmet sürelerinin her yılı bir kademe, 
her üç yılı bir derece hesabiyle giriş derecesinin üze
rine eklenerek 1.3.1975 tarihi itibariyle bir derece 
ve kademe tespit edilecektir. Ancak, tespit olunan 
bu derece ve kademe, yukarıda amlan kişinin sonra
dan bitirmiş olduğu üst öğrenime ara vermeden baş
layan ve normal süresi içinde bu öğrenimini tamam
layıp, bitirdiği üst öğrenim derecesiyle memuriyete 
atanan kişinin ulaştığı derece ve kademeyi geçemiye-
cektir. 

Sonradan bir üst öğrenimi bitirenlerde emsal, 
bunların memuriyete ilk giriş sırasında haiz oldukla
rı öğrenimi aynı tarihte bitirip tahsile ara vermeden 
normal süre-içerisinde üst öğrenimini tamamlayan ve 
bu üst öğrenimin giriş derecesinden memuriyete İn
tisap eden kişi olacaktır. 

Örnek : 1 
1960 yılında liseden mezun olan iki kişiden 1 nci 

şahıs aynı yıl memuriyete giriyor; 2 nci şahıs ise, 
aynı yıl öğrenim süresi 4 yıl olan yüksek öğrenime 
devamla bu öğrenimini 1964 tarihinde bitirerek aynı 
yılda memuriyete giriyor. Birinci şahıs 4 yıllık yük
sek öğrenimini 1968 yılında tamamlamış olduğu tak
dirde bu şahsın intibakı aşağıdaki şekilde yapılacak
tır. 

Bu kişinin 1960'dan 1968 yılına kadar geçen 8 
yıllık hizmet süresi, bitirmiş olduğu yüksek öğre
nimin giriş derecesi olan 9 ncu derecenin 1 nci kade
mesinden başlayarak değerlendirilecek, 1968 yılında 
ulaştığı derece 7 nci derecenin 3 ncü kademesi ola
caktır. Aynı şahsın 1964 yılında aynı süreli yüksek 
öğrenimini bitiren emsali ise, 1968 yılında 8 nci 
derecenin 2 nci kademesine ulaşmış olacaktır. Yu
karda açıklanan hüküm gereğince 1 nci şahıs emsali
nin aylığını geçemeyeceğinden bu şahsın intibakı, 
1968 yılında 7 nci derecenin 3 ncü kademesine değil, 
emsalinin ulaştığı 8 nci derecenin 2 nci kademesine 
yapılacak, bu tarihten sonra 1.3.1975 tarihine kadar 
geçen hizmet süreleri bu derece ve kademelerin üze
rine ilâve edilmek suretiyle her iki şahsın aylığı 
1.3.1975 tarihinde 6 ncı derecenin 3 ncü kademesine 
yükselmiş olacaktır. 

Örnek : 2 
1955 yılında ortaokuldan mezun olup 4 sene son

ra 1959 yılında ortaokul mezunu olarak memuriyete 
giren ve 1965 yılında memuriyette iken liseyi bitiren 
bir şahsın emsali, ortaokuldan sonra tahsile ara ver
meden 1958 yılında liseyi bitirip aynı yıl lise mezu
nu olarak memuriyete giren şahıs olacaktır. Bu du-
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ruma göre, birinci şahıs 1965 yılında liseyi bitirdi- • 
ğinde 11 nci derecenin 3 ncü kademesine ulaşacaktır. 
Emsali lise mezunu olarak 1958 yılında memuriyete 
girmiş olsaydı 1965 yılında 10 ncu derecenin 1 nci 
kademesine gelmiş olacaktı. Bu örnekte lise öğreni
mini memuriyette iken tamamlayan 1 nci şahıs, em
salini geçmemiş olduğundan intibakı 11 nci derece
nin 3 ncü kademesine yapılacaktır. Aynı kişi yük
sek öğrenimini 1970 yılında bitirdiğinde 11 yıllık hiz
meti değerlendirilerek 6 nci derecenin 3 ncü kade
mesine ulaşacaktır. Emsali tahsile aravermeden 1962 
yılında 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirip aynı yılda 
hizmete girmiş olsaydı, 1970 yılında 8 yıl hizmeti 
olacağından aynı yılda 7 nci derecenin 3 ncü kade
mesinde bulunacaktı. Birinci şahıs bu derece ve ka
demeyi geçemiyeceğinden intibakı 6 net derecenin 
3 ncü kademesi değil 7 nci derecenin 3 ncü kademe
sine yapılacaktır. Böylece, her iki şahıs 1.3.1975 
tarihi itibariyle 5 nci derecenin ikinci kademesine in
tibak ettirilmiş olacaktır. 

Örnek : 3 

1950 yılında ilkokulu bitiren iki kişiden 1 nci ilk-
okul mezunu olarak 1957 yılında memuriyete girip 
1961 yılında ortaokulu bitirmiş olsa, ikinci şahıs 
ilkokuldan sonra ara vermeden ortaokula başlayıp 
1953 yılında ortaokulu bitirerek 1957 yılında memu
riyete girmiş bulunsa, birinci şahıs ortaokulu bitir
diği 1961 yılında 13 ncü derecenin 3 ncü kademesine 
ulaşmış olacaktır. Emsali olan ikinci şahıs ise 1961 
yılında 13 ncü derecenin 3 ncü kademesine yüksel
miş bulunacaktı. Bu duruma göre, birinci şahıs, em
sali olan ikinci şahsı geçmediğinden 1961 yılı iti
bariyle intibakı 13 ncü derecenin 3 ncü kademesine 
yapılarak her iki şahsın 1.3.1975 tarihi itibariyle, in
tibakı 8 nci derecenin 2 nci kademesine yükselecek
tir. 

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre ifası arz 
ve rica olunur. 

Maliye Bakanı Y. 
Müsteşar 

Sebahattin Alpat 

3. — İçel Millevekili Süleyman Şimşek'in, Memur 
Yardımlaşma Kurumu (MEYAKfna ilişkin Başba
kandan soruları ve Başbakan adına Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/628, 7/636) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru

mu kısa adıyla (MEYAK) olan yasayla ilgili soru 
önergemin, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
kenin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

içel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Soru : 
1. Maliye Bakanlığınca hazırlanıp ve Bakanlar 

Kurulunca 22.12.1971 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulması kararlaştırılan ve kısa adıyla 
(MEYAK) olan, Memur Yardımlaşma Kurumu 
Yasası nerededir? 

Bir milyona yaklaşan tüm memurlarımızı çok ya
kından ilgilendiren bu yasa teklifi ne zaman Meclis 
gündemine alınacak ve yasalaşması sağlanacaktır. 

2. Bu yasa teklifi gereğince 1.3.1970 tarihinden 
itibaren memur maaşlarından kesilmeye başlanılan 
% 5 kesintilerin, T. C. Merkez Bankasında toplan
ması bir yasa gereğidir. 

Bu hesabın T. C. Merkez Bankasındaki numara
sı kaçtır? Bu numarada şimdiye kadar birikmiş pa
ranın miktarı ne kadardır. 

3. Memur maaşlarından kesilen bu paranın bü
yük bir kısmının ticarî kredi olarak bir kısım özel 
kişilere veya kurumlara verildiği söylentileri olduk
ça yaygındır. Bu söylentilerin doğruluk derecesi ne
dir? Şayet doğru ise, bu paranın ne kadarı kim
lere ve ne miktarda dağıtılmıştır? Ve hangi yasaya 
göre bu işlem yapılmıştır?. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Basjbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

t. Hükümet tarafından evvelce verilen Memur 
Yardımlaşma Kurumu Yasası (MEYAK) Hükümet 
tarafından takip edilmediğinden, halen kadük bu
lunmaktadır. 

Bu kanun tasarısını Hükümetiniz yenilemeyi ya 
da, yeniden vermeyi uygun görmekte midir? Ve bu 
konuda Hükümet çalışmaları var mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 15.7.1975 

Ankara 
Bümko : 111802-633/17214 

Konu : İçel Milletvekili Sayın Süleyman 
Şimşek'in, (MEYAK) Kanun Tasarısına 
ilişkin yazılı soru önergeleri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 17.6.1975 tarihli ve 7/628-2613/21202 

sayılı, 
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b) 23.6.1975 tarihli ve 7/636-2631/21318 sayılı 
yazılarınız. 

ilgideki yazılarınızla gönderilmiş bulunan İçel 
Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in; (MEYAK) 
Kanun tasarısı ve kesenekleri hakkındaki yazılı soru 
önergeleri incelenmiş ve sorulan hususlara ilişkin ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

1. Bakanlığımızca hazırlanmış bulunan Memur 
Yardımlaşma Kurumu Kanun Tasarısı, ilgili diğer 
kuruluşların da görüşleri alınarak en kısa sürede 
Meclislere sevk olunmak üzere Başbakanlığa arz edi
lecektir. 

2. Söz konusu kesintilere, 26.5.1975 tarihli ve 
15247 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış bulunan 
1897 sayılı Kanun ile değişik 657 sayılı Kanunun ek 
geçici 20 ndi maddesi gereğince devam olunmaktadır. 

3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayılı Kanunla değişik ek geçici 20 nci maddesi ile 
Bakanlığımıza , verilen görev uyarınca; keseneklerin 
tahsil, gönderme ve geri verilme esasları tebliğ
lerle saptanmaktadır. Bu esaslara göre «kesenek
ler» T. C. Merkez Bankası Ankara Şubesinde açtı
rılan 350415000 numaralı hesaba yatırılmaktadır. 

4. Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri 
toplamı 31.5.1975 tarihi itibariyle 2 670 231 000 TL. 
sidir. 

5. Memur maaşlarından kesilen bu paranın kıs
men de olsa kredi olarak özel kişi ve kurumlara ve
rilmesi söz konusu değildir. 

6. Memur Yardımlaşma Kurumu çalışmalarına 
başlayıncaya kadar (faaliyete geçtikten sonra istek 
üzerine derhal geri verilmek kaydıyle) keseneklerin 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyle, söz konusu 
paranın Devlet Yatırım Bankası tahvillerine veya 
Hazine bonolarına yatırılması 21.4.1971 tarihli ve 
7/2267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edil
miştir. 

31.5.1975 tarihi itibariyle, tahvillere yatırılan ve 
hesapta mevcut bulunan keseneklerin toplamı şöyle
dir: 

TL. 

Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline 
yatırılan 1 498 000 000 
Devlet Yatırım Bankası Tahviline 1 001 475 000 
T. C. Merkez Bankasındaki hesapta 
bulunan 170 756 000 

Toplam 2 670 231 000 

Bilgilerine arz olunur. 
Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

4. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, Polis Ata
ma Yönetmeliğinin değiştiriliş nedenlerine ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ce
vabı: (7/638) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla arz ederim. 18 . 6 . 1975 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Polis Atama Yönetmeliği askerlik yapmayan (te
cilli) kimseleri Polis yapabilmek için değiştirilmiştir: 

Soru: 
1. Yönetmeliğin değiştirilme gerekçesi nedir? 
2. Askerliğini yapanlardan bugünkü ihtiyacı kar

şılamak mümkün değil midir? 
3. Belli eğitimin yanında polis olacak kişinin as

kerliğini yapmasının mutlak yararı yok mudur? 
4. Türk polisinin, dışardan yersiz, kanunsuz ve 

uluorta yardıma ihtiyacı var mıdır? 
5. Türk polisinin kanunlar önünde tarafsız görev 

yapmasından rahatsız mı olunmuştur? Bunun için mi 
bu mesleğe yanlı kişiler alınmak istenmektedir? 

6. imam hatip mezunları polis yapılacak mıdır? 
Yapılacak ise imam hatip okullarının açılış amaçları 
nedir? Amaçlar ile bu eylem bağdaşacak mıdır? 

7. imam hatip okulları için kontenjan ayrılmış 
mıdır? Ayrılmış ise diğer meslek mezunları için de 
kontenjan düşünülmüş müdür? 

8. Kanunsuz bir şekilde polise yardım eden yönlü 
kişiler polis yapılacak mıdır? Yapılacak ise polislik 
kurumu zedelenmiyecek midir? 

9. Sözlü imtihan, istenilen kişileri almak için bir 
araç olmayacak mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 1 8 . 7 . 1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve Işl. A. 3 
No: 123859 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23 . 6 . 1975 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/638, 2648/21383 sayılı yazı. 
Muğla Milletvekili sayın Halil Dere'nin Polis Ata

ma Yönetmeliği değişikliğine dair yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve cevabımız aşağıda belirtilmiştir : 
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1. Yönetmelik değişikliği 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 48 nci maddesinde belirtilen Dev
let memurluğuna alınacaklarda aranılacak genel ve 
özel şartlara uygunluğu sağlamak için yapılmıştır. 

2. Sağlanması mümkün olsa bile, henüz askerliği
ni yapmayanların da polis memuru adaylığına müra
caat edebilmelerine imkân veren kanunî haklar ken
dilerine verilmiştir. 

3. Bu konu tartışılabilir. 
4. Devlet zabıtasının, dışarıdan yersiz, kanunsuz 

ve uluorta yardıma hiçbir devirde ihtiyacı olmamıştır 
ve olmayacaktır. Zaten kanunlara saygılı vatandaş
larımız bu tutumlarıyle zabıtaya bir nevi yardımcı ol
maktadırlar. 

5. Türk polisi Anayasa ve kanunların ışığı altın
da; hizmetinde bulunduğu Türk Milletine tarafsız ve 
eşit olarak görev ifa etmiş ve etmeye devam edecek
tir. Polis memurluğuna, Kanun ve Yönetmelikte ara
nan şartlara uygun müracaatçılar, yeterlik ve yarış sı
navı ile alınmakta ve bu konuda büyük titizlik göste
rilmektedir. 

6. Polis memurluğuna ortaokul, lise ve denkliği 
Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş olan meslekî 
okul mezunları, aranan şartları haiz oldukları takdir
de sınavla alınabileceklerdir. • 

7. Polisliğe alınmada hiçbir okul mezunu için 
kontenjan ayrılması mevzuubahis değildir. İmtihan
ları kazanmak kâfidir. 

8. Polis memurluğuna alınmadaki usuller yukarı
da izah edilmiştir. 

9. Polise alınacaklar, Sınav Yönetmeliği gereğin
ce yazılı ve sözlü iki ayrı sınava tabi tutularak seçi
leceklerdir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

5. — Ordu Milletvekili Senai Yaztcı'nın, Devlet 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya iliş
kin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 
cevabı. (7/650) 

23.. 6. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların yazılı olarak Başbakan tara

fından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ordu Milletvekili 
Senai Yazıcı 

J 1. 657 sayılı Kanunun değişik 68 nci maddesinde 
şu hüküm vardır. 

«Ancak bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, 
memurun yüksek öğrenim görmüş olması, 3 ncü ve 
4 ncü derecedeki görevlere atanabilmek için ise en az 
7 yıl, 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış ol
ması ve atanacakları görevin gerektirdiği nitelikleri 
kazanmış bulunması şarttır.» 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğüne tayin edil
miş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Elektrik 
Yüksek Mühendisi Ahmet Rumeli'nin atanması bu 
yasalara uygun mudur? 

2. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 160 sayılı 
Kanun formülü içine girmekte midir? 

b) Sayın Ahmet Rumeli kanunun bu konuda em
rettiği niteliklere sahip midir? 

Bir meteoroloji eğitimi görmüş müdür? 
Meteoroloji teşkilâtında çalışmış mıdır? 
3. 1 1 . 8 . 1951 tarih ve 5827 sayılı yasaya göre; 
«Umum Müdürün Meteoroloji bilgisi ile ilgili yük

sek tahsil görmesi lâzımdır.» 
Hal böyle iken Ahmet Rumeli'nin tayini 5827 sa

yılı Yasaya uygun mudur? 

4. Tarım Bakanı Korkut Özal, 20 . 4 . 1974 
tarihli Milliyet Gazetesine verdiği beyanatında, «Ah
met Rumeli Meteoroloji Yüksek Mühendislerinin ye
tiştiği istanbul Üniversitesi Elektrik Fakültesinden me
zundur.» demek suretiyle kamuoyuna Ahmet Rume
li'yi Meteoroloji Yüksek Mühendisi olarak göstermek 
gayretine girişmiştir. Bu hal, Bakanlık sorumluluk ve 
ciddiyetiyle nasıl telif edilebilir? 

5. Tarım Bakanı sayın Korkut Özal, Sayın Ah
met Rumeli'yi Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Ta
rım Bakanlığı 3 ncü derece Müşavirliğine tayin etmiş
tir. Bu tayin 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesini de
ğiştiren 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
aykırı değil midir? 

6. Ahmet Rumeli, Bakanlık 3 ncü derece Müşa
virliğinde bir ay kalıp maaş aldıktan sonra 12 . 6 . 1974 
tarihli Kararname ile Başbakanlığa, «Açık bulunan 
1 nci derece kadrolu Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Müdürlüğüne 3 ncü derece Müşavir kadrosundan ay
lık alan Ahmet Rumeli'nin 657 sayılı Kanunun 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 68 nci 
maddesinin (b) bendi gereğince atanması uygun gö
rülmüştür.» şeklinde sevk edilmiştir. 

Bir memurun 3 ncü derecede Müşavirliğe yüksel
mesi senelere dayandığı ve Ahmet Rumeli de bu şart-
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lara sahip olmadığı halde, bu kararname Başbakan ta
rafından nasıl imzalanmış ve Cumhurbaşkanının ona
yına sunulmuştur? 

7. Sayın Ahmet Rumeli Meteoroloji Genel Mü
dürü olduktan 14 gün sonra 26 . 4 . 1975 tarihli ve 
13609 sayılı yeni bir üçlü Kararname ile aylık ücreti 
bir hayli yüksek olan «Haşhaş İkame Proje Genel 
Müdürlüğüne» vekâleten atanmıştır. Ziraatçi olmayan 
ve haşhaş işinden anlamayan bir şahsın bu göreve 
atanması doğru mudur? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 16.7.1975 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı: 1672 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığa muhatap 30 . 6 . 1975 gün Ka
nunlar Müdürlüğü 7/650 - 2688/21709 sayılı yazı. 

Ordu Milletvekili sayın Senai Yazıcı tarafından; 
Meteoroloji işleri Genel Müdürü Ahmet Rumeli'nin 
tayinine ilişkin olarak; sayın Başbakana yöneltilen ve 
ilgisi cihetiyle Bakanlığımızca cevaplandırılması ten
sip olunan yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha ola
rak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 
Ordu Milletvekili sayın Senai Yazıcı tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına verilen yazılı soru önergesinin ce

vaplarıdır 
1. Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğüne, 

Asosiye Profesör Dr. Ahmet Rumeli'nin atanması her 
bakımdan 657 sayılı Kanuna uygun bulunmaktadır. 
.Şöyle ki; 

Devlet Memurları Kanununun 12 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile değişik 68 nci maddesi 
hükümlerine göre yapılan atamalarda, memurun yük
sek öğrenim görmüş olması, 3 ve 4 ncü derecedeki 
görevlere atanabilmek için en az 5 yıl, 1 ve 2 nci de
recedeki görevlere atanabilmek için ise en az 7 yıl, 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 

* maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması ve 
atanacakları görevin gerektirdiği nitelikleri kazanmış 
olması şartı aranmaktadır. 

Genel Müdürlüğe atanan Asosye Profesör Dr. Ah
met Rumeli'nin de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğ
retim Üyeliğinde ve yedek subaylıkta geçen hizmet

lerinin toplamı kanunun öngördüğü 7 yıllık süreyi geç
mektedir. 

Açıklanan fiilî v£' hukukî durum karşısında yapı
lan tâyin işleminde yasalara aykırı bir cihet bulunma
maktadır. 

2. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 160 sayılı 
Kanun formülü içine girmektedir. Zira, sözü geçen 
Üniversite 7307 sayılı Kanun hükümlerine göre kurul
muş, hükmî şahsiyete haiz bir teşekkül olup bütçesi 
aynı kanunun 10 ncu maddesi gereğince Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi içinde teklif edilmektedir. 

27 . 2 . 1975 tarih ve 1868 sayılı Kanunla Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul edilen 1975 yılı büt
çesinin Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan kısmı incelen
mesinde görüleceği üzere; Orta Dğu Teknik Üniver
sitesine 115 prgram, 02 alt prgramda 479 290 000 TL. 
tahsis edilmiştir. 

160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (a) bendi, 
genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve 
belediyeler, bunlara bağlı müesseselerin, (c) bendi de, 
hususi kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yet
kiye dayanılarak kurulan banka ve teşekküllerin 
(5590 sayılı Kanuna tabi olarak ve borsalarla meslekî 
kuruluşlar hariç) teşekküllerin bu kanun şümulünde 
olduğunu hüküm altına almıştır. 

Maruz mevzuat karşısında, ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi bütçesinin Millî Eğitim Bakanlığı içinde 
teklif ve kabul edilmesi bu teşekkülün yani Üniversite
nin genel bütçeye bağlı bir müesese olduğunu gös
termektedir. Ayrıca sözü geçen Üniversite 7307 sa
yılı Kânuna göre kurulmuş bulunduğundan ve bu hu
susi kanunla idare edildiğinden 160 sayılı Kanun kap
samı içinde mütalâa edilmektedir ve bugüne kadar ya
pılan tatbikat da bu şekildedir. 

b) Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğüne 
tayin edilen Asosye Prof. Dr. Ahmet Rumeli, istanbul 
Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden ikincilik
le mezun olmuş, ingiltere'nin Glogow şehrinde bulu
nan Strahclyde Üniversitesinde Doktorasını tamamla
mış ve en son olarak da Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Elektrik Bölümü Başkan Yardımcılığında bulun
muş, 30 bilimsel yayını bulunan Cumhuriyetin 50 nci 
yılı münasebetiyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu tarafından düzenlenen 50 nci yıl Mü
hendislik Bilim Ödülünü ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığınca düzenlenen 50. yıl Patent Ödülünü almış 
bir kimsedir. 

Yukarıdaki izahatımızdan anlaşılacağı veçhile adı 
geçen, Genel idare Hizmetleri sınıfına dahil Devlet 
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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne getirilmek için I 
gerekli nitelikleri uhdesinde toplamıştır. 

3. 1 1 . 8 . 1951 tarih ve 5827 sayılı Kanuna gö
re Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünün mete
oroloji bilgisi ile ilgili yüksek tahsil görmesi istikame
tindeki hükmü daha sonra yürürlüğe giren 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesinin (b) 
bendi «... 23 . 7 . 1965 tarihinden evvel ve sonra 
yürürlüğe giren teşkilât kanunları ile diğer kanunların | 
bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının 
hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmele
rini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve j 
sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer öz
lük haklarını düzenleyen hükümler Genel Kadro Ka
nununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren 
yürürlükten kalkmış bulunmaktadır. 

4. 20 . 4 . 1974 tarihli Milliyet Gazetesinde veri
len beyanatta sorumluluk ve ciddiyetle bağdaşmaya
cak bir cihet görülememektedir. Esasen Devlet Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacak atamada 
Genel Müdürün meteoroloji bilgisi ile ilgili yüksek 
tahsil görmesi mecburiyeti olmadığından böyle bir ça
baya girmeye ihtiyaç da yoktur. 

5. Cevabımızın 1 ve 2 nci bölümlerinde huku
kî gerekçeleri izah edildiği üzere; 657 sayılı Kanunun 
68 nci maddesine göre 1 nci derecelik bir kadroya 
atanma hakkına sahip olan adı geçenin 3 ncü de
recelik Müşavirliğe atanmasında kanunî bir mani ol
madığı gibi 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
meye aykırı bir tarafı da bulunmamaktadır. I 

6. Bu atama 5 nci maddede izah edildiği gibi 657 
sayılı Kanunun 68 nci maddesinin 12 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile değişik (b) bendine tama
men uygun olduğu için Kararname haline getirilmiş
tir. 

7. Asosye Profesör Dr. Ahmet Rumeli'nin geliş
tirilecek Haşhaş İkame Proje Genel Müdürlüğüne ve
kâleten tayini kanunlarımızın öngördüğü ölçülere uy
gundur. Buna ilâveten bu Genel Müdürlüğün yürüt
mekte olduğu hizmetler bilimsel seviyede koordinas
yon ve mühendislik nasyonlarına sahip olunması ge
rektiğinden Dr. Ahmet Rumeli'nin bu göreve tayinin
de bilakis isabet vardır. Nitekim kendisinin bu hiz
metteki çalışma ve başarıları bu kanaatimizi teyit et
miştir. 

6. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, badem i 
fiyatlarının taban fiyatı tespitine ilişkin sorusu ve Ti
caret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/660) } 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygıla
rımla. 

Muğla Milletvekili 
Ali Döğerli 

Soru : 
Yurdumuzda çok kaliteli badem üretilmektedir. 

Özellikle Muğla, Aydın, Denizli gibi illerimizde köy
lümüzün geçim kaynağının bir bölümünü sağlamakta
dır. 

Aracı, kabuklu bademi üretici köylümüzden çok 
düşük bir fiyatla aldığı halde piyasada iç badem ola
rak çok yüksek bir fiyatla tüketiciye satılmakta ve 
üretici köylümüz sömürülmektedir. 

Örneğin : 1974 yılı ürünü kabuklu badem kilosu 
5,5 - 6,5 lira arasında satıldığı halde piyasada 50 - 60 
lira arasında satılmaktadır. 

Bu adaletsiz durumu gidermek ve köylümüzü ko
rumak amacıyle taban fiyatı tespitini ve destekleme 
alımı yapılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Dışticaret Genel 

Sekreterliği 
İhracat Genel 

Müdürlüğü 
Dosya No. : 19 - 322,95.20 18 . 7 . 1975 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

İlgi : 3 . 7 . 1975 tarihli ve 7/660 - 2714/21899 sa
yılı yazıları. 

Badem konusunda Muğla Milletvekili Ali Döğerli 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesinin cevabı aşağıda maruzdur. 

1970 - 1973 yılları arasında iç esası üzerinden dün
ya ve Türkiye'de badem üretimi aşağıda gösterildiği 
gibidir. 

Dünya Türkiye'de 
badem üretimi badem üretimi 

Yıllar Ton/iç Ton/iç 

1970 156 369 5 000 
1971 144 165 4 250 
1972 156 142 6 000 
1973 148 949 5 375 
Görüldüğü üzere memleketimizin badem üretimi 

dünya badem üretiminin % 3 - 4'ü civarında bulun
maktadır. 
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Ülkemizin 1969 yılından bu yana iç ve kabuklu ba
dem ihracat miktarları ise şöyledir. 

İhracat 

Yıllar 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

İç badem 
(Ton) 

448 
252 

58 
719 

1 969 
508 

Kabuklu badem 
(Ton) 

60 
11 
20 
33 

8 
0 156 

1973 yılında dünya badem arzındaki noksanlık fi
yatları çok yükseltmiş ve bunun sonucu olarak ihraca
tımız 2 000 tona yaklaşabilmiş, fakat 1974 yılında 
normal rekolteler elde edilince fiyatlar düşmüş, ihraca
tımız da 508 ton'a gerilemiştir. Dünya ihracatının 70 -
80 bin ton arasında değiştiği dikkate alınırsa, memle
ketimiz, üretimde olduğu gibi dünya badem ihracatın
da da pek önemli bir yer işgal etmemektedir. 

Diğer taraftan, ülkemizde, badem ziraatinin çok 
az bir kısmı bapama bahçe ve ara ziraati şeklinde ya
pılmakta ve daha çok ikinci ve üçüncü derecede bir 
ürün olarak mütalaa edilen badem ağaçlan sınır ağacı 
olarak bahçe kenarlarında veya tek tek ağaçlar şeklin
de tarla ve bahçe içlerinde yetiştirilmektedir. 

Yukarıda açıklanan durum ve esasen bademin za
rurî bir gıda maddesi de olmaması muvacehesinde, 
bademde taban fiyatı tespiti ve destekleme alımı ya
pılması düşünülmemektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

7. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcariın ithal 
edilen gübre hammaddelerine ilişkin sorusu ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanının cevabı. (7/672) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasında aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 2 . 7 . 1975 
izmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

Soru : 
1. — Köylü ve üreticilerimize ucuzluk getiriyoruz 

diyen Hükümetin Bakanlığınızla ilgili bu konuda yap
tığı ucuzluk yalnız hazinece karşılanmış olan madde
lere mi yapılmaktadır? 

2. — Gübre fiyatları ucuzlarken ithal edilen gübre 
anatemel maddeleri nelerdir? Her anatemel madde
den ne kadar ton ithal edilmektedir? İthal edilen Güb
re temel maddelerinin 1974 Şubat ayı ile 1975 Nisan 
ayındaki ithal fiyatları nedir? 

3. — Ziraî Donatım Kurumu çiftçiye sattığı güb
relerin ne miktarını ithal, ne miktarını Devlete ait fab
rikalardan, ne miktarını özel sektöre ait fabrikalardan 
almaktadır. Özel fabrikalardan alınan gübrelerin cins
leri ve 1974 yılı fiyatlarıyle 1975 yılı fiyatları her cins 
ayrı olarak ne kadardır? 

4. — Hükümetin zararına katlandığı bazı madde
ler ucuzlatılırken özel sektöre ait tarım ilâçları yüzde 
üçyüze kadar, 1975 yılında artışı normal mıdır? 

Aşağıda ismiyle 1974 ve 1975 yılları fiyatlarını yaz
dığım ilâçların bu fiyat artışları sizin de felsefenize uy
gun mudur? Artış sebepleri nedir? Fahiş artışları kont
rolle ucuzlatmayı düşünüyor musunuz? 

tsmi Kg. 1974 fiyatı 1975 fiyatı 

Basudin 
Antrocol 
Lebaysit 
Falidol 
Metexistex 
Rogor 
Treflan 
Aldirin 
Gusation 
Korthon 

12/1 litre 
4 

— 
1 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

33 99 TL. 
88 15 TL. 
44 96 TL. 
27 78 TL. 
51 51 TL. 
37 09 TL. 
80 94 TL. 
14 00 TL. 
24 00 TL. 
18 00 TL 
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62 96 TL. 
155 95 TL. 
76 04 TL. 
50 71 TL. 
65 67 TL. 
69 33 TL. 
96 94 TL. 
33 00 TL. 
62 90 TL. 
42 02 TL. 

Hektaş 
Bayer 

» 
» 
» 

Koruma 
» 
» 

Bayer 
Koruma 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Mü d. 

Sayı : 645 16 . 7 . 1975 

Konu : Sayın Neccar Türkcan'ın soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8 . 7 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/672 -
2745/22053 sayılı yazı. 

izmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan tarafın
dan; ithal edilen gübre ham maddelerine ilişkin ola
rak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru cevabının 
iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarım
la arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

1974 

İthal miktarı 
Hammaddenin cinsi (TON) 

Amonyak 50.662 
Fosfat kayası 704.865 
Sülfürik asit 134.834 
Fosforik asit — 
Pirit 48.502 

Gübre hammadde fiyatları Şubat 1974 ayında cet
velde belirtilen seviyede iken, yıl ortalarında özellikle 
amonyak fiyatında önemli artış olmuş ve 470 $/Tona 
kadar yükselmiştir. Fosfat kayası ise 86 $/Tona kadar 
çıkmıştır. Ancak fiyatlarda 1975 yılı başlarında düş
me olmuş ve bugünkü fiyatla Nisan 1975 fiyatların
dan daha düşük duruma gelmiştir. 

izmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan tarafın
dan; gübre hammaddesine ilişkin olarak; Bakanlığı
mıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı. 

1. Bütün tarımsal girdilerin çiftçimiz tarafın
dan yeterince kullanılmalarının sağlanması bakımın
dan, imkânların elverdiği en ucuz şekilde tedarik edil
mesi genel prensipimiz olmaktadır. Bu arada birim 
alandaki verimi artıran en önemli faktörlerden biri
si olan kimyevi gübrelerin de fiyatları ucuzlatılmış ve 
bu girdiyi çiftçimizin kullanması sağlanmıştır. Böy
lece hem tarımsal üretimde artışın sağlanması hem 
de nüfusumuzun tarımla uğraşan kesimi gelirinin ar
tırılması ve hayat standardının yükseltilmesi için ge-

. rekli şartlar yaratılmıştır. 
2. Kimyevi gübre fabrika için hammadde ola

rak amonyak, fosfat kayası, sülfürik asit, fosforik 
asit ve pirit ithal edilmektedir. 

Söz konusu hammaddelerin 1974 yılındaki ithal 
miktarları ile 1975 yılında ithal edilecek miktarlar 
ve Şubat 1974 fiyatları ile Nisan 1975 fiyatları aşa
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Yılı 1975 Yıh 

Şubat ayı ithal edilecek Nisan ayı 
fiyatı miktar fiyatı 

(CF$/TON) (TON) (CF$/TON) 

185,0 162.800 390,0 
62,0 1'. 132.000 76,0 
70,8 567.251 61,85 
— 80.000 250,0 
14,7 87.650 13,0 

3. Kimyevi gübre tedarik ve dağıtımında T. Zi
raî Donatım Kurumu ve T. Şeker Fabrikaları A.Ş. gö
rev almış bulunmaktadır. 1974 yılında bu kuruluşla
rın gerek yerli fabrikalardan, gerekse ithalât yoluyle 
tedarik ettikleri gübre cins fiyat ve miktarları 1 No. lu 
cetvelde gösterilmiştir. 
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1. 1974 yılında; 

a) Yerli üretimden alman gübrelerin cins ve miktarları ile fiyatları : 

Azot Sanayii T.A.Ş. Diğerleri Fabrika satış fiyatları (TL/TON) 

Kuruluşun 
Adı 

T.Z.D.K. 

T. Şeker 
Fb. A.Ş. 

Gübrenin Cinsi 

A. Sülfat (% 21 N) 
A. Nitfat (•% 21 N) 
A. Nitrat (% 26 N) 
N.S.P. (% 16 - 18 P 205) 
T.S.P. (% 42 - 44 P 
D.A.P. ( 1 8 - 4 6 - 0 ) 
A. Nitrat (ı% 26 N) 

205) 

N.S.P. (% 16 - 18 P 205) 
T.S.P. % 42 - 44 P 
D.A.P. (18 - 46 - 0) 

205) 

Miktarı 
Ton 

40 482 
33 438 
98 220 
16 813 
87 388 

— 
47 232 

6 500 
16 280 
12 969 

Miktarı 
Ton 

— 

— 
99 456 

264 813 
35 862 

7 160 
27 675 
22 914 
11 461 
10 512 

1.1.1974 
1.4.1974 

720 
720 
900 
560 

1 300 
2 100 

900 
560 

1 300 
2 100 

1.4.1974 
4.7.1974 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 

550 
550 
950 
400 
000 
800 
950 
400 
000 
800 

4.7.1975 
22.8.1975 

1 550 
1 550 
1 950 
1 585 
3 420 
4 255 
1 950 
1 585 
3 420 
4 255 

22. 8.1974 
31.12.1974 

1 550 
1 550 
2 700 
1 585 
3 420 
4 760 
2 700 
1 585 
3 420 
4 760 

b) İthal edilen gübre cins ve miktarları ile ithal fiyatları : 

Kuruluşun adı 

T.Z.D. Kurumu 

T. Ş. Fabrikaları 

tthal fiyatı (ortalama) 
Gübre Cinsi 

A. Sülfat (>% 21 N) 
A. Nitrat (% 26 N) 
Ure 0% 46 N) 
D.A.P. ( 1 8 - 4 6 - 0 ) 
Kompoze (muhtelif) 
A. Sülfat (% 21 N) 
A. Nitrat (% 26 N) . 
Üre (!% 46 N) 

Miktarı ton 

160 363 
73 181 
37 998 
22 458 

276 796 
30 500 
36 500 
11 825 

(C F $/Ton) 

129 
210 
300 
344 
225 
215 
252 
462 

II - 1975 yılında (1 . 1 . 1975/31 . 5 . 1975); 

a) Yerli üretimden alman gübrelerin cins ve miktarları ile fiyatları 

Azot Sanayii T.A.Ş. Diğerleri 

Kuruluşun adı 

T.Z.D. Kurumu 

Gübrenin cinsi 

A. Sülfat (% 21 N) 
. A. Nitrat (ı% 21 N) 
A. Nitrat (% 26 N) 
N.S.P. (% 16-18 P 205) 
T.S.P. (% 42 - 44 P 205) 
D.A.P. ( 1 8 - 4 6 - 0 ) 

Miktarı 
Ton 

31 964 
35 035 

112 722 
15 248 
54 089 
36 749 

Miktarı 
Ton 

— 

— 
117 069 
116 960 
81 932 
10 278 

Fabrika satış 
fiyatları TL/Ton 

1 550 
1 550 
2 700 
1 765 
3 680 
4 760 

— 637 — 
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Azot Sanayii T.A.Ş. Diğerleri 

Kuruluşun adı 

T. Seker Fb. A.Ş. 

Gübre cinsi 

A. Nitrat (% 26 N) 
N.S.P. (% 16- 18 P 205) 
T.S.P. (•% 42 - 44 P 205) 

Miktarı 
Ton 

6 519 
2 959 
8 272 

Miktarı 
Ton 

8 345 
4 397 

19 918 

Fabrika satış 
fiyatları TL/Ton 

2 700 
1 765 
3 680 

b) ithal edilen gübrelerin cins ve miktarları ile fiyatları 

Kuruluşun adı 

T.Z.D. Kurumu 

Gübrenin cinsi 

A. Sülfat (% 21 N) 
A. Nitrat (% 26 N) 
A. Nitrat (% 26 N) 
Üre (% 46 N) 
Ü r e ( % 4 6 N ) 

Miktarı (Tton) 

15 000 
40 000 
10 000 
35 000 
60 000 

Fiyatları (C F) 

140 
169,90 
89 

329,50 
147,50 

8. — Ankara Milletvekili Önder Sav'in, doludan 
zarar gören köylülerin borçlarının ertelenmesine iliş
kin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (71693) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Yazılı olarak Gıda - Tarım ye 

Hayvancılık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 

saygı ile arzederim. 4. -7. 1975 

Ankara Milletvekili 
Önder Sav 

Soru: 6 Haziran 1975 günü Ankara'nın Beypaza

rı ilçesinin Kırbası kasabası ile Tacettin köyünde 

meydana gelen «Dolu Felâketi» üzerine 30 000 dö

nüm ekili arazide 23 milyon lira hasar olmuştur. 

1. — Borçlu ve yardım bekleyen köylülerin borç

larının ertelenmesi düşünülmüş müdür? 

2. — Köylülere faizsiz tohumluk verilmesi düşü

nülmekte midir? 

3. — 1974 yılı Sonbahar ve 1975 ilkbahar gübre 

borçlarının ertelenmesi gibi zorunlu ve âcil tedbirler 

alınmış mıdır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 1 7 . 7 . 1975 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 757 
Konu : Sn. Önder Sav'ın önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 7 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/693-2776/22146 sayılı yazı. 
Ankara Milletvekili Sayın Önder Sav tarafından; 

doludan zarar gören çiftçilere yapılacak yardıma 
ilişkin olarak, Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Önder Sav tarafından; 
doludan zarar gören çiftçilere yapılacak yardıma 
ilişkin olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 

önergesi cevabı. 
Beypazarı ilçesinin Kırbası kasabası ile Tacettin 

köyü ekim sahalarının 6 . 6 . 1975 günü yağan 
dolu ile hasar gördüğü hasar tespit çalışmalarına ûz-
vam olunduğu, Jcesin sonucun alındığında hasar gö
ren çiftçilerin tohumluk, yemeklik ve yemlik ihtiyaç
ları ile banka borçlarının ertelenmesi işleminin yapı
lacağı, ilin 8 . 7 . 19.75 gün ve 6654 sayılı yazıla-
nyle bildirilmiştir. 

>€5>-
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

104 NCÜ BİRLEŞİM 

18 . 7 . 1975 Cuma 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLİĞİN GENEL KUIUJLA 

SUNUŞLAR! 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
5EÇIM 

i. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan i asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karına Komisyon rapom 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1.974) 

•i 

OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
T1RMASI 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-
r.amak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

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

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye 
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması 
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışlan-
tu saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci .Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, içel = Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü 
ze daha ucuz verebilme imkânlarım tesbit etmek 
amacıyle Anayasamn 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 tçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 



cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) . 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. §. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümervel3 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angm ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Biten Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın S8 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele

ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

17. — izmir Mületvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
nıası ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus. çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/31). 

22. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Tekrii'k Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenin1! meydana çı-
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karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin*m, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakamndan sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

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

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

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

7. — istanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

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

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/32). 

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

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6734). 

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

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü sora) 

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

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

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

17i — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinin, 
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. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (•) 

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

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

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de-
T>ir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından Rh7İn «mu fSnere^ti e-tifâ 

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

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yohın yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

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

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında ohıp emekliliğe 
bak kazanan işçilere dair Çalışma Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/60) 

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

ı çevrilmiştir. 



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

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

30. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sö?lü so-
<-u önergesi (6/65) 

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

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki b r müteahhidine İliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) i*1* 

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

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkAnının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözJU soru öner
gesi (6/74) 

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

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

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

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

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

40. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanındar 
sözlü soru önergesi (6/80) 

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

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

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

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

45. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68. — 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) 

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

J 70. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
I oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırlan içindeki be

lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

I 71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum-
I huriyet Halk Partisine yeni ghen milletvekillerine iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 
72. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 

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

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

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

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

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

77. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
I 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami

yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

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

80. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yuları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 

I üişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

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

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlrnın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
üişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

I (6/130) 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

93. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
ŞMe'nin Göknasîı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

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

95. -= Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

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

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

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

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

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

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

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

103. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü şo-
nı önergesi (6/165) 

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

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

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

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazt köyleede vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbiriere ilişkin İmar ve İskân 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/169) 



108. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarî'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

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

111. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri 
mize ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. 
(6/178) (*) 

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

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

114. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatların m yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) C) 

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

116. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183*) (+) 

117. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çahşma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

118. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarî'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

119. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi. ((6/194) (*) 

120. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

121. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmurun, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

123. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/182) 

124. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

125. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (*) 

126. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık* 
m, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka 
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) (*) 

128. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski Müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

129. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

130. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

131. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

132. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

133. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 



134. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

135. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

136. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

137. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

138. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, eski Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor"Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve-
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

140. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

141. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

142. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, T. 
R. T. eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/201). 

143. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün, 
Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin Baş
kandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

144. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerinin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür

kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kuru) 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti 
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi 
3 . 7 . 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, !mart 

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

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 do-' 
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
i . 11 . 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı ; 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975) ' 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S, 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975). 

8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu İstanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 



9, — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi : 10 . 6 . 1975) 

10. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrası a bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

X I I . — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (2/165) (S 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

12. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) • 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayışı : 185) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

14. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi: 1 6 . 6 . 1975) 

15. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 

hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16 . 6 . 1975) 

16. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma Tarihi : 17.6.1975) 

17. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 , 6 . 1975) 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihî: 17 . 6 .1975) 

19. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si-: 
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 20. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

X 21. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Dağıt
ma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına 
İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma 
Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 23. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma Tarihi : 26 . 6 ... 1975) 
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X 24. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 

yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) (Da
ğıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 25. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi 
ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/256) (S. Sayısı : 
198) (Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

26. — Yozgat Milletvekili İlhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 27.—.Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe, Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Sena
tosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Sena
tosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) 

28. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşının, 
Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Manisa 
Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve 
içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 2/375, 2/412, 
2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1975) 

29. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 
13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/140, 
2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi S. Sayısı : 
70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. Sayısı :483) 
Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 11 . 2 . 1975) 

30. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 
arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi , 2/198; C. Senatosu : 2/81) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 26 . 6 . 1974, 
1 . 7 , 1975) 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 .. 1975) 

32. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
nci maddesinin tadiline dair Kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma 
Tarihi : 1 . 7 .1975) 

33. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7.1975) 

34. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 2.9.1971 
günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. Sayısı : 204) (Da
ğıtma Tarihi : 1 .7.1975) 

35. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk Ce
za Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya Üyesi 
Ham di Özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bir 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 
205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7.1975) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihinde Akte-
dilmiş' olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren 
Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Tarihi : 1.7.1975) 

X 37. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) (S. Sa
yısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1.7,1975) 
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X 38. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arka
daşının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı 
Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma Tarihi : 1 .7.1975) 

39. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 2 arka
daşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/215; 2/76; C. Senatosu : 2/87) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 67 ve 67'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihleri : 12 . 6 . 1974, 
2 . 7 . 1975) 

40. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

41. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan ve 17 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kaldı
rılmasına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7. 1975) 

42. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında Kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

43. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

44. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

45. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek

lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

46. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/315) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 47. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sa
yılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi, 
değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare eklen-. 
mesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/311) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 .1975) 

X 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 49. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Plân Komisyonu ra
poru. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) Da
ğıtma tarihi : 4 ... 7 . 1975) 

50. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, Siyasî Partilerin seçim ittifakı kurabilme
lerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma Tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 51. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanunu
na ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/119) 
(S. Sayısı : 225) (Dağıtma Tarihi : 4 . 7 . 1975) 

52. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
Sağlık kurumlan ile esenleştirme (rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/201) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 
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53. — 5682 Sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 

ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komis
yonu Raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7.1975) 

54 — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının İzmir Milletvekili İsmail Taş-
lı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları 
raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayısı : 228) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) -
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