
D Ö N E M : 4 TOPLANTI: 3 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

CİLT: 14 
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1 nci Birleşim 

/ .11 . 1975 Cumartesi 

İçindekiler 

Sayfa 
I. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları. 6 

A) Çeşitli işler 6 

1. — Dördüncü Dönem Üçüncü Yasama 
Yılının, en yaşlı eski Başkanvekili Rasim Han-
cıoğlu tarafından açılışı. 6 

2. — Millet Meclisinde açık bulunan üyelik
ler için 12 Ekim 1975 tarihinde yapılan ara 
seçimde seçilen milletvekillerinin andiçmesi. 6:7 

3. — Parlamentonun tatili sırasında ölen 
Ordu Milletvekili M. Sait Erbil ile Trabzon 
Milletvekili Mehmet Arslantürk ve görevleri 
başında şehit edilen Viyana Büyükelçisi Daniş 
Tunalıgil, Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve Şo
förü Talip Yener için saygı duruşu. t 

B) Tezkereler ve önergeler 7 
1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış

işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayanğü'e Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün velilik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/448) 1 

Sayfa 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'na 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/449) 7 

3. -1— Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransı Zirvesine katılacak olan Başbakan Süley
man Demirel'e Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/450) t 

4. — Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransı Zirvesine katılacak olan Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayanğil'e Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekilliE etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/451) 7:& 

5. — Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'ye Devlet Bakanı Gıya
settin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/452) 8 
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Sayfa 
6. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı ihsan Sabri Çağlayanğil'e Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/453) 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Halil Başol'a Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/454) 

8. — Görev ile yurt dışına giden içişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'e Adalet Bakanı İsmail 
Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/455) 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/456) 

10. — Görev ile yurt dışına giden Gençlik 
ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'e Devlet Bakanı 
Gıyasettin Karaca'nm vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/457) 

11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 'Çağlayanğil'e 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/458) 

12. — Romanya Sosj'alist Cumhuriyeti Hü
kümetinin resmî daveti üzerine Romanya'ya gi
decek olan Başbakan Süleyman Demirel'e Dev
let Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Er-
bakan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/459) 

13. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç'a Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/46Ci) 

14. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakam Yılmaz Ergenekon'a Ticaret Ba
kanı Halil Başol'un vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair, Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/461) 9 i 

— 2 

Sayfa 
15. — Görev ile yurt dışınan giden Devlet 

Bakanı Gıyasettin Karaca'ya Gençlik ve Spor 
Bakanı Ali Şevki Erek'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/462) 9:10 

16. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayanğil'e Devlet Bakam 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/463) 10 

17. —• Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Halil Başol'a Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/464) 10 

18. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/465) 10 

19. — Görev ile yurt dışına giden içişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e Adalet Bakanı İs
mail Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin uygurt 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/466) 10 

20. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 
Kılıç'a Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşenin 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/467) 10 

21. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Kültür Bakanı Rıfkı Danışman'a Ulaştırma Ba
kam Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/468) 1Ö:11< 

22. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'e Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol- . 
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/469) 11; 

23. — Görev ile yurt dışına giden Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak'a Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Abdulkerim Doğru'nun vekillik et-
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/47CI) llj 



M. Meclisi B : 1 1 . 11 . 1975 O : 1 

Sayfa 
24. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 

Ticaret Bakanı Halil Başol'a Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/471) İU 

25. — 22.7.1923 tarihli ve 2608 sayılı Karar
name ile yürürlüğe konulan Amele Birliği ve 
İhtiyat Teavün Talimatnamesi ile kurulmuş bu
lunan Amele Birliğinin mevzuatına göre Çalış
ma Bakanlığına ait görev ve yetkilerin Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına intikaline dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/472) 11 

.26 — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğ-
lu'nun Millet Meclisi Başkanvekilliğinden çekil
diğine dair önergesi (4/101) 11:12 

C) Danışma Kurulu teklifleri 12 
1. — Yeni Başkan seçilinceye kadar en yaşlı 

eski Başkanvekilinin geçici olarak Genel Ku
rula Başkanlık etmesine, yeni Divan üyeleri 
seçilinceye kadar eski Divan üyelerinin ve yeni 
İdareci Üyeler seçilinceye kadar eski idareci 
Üyelerin görevlerini geçici olarak yürütmelerine 
dair Danışma Kurulu önerisi 

II — Seçimler 
1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 

12 

12 
12:14 

15 III — Komisyonlar bülteni 
1. — Millet Meclisinin 4 ncü Dönem 2 nci 

Toplantı Yılı (28 Şubat - 18 Temmuz 1975) 
Komisyonlar Bülteni 15 

IV — Sorular ve cevaplar 
A) Yazılı sorular ve cevapları 
1. — İstanbul Milletvekili Şükrüye Tok'un, 

Vakıflar Genel Müdürlüğüna ait taşınmaz mal
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Ak
say'ın yazılı cevabı (7/563) 15: 

2. — Hatay Milletvekili Memet Sönmez'in, 
İskenderun Demir - Çelik tesislerinde, işçilerin 
yatakhanelerine yapılan baskına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün yazılı cevabı (7/567) 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Ankara'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
gösterilerinin ertelenmesine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
yazılı cevabı (7/569) 20: 

4. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in Belediyelere yapılan Hükümet yardımının 

15 
15 

19 

20 

21 

Sayfa 
durdurulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/571) 21:22 

5. — İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, Gülnar -
Silifke yoluna ayrılan tahsisata ilişkin sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrak'ın yazılı cevabı 
(7/575) 22:23 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
görevinden alman yüksek dereceli memurlara 
ilişkin Başbakandan sıorusu ve Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/577) 23:24 

7. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'ın Bingöl ovasının sel afetinden kurta
rılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı ceva
bı (7/580) 24:25 

8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ordu iline yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı ce
vabı (7/584) 25 

9. — Konya Milletvekili Necati Kalaycı -
oğlu'nun, Koka - Kola Özütü tesislerinin kuru
luş ve kâr transferlerine ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun 
yazılı cevabı (7/599) 25:2â 

10. — Nevşehir Milletvekili Raıgıp Üner'in, 
Nevşehir ilinde boş bulunan imam kadrolarına 
atama yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Hasan Aksay'ın yazılı cevabı (7/600) 26:27 

11. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Türkiye' Elektrik Kurumunca köylere verilecek 
elektriğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş-
'bakan adına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/604) 27:28 

12. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, T. H. Y.'nın dış hatlardaki indi
rimli seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/618) 28:30 

13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ordu - Mesudiye arası yeni Dereyoluna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına, Köy 
İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı 
(7/627) 30:31' 

34. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Siirt -
Eruh - Şırnak karayoluna ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın yazık ceva-
<bı (,/632) 31:32 

3 — 
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Sayfn 
15. — Ankara Milletvekili Cevat önder'in, 

Ankara - Ayaş ilçesinin bazı köylerindeki heye
lana ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına İmar ve tskân Bakanı Nurettin Ok'un 
yazılı cevabı (7/633) 32:33 

16. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok' 
un, İstanbul - Şile ilçesi A. P. örgütü tarafın
dan düzenlenen güreş müsabakalarında biletle
rin satılmasında kamu görevlilerinden yararla
nıldığına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Tur
han Kapanlı'mn yazılı cevabı (7/640) 33:34 

17. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
Millî Selâmet Partili Bakanların, memur atama 
ve nakillerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/642) 34 

18. — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken-
deroğlu'nun, Başbakan Yardımcısı (Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Başkam) Alparslan Tür-
keş'in, çeşitli kanunlardaki beyanlarına ilişkin 

.Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/643) 34:37 

19. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Et 
ve Balık Kurumunun besicilere olan borcuna 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Yılmaz Erge-
nekon'un yazılı cevabı. (7/644) 37 

20. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin Kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına, Gıda - Ta
rım ve Hayvandık Bakanı Korkut Özal'ın ya
zılı cevabı. (7/646) 37:39 

21. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çane-
ri'nin, Gelibolu ve havalisinde meydana gelen 
depreme ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Nurettin Ok'un yazılı cevabı (7/647) 39 

22. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çane-
ri'nin Sakarya ili YSE Müdürüne ilişkin sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı ce
vabı. (7/648) ' 39:40 

23. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Or
du ili Çerçil Köyünde meydana gelen sel felâ
ketine ilişkin İmar ve İskân Bakanından sorusu 
ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok ve Gıda - • 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazılı cevapları (7/552) 40:41 

24. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, 
Muğla - Fethiye ilçesinde kurulan konserve ve 

; plâstik fabrikasında hafta tatilinin Cuma günü 

Sayfa 
/apılmasının doğru olup olmadığına ilişkin so
rusu ye İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı. (7/654> 41:42 

25. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın - Çine ilçesi Tekeler köyüne yapılan jan
darma baskınına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/655) 42 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Uyanık'ın, Diyarbakır olayları sırasında ko
mando adı verilen grupların sözlerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Alparslan Türkeş'in yazılı cevabı. (7/656) 42:44 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Uyanık'ın, Diyarbakır'da meydana gelen olay
larda Emniyet Müdürünün sözlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı 
(7/657) 44:45 

28. — Flakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
ekmeklik buğday fiyatlarındaki artışın Hazine
ce karşılanmasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/662)" - 45 

29. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Hakkâri iline bağlı bazı ilçelerin yol durumları 
ile Hakkâri - Van karayoluna ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına, Köy İşleri 
Bakanı Vefa Poyraz ve Bayındırlık Bakam Fe-
him Adak'ın yazılı cevapları (7/663) 46:48 

30. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hor-
toğlu'nun, Gaziantep ilinin altyapı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı 
cevabı. (7/664) 48:49 

31. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz' 
m, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kuruluna 
davet edilen sendikalara ilişkin sorusu ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum'un ya
zılı cevabı. (7/665) 49:50 

32. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat' 
m, Zonguldak - Eflani ilçesine ait yolun asfalt
lanmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak'ın yazılı cevabı. (7/666) 50 

33. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Yugoslavya'da emlâki olan Türk vatandaşları
nın müracaatlarına ilişkin sorusu ve Maliye Ba-

4 — 
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Sayfa 
kanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. 
(7/667) 50:54 

34. — îzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, 
bazı emniyet görevlilerinin gençlerin özgürlük
lerini kısıtladıklarına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/663) 54:55 

35. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Hakkâri ilinin sağlık sorunlarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı 
cevabı. (7/669) 55:57 

36. _ Sivas Milletvekili Ahmet Dürakoğlu' 
nun, Sivas - Gemerek ilçesinde bulunan Birlik 
Madencilik ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/670) 57:60 

37. — Burdur Milletvekili Ali Saniı'nm, 
Burdur ili hastane ve lise binalarının ihalesine 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'ın yazılı cevabı. (7/673) 60:61 

38. — Burdur Milletvekili Ali Saniı'nm, 
Anason ihraç eden firma ve şahısların ödedik
leri vergiye ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı (7/674) 61:64 

39. _ Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Söke ovasında işçilerin iş verenlere karşı yasal 
direnişini kırdıran mülkî amirlere ilişkin sorusu 
ve içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/675) 65 

40. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, ülkemizce asbestli çimento, oluklu ve 
düz levha sanayi ile iştigal eden dış sermayeli 
şirketlere ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül-
kerim Doğru'nun yazılı cevapları (7/676) 65:67 

41. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ - Şarköy ilçesinde arsa haline 
getirilen Ormana ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/677) 67:68 

42. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çane-
ri'nin, surelerini doldurup da terfi edemeyen 
emniyet mensupları ile görevden alınanlara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil
türk'ün yazılı cevabı (7/678) 68:69 

43. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çane-
ri'nin, Deniz ulaşımındaki aksamlara ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/679) 69:71 

44. '-- Burdur Milletvekili Ali Saniı'nm, 
Burdur ve çevresinde bazı kitabevlerinin aran-

I malarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Oğuz
han Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/680) 71, 

45. — Burdur Milletvekili Aü Saniı'nm, 
Burdur - Gölhisar ilçesinde kurutulan söğüt 
gölüne ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyraz'ın yazılı cevabı (7/681) 71:72 

46. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uya-
nık'ın, Diyarbakır olayları nedeniyle göz altına 
alınanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/682) 72:73 

47. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'-
I nin, merinos ve yapağı fiyatlarına ilişkin sorusu 

ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdükerim 
Doğru'nun yazılı cevabı (7/684) 73 

48. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1974 - 1975 yılı zeytinyağı rekoltesine ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı (7/685) 73:74 

49. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'în, son üç aylık süre içinde görevi ve yeri 
değiştirilen kamu görevlilerine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Gıyasettin Ka-
raca'nın yazılı cevabı (7/686) 74:76 

50. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, 
YSE, Genel Müdür Muavinliğine yapılan atama
ya ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy
raz'ın yazılı cevabı (7/687) 76:77 

51. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Hopa limanının rıhtım ve depo tesisle
rine ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'ın yazılı cevabı (7/688) 77:79 

52. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üsküdar - Salacak arasında bir balıkçı barı
nağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı (7/689) 79 

53. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Kor-
toluğnun, Kilis Cumhuriyet Caddesi geçiş gü
zergâhı istmilâkinin durulmasına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın ya
zılı cevabı (7/690) 79:80 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Dandy Sakız Şirketine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı ce
vapları (7/694) 80:82. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Geçici Başkan Rasim Ilancıoğlu 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : İdris A^kan (Siirt), İlhami Çetin (Yozgat) 

I - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

Sayfa 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/700) 86:87 

60. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Yahya Demirel'in mobilya ihracatından sağladığı 
vergi iadelerine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un yazılı cevabı (7/701) 87:89 

61. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TARKO satış mağazalarının kapatılacağına iliş
kin sorusu ve Ticaret Baaknı Halil Başol'un ya
zılı cevabı (7/702) 89:91 

62. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya -
gil'in, Başbakanın Paris'te yayınlanan Match 
dergisindeki demecine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan, adına Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Lütfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı (7/703) 92 

63. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya -
gil'in, Almanya'da yayınlanan seyahat broşü
ründe, Türkiye'den bahsedilmemesine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sorusu ve Dışişleri Bakanı 
adına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in ek yazılı 
cevapları (7/704) 92:93! 

»<t 

OTURUM 

ati: 15,00 

iaşkan Rasim Ilancıoğlu 

^•:kan (Siirt), İlhami Çetin (Yozgat) 

EL KURULA SUNUŞLARI 

TLİ İŞLER 

Sayfa 
55. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, göz altına alı
nan öğrencilere ilişkin sorusu ve içişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/695) 82:83 

56. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İzmir - Ören bucağında kurulan Nur kampına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ce
vabı (7/696) 83:84 

57. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Diyarbakır olaylarında öldürülen Er Kâmil Ka-
rabağ'a ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuz
han Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/697) 84 

58. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in. 
Ankara - Çamlıdere ilçesinin bazı köylerine ta
nınan orman kesim hakkına ilişkin Başbakan ve 
Orman Bakanından sorusu ve Orman Bakanı 
Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/699) 84:85 

59. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hor-
toğlu'nun, Köy Kalkındırma Kooperatiflerine 

/. — Dördüncü Dönem Üçüncü Yasama Yılının, 
en yaşlı eski Başkanvekili Rasim Hancıoğlu tarafın
dan açılışı. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 4 ncü Yasama Dö
neminin 3 ncü Toplantı Yılının 1 nci Birleşimini açı
yorum. 

Bu toplantı yılımızın da milletimiz ve memleketi
miz için hayırlı ve verimli olmasını, sayın üyelerimiz 
için de sağlık ve mutluluk içinde başarılı geçmesini 
yürekten dilerim. (Alkışlar) 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 

2. — Millet Meclisinde açık bulunan üyelikler için 
12 Ekim 1975 tarihinde yapılan ara seçimde seçilen 
milletvekillerinin andiçmesi. 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci maddesine gö
re, Millet Meclisinde açık bulunan üyelikler için 
12 Ekim 1975 tarihinde yapılan ara seçimde seçilen 
sayın milletvekillerinin andiçme törenleri yapılacak-
UT, 
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Andiçme, seçim çevresi alfabe sırasına göre yapıla
caktır. Şimdi, adı okunan sayın milletvekillerinin kür
süye gelip andiçmelerini rica edeceğim. 

Amasya Milletvekili sayın Kayıhan, buyurun efen
dim. 

(Ara seçimde seçilen milletvekilleri, seçim çevreleri 
alfabe sırasına göre andiçtiler ve alkışlandılar.) 

And içen milletvekilleri: 
Amasya : Orhan Kayıhan, 
Bursa : Ali Elverdi, 
Eskişehir: İsmet Angı, 
Niğde : Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu, 
Urfa: Halil Milli, 
Zonguldak: Sebati Ataman. 
3. -— Parlamentonun tatili sırasında ölen Ordu 

Milletvekili Mehmet Said Erbil ile Trabzon Milletve
kili Mehmet Arslantürk ve görevleri basında-şehit 
edilen Viyana Büyükelçisi Danış Tunalıgil, Paris Bü-

B) TEZKERELER 

1, — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/448) 

BAŞKAN — Tezkereler vardır, sırasıyle okutuyo
rum : 

18.7.1975 . 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangü'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Turizm 

ye Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu'na, Devlet Bakanı 
Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/449) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

18 Temmuz 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Turizm ve Ta

nıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun dönüşüne kadar, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına Devlet Bakanı Gıyaset-

I yükelçisi İsmail Erez ve Şoförü Talip Yener için say
gı duruşu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclisin tatili 
esnasında iki sayın arkadaşımızı kaybetmiş bulunuyo
ruz; Ordu Milletvekili Sayın Mehmet Said Erbil 
7 . 8 . 1975 günü ve Trabzon Milletvekili sayın Meh
met Arslantürk 10 . 10 . 1975 günü vefat etmişler-

' dir. 
| Ayrıca, Türk Devletini temsil ettikleri görevleri ba

şında şehit edilen,büyükelçilerimiz sayın Daniş Tunalı
gil, sayın İsmail Erez ile Şoför Talip Yener'e Tanrı' 
dan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilerim. 

j Aziz arkadaşlarımızın ve şehitlerimizin yüce hatıra
sı önünde Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna 
davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 
| BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

VE ÖNERGELER 

tin Karaca'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 

Zirvesine katılacak olan Başbakan Süleyman D emir el'e 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin Er-
bakan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/450) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

29 Temmuz 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

30 Temmuz 1975 tarihinde Helsinki'de başlayacak 
olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Zirvesine 
Hükümeti temsilen katılacak Başbakan Süleyman De-
mirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim, 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Zir

vesine katılacak olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ
layangü'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/451) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

29 Temmuz 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

30 Temmuz 1975 tarihinde Helsinki'de başlayacak 
olan Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı Zirvesi
ne gidecek heyete katılacak Dışişleri Bakanı ihsan 
Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan
lığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı 

Nahit Menteşe'ye Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/452) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

6 Ağustos 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı Na
hit Menteşe'nin dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığı
na Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etme
sinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk' 
ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/453) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

11 Ağustos 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı ihsan 

Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakan
lığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim, 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. , 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Ba

kanı Halil Başol'a Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un 

vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/454) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

13 Ağustos 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı 

Halil Başol'un dönüşüne kadar, Ticaret Bakanlığına 
Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 

Oğuzhan Asillürk'e Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/455) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

18 Ağustos 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden içişleri Bakanı Oğuzhan 

Asiltürk'ün dönüşüne kadar, içişleri Bakanlığına Ada
l e t Bakanı Ismaiİ Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin, 

Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Ta

rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a Çalışma 
Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/456) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

18 Ağustos 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Prof. Korkut Özal'ın dönüşüne 
kadar, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu. arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve Spor 

Bakanı Ali Şevki Erek'e Devlet Bakanı Gıyasettin Ka-
raca'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/457) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

26 Ağustos 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve Spor Bakanı 

Ali Şevki Erek'in dönüşüne kadar, Gençlik ve Spor 
Bakanlığına Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/458) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının diğer tezkere
sini okutuyorum; 

26 Ağustos 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim . 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12. — Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti

nin resmî daveti üzerine Romanya'ya gidecek olan 
Başbakan Süleyman Demirel'e Devlet Bakanı - Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/459) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

26 Ağustos 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümetinin res

mî davetine icabet etmek üzere 27 - 29 Ağustos 1975 
tarihleri arasında Romanya'ya gidecek olan Başbakan 
Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar Başbakanlığa, 

Devlet Bakanı -Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nec
mettin Erbakan'ın vekillik etmesinin Başbakanın tekli
fi üzerine uygun görülmüş olduğunu ar zederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
13. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/460). 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
rum : 

27 Ağustos 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'm dönüşüne kadar 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
14. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Yılmaz Ergenekon'a Ticaret Bakanı Halil Baş-
ol'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/461) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
yorum : >. 

27 Ağustos 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne kadar Mali
ye Bakanlığına Ticaret Bakanı Halil Başol'un vekillik 
etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
15. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Gıyasettin Karaca'ya Gençlik ve Spor Bakanı Alî Şev
ki Erek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/462) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
yorum : 

4 Eylül 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Gıyaset
tin Karaca'nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına 

— 9 — 
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Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in vekillik et
mesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
16. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk' 
ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/463) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
yorum : 

9 Eylül 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlı
ğına Devlet Bakanı Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
17. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Halil Başol'a Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezekresi (3/464) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
yorum : 

10 Eylül 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un dönüşüne kadar Ticaret Bakanlığına 
Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un vekil
lik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
. 18. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a Çalışma 
Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/465) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
yorum : 

10 Eylül 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın dönüşüne kadar, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Çalışma Ba
kanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin Baş-
bakan'ın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
19 — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 

Oğuzhan Asil t ürk'e Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/466) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oku
tuyorum; 

• 10 Eylül 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden içişleri Bakanı Oğuz
han Asiltürk'ün dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun vekillik etmesi
nin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
20 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a Ulaştır
ma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/467) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutu
yorum: 

16 Eylül 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kıîıç'ın dönüşüne kadar 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin Başbakan'ın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
21 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür 

Bakanı Rıfkı Danışman'a Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/468) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 
24 Eylül 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı 

Rıfkı Danışman'ın dönüşüne kadar Kültür Bakanlı-
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gına Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik et-, [ 
meşinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. J 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
22 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli ı 

Savunma Bakanı Ferid Melen'e Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/469) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum; 
24 Eylül 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Savunma I 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar Millî Savun
ma Bakanlığına Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcı
sı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
23 — Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Ba

kanı Fehim Adak'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab- I 
dülkerim Doğru'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/470) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 
15 Ekim 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Bakanı 

Fehim Adak'ın dönüşüne kadar Bayındırlık Bakanlı
ğına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru' 
nun vekillik etmesinin Başbakan'm teklifi üzerine uy- I 
gun görülmüş olduğunu arz ederim. I 

Fahri S. Korutürk 1 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
24 — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret I 

Bakanı Halil Başol'a Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna I 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/471) I 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 
15 Ekim 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı I 

Halil Başol'un dönüşüne kadar. Ticaret Bakanlığına I 

. 11 .1975 0 : 1 

Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un vekil
lik etmesinin Başbakan'm teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
25 — 22 . 7 . 1923 tarihli ve 2608 sayılı Kararname 

ile yürürlüğe konulan Amele Birliği ve İhtiyat Tea-
vün Talimatnamesi ile kurulmuş bulunan Amele 
Birliğinin mevzuatına göre Çalışma Bakanlığına ait 
görev ve yetkilerin Sosyal Güvenlik Bakanlığına in
tikaline dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/472) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi da
ha var, okutuyorum. 

16 Ekim 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : (a) 17 Aralık 1974 gün ve 4/1104 sayılı yazı
mız, 

(b) Başbakanlığın 16 Ekim 1975 gün ve 60.6062 
sayılı yazısı. 

îlgi (a) yazımızla; 4792 sayılı Kanun ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar, Sosyal Sigor
talar Kurumu (Bağ - Kur) Kanununa göre Çalışma 
Bakanlığına ait görev ve yetkilerin Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına intikal ettirilmesi itibariyle; Sosyal Gü
venlik kuruluşlarından biri olan ve 10 Eylül 1921 gün 
ve 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amele
sinin Hukukuna Müteallik Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince 22 . 7 . 1923 tarihli ve 2608 sayılı Kararna
me ile yürürlüğe konulan Amele Birliği ve İhtiyat 
Teavün Talimatnamesi ile kurulmuş bulunan Amele 
Birliğinin mevzuatına göre Çalışma Bakanlığına ait 
görev ve yetkilerin de Sosyal Güvenlik Bakanlığına in
tikal ettirilmesi; Başbakanın, 4951 sayılı Kanunun 1 
nci maddesine istinat eden ilgi (b)'de kayıtlı teklifi 
üzerine uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
26 — Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'nun 

Millet Meclisi Başkanvekilliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/101) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 
10 Ekim 1975 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulunun yeni yasama dö

neminin başlamak üzere olması nedeniyle Millet Meç-. 
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lisi Başkanvekilliğinden istifa ediyorum. Zatı âliniz 
ve ilgili mesai arkadaşlarımızla çalıştığımız kısa dö
nemde ilgi ve yardımlarınıza teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Gerekli işlemin yapılmasına emirlerinizi rica eder, 
derin saygılar sunarım. 

Giresun Milletvekili 
1. Ethem Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1 — Yeni Başkan seçilinceye kadar en yaşlı eski 
Baskanvekilinin geçici olarak Genel Kurula Başkan
lık etmesine, yeni Divan üyeleri seçilinceye kadar es
ki Divan üyelerinin ve yeni İdareci Üyeler seçilinceye 
kadar eski İdareci Üyelerin görevlerini geçici olarak 
yürütmelerine dair Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutuyorum: 

Danışma Kurulu Görüşü 
No : 3 
Yasama dönemi içinde Başkanlık Divanının görev 

süresinin sona ermesi halinde yeni Başkanlık Divanı 
seçilinceye kadar görevi yürütecek Geçici Başkanlık 
Divanı konusunda içtüzükte açıklık bulunmadığından 
Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine 31 . 10 . 1975 
Cuma günü saat 11.00'de toplanmış ve aşağıdaki gö
rüşleri benimsemiştir: 

İçtüzüğün bu konudaki 12 nci maddesinin gerek
çesinde de belirtildiği gibi, mevcut teamüle uygun 
olarak; 

1 — Yeni Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı eski 
Başkanvekili geçici olarak Genel Kurula Başkanlık 
eder. 

2 — Yeni Divan Üyeleri seçilinceye kadar, eski 
Divan Üyeleri görevlerini geçici olarak yürütürler. 

3 — Yeni idareci Üyeler seçilinceye kadar, eski 
idareci Üyeler görevlerini geçici olarak yürütürler. 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 
Oğuz Aygün 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Selçuk Erverdi 

M. S. P. Grupu D. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre Mehmet Altınsoy 
C. G. P. Grupu Başkanvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

II — SEÇİMLER 

/. — Millet Meclisi Başkanı Seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimize göre Millet Meclisi 

Başkanı seçimi yapılacaktır. 

Başkanlığımıza gelmiş, aday gösterme önergeleri
ni okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığı için Kars Milletvekili 

Sayın Kemal Güven'i saygı ile öneririz. 

Zonguldak Milletvekili istanbul Milletvekili 
Bülent Ecevit Ali Nejat Ölçen 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Başkaca öneri var mı efendim?. 
Yok. 

Anayasamızın 84 ncü ve içtüzüğümüzün 10 ncu 
maddesi gereğince Başkan seçimi gizli oyla yapılacak
t ı r / 

İlk iki turda üçte iki çoğunluk aranacak; ilk iki tur
da sonuç alınamazsa, daha sonraki oylamalarda salt 
çoğunluk yeterli kılınacaktır. 

Başkanlık seçiminde oyların sayım ve döküm işi 
için ad çekmek suretiyle beş kişilik bir tasnif komis
yonu tespit edeceğiz. 

Sayın Âdil Demir?. Yok. 
Sayın Coşkun Karagözoğlu?. Burada. 
Sayın Mahmut Kepolu?. Yok. 
Sayın Ahmet Topaloğlu?. Yok. 
Sayın Mehmet Delikaya?. Burada. 
Sayın Kemalettin Gökakın?. Burada 
Sayın Muslih Görentaş?. Yok. 
Sayın Seyfi Güneştan?. Burada. 
BAŞKAN — Sayın Rıfkı Danışman?. Yok. 
Sayın Mehmet Zeki Okur?. Burada. 

BAŞKAN — Seçim için tek mühürlü oy pusulala
rı ile zarflar dağıtılacaktır. 

— 12 -
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Oy kutusu kürsü üzerine konacak, adları okunan 
sayın milletvekilleri oylarını bu kutuya atacaklardır. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top
landı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif komisyonu yerini alsın efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş-
"tir, okutuyorum : 

Yüksek Başikanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan seçilime (268) 

üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Ara olunur. 
Üye 

İzmu* 
Coşkun Karagözoğlu 

Üye 
Konya 

Kemalettiti Gökakın 
Ü y j 

Üye 
Malatya 

Mehmet Delikaya 
Üye 

Mardin 
S'eyfi Güneştan 

Zonguîda'k! 
Mehmo 

Kemal Güven 
Kemal Ziya Öztürk 
İlhami Çetin 
Ahmet Nihat Akın 
Ferd'a Güley 
Ferruh Bozbeyli 
İbrahim Elmalı 
Bülent Ecevit 
Fuat Avcı 
Şener Battal 
Hakkı Gökçe 
Yasin Bozkurt 
Boş 

! Zefc Okur 

192 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

64 

'BAŞKAN — Tasnif sonucuna göre, Anayasa va 
İçtüzüğün istediği 2/3 çoğunluk sağlanamamıştır. 

Bu 'durumda ikinci 'tur seç'im oylamasına geçiyo
ruz. 

fenci tur oylama için ad çekmek suretiyle beş 
kişilik tasnif komisyonunun tespitine 'geçiyorum : 

•Sayın Coşkun Karagözoğlu?.. Burada. 
Sayın Ahmet Balkan?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Cavi'fi Erdem'ir?.. Yok. 
Sayın M-ulhiyetlirt Mutlu?.. Yok. 
Sayıri Necdet Clk'men?.. Yok. 
Sayın Ayşe Aliye Koksal?.. Burada. . 

Sayın Muzaffer' Demirtaş?.. Burada. 
Sayın Orhan Üretmen?... Yola. 
Sayun Fatma Gülhüs Mankut?.. Yok. 
Sayın Ali Yılmaz?.. Yok. 
Sayıri Sudi Reşa'4 Saruhan?.. Yok. 
Sayın Al» Acar?.. Yolk. 
Sayın Orhan Demir Sorguç?.., Yok. 
Sayın İsmet Ağaoğlu?.. Yok. 
Sayıri Şülkrüyö Tok?.. Burada. 
Sayın Sedaill Akay?.- Yok. 
Sayın Ö'met* Kalhraırıan?... Yok, 
Saiyıri Valhüü BozaÜı?.. Yok. 
Sayırt Kaısırn Emre?., Yok. 
Sayın Hayretisin! Uysal?., Yok. 
Saym Ferihai Fatma Öztürk?.. Yok. 
Sayın ASM ZülOkaroğlu?., Yok. 
"Saıyırt Selçuk! îmamoğlu?.. Yok. 
Sayını Celali Ünver?./ Burada. 

İki mühürlü oy puslaları file zarfların dağıtılması
na igeçüyoruz. 

Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oylar top

landı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan saym üye var 
mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonunun yerini almasını rica ©di

yorum < 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonunun tutanağı gel

miştir, okutuyorum i 

Yüksek1 Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan ikinci tur 

ssçime 241 üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oylan almış
lardır-

Ar2İ olunur, 

Uye -
izmii? 

Coşkun Karagözoğlu 

Üye 
•İstanbul 

Şüıkrüyd Tok 

Uye 
Eskişehir 

Ayşe Aliye Koksal 

Üye 
Konya 

Muzaffer Demirtaş 

Üya 
Malatya 

Celâl Ünver 
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Kemal Güven 
Şener Battal 
Kemal Ziya öztiirk 
Nazım Baş 
İsmail Hakkı Gökçe 
Yasin Bozkurt 
Ferrüh Bozlbeyft 
Boş 

197 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

30 

'BAŞKAN — Bu tasnif sionueuna göre, Anayasa 
ve İçtüzüğün istediği üçte İÜki çoğunluktaki oy sağla-
namamışıtır. 

Üçüncü tur oylamaya geçiyoruz. 
Bu turdan iti'baren Başkan seçimi için üye tam 

sayısının saltçoğunılüğunun öyu yeterledir. 
Üçüncü tur oylama için ad çekmek suretiyle 5 

kişilik ifcasnif komisyonunu tespit ediyorum : 
Sayın Ahmet) Bulidanlı?., Yok. 
Sayın! Sabahattin Selek?.. Yok. 
Sayın Kemal Anadol?.. Yok. 
Saym Süleyman Arif Emre?.. Burada. 
Sayın/ Yılmaz Hocaoğlu?.. Yok. 
Sayra Ali Acar?.. Yok. 
Sayın Ndbil Oktay?.. Yok. 
Sayıö Cemali Tercan?..- Yok. 
Sayın Osmari Ceran?.. Burada. 
Sayın Müf Balbattir* Yardımcı?... Yok. 
Sayın Calhiti Angın?.. Burada. 
Sayıd Hal'it Kahraman?.. Burada. 
Sayın Mehmet Özdal?.< Yok. 
Sayın Rıza Polat?., Yok. 
Sayıri İbrahim: Tekin?.. Ydk. 
Sayın ismail Hakıkn Birler?.< Burada. 

Bu tur için üç mühürlü oy pusiaları ve zarflar da
ğıtılsın. 

Seç:m oylamasına Adana Milletvekillerinden 'baş
lıyoruz^ 

(Âdâna milletvek'iMierinden başlanarak oylar top
landı) 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. 

Oylama İstemi 'bitmiştir. 
Tasnif Komisyonu lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum : 

Yüksek! Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan üçüncü tur 

seçime 228 üye katılmış ve neticede, aşağıda isimleri 
bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oyları almış
lardır, arz olunur. 

Üyo 
İstanbul 

Süleyman Arif Emre 
Üye 

Çorum 
CaihJt; Angın 

Üyö 
Tokat 

ismail Hakkiı 

Kemal Güven 
Hakkı Gökçe 
Ferruib! BozJbeyli 
Şener Battal 
Lâtif islâm 
Kemal Ziya öztürk 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Bozgeyik 
Yasin Bozkurt 
İbrahim Elmalı 
Boş 

Üye 
Ankara 

Osman Ceran 
Üye 

Diyarbakır 
Halit Kahraman 

Birler 

179 
12 
3 
4 
2 
6 
•1 

1 
1 
1 

18 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkan seçimi 
için yapılan turlarda bugün için netice alınamaya
cağı anlaşılmaktadır. 

Sayın üyelerin kendi aralarında görüşüp, aday 
tespitine imkân vermek ve Başkan seçimine devam 
etmek için 4.Kasım 1975 Salı günü saat 15,CÖ'te top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 
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IH. — KOMİSYONLAR BÜLTENİ 

1. — Millet Meclisi 4 ncü Dönem 2 nci Toplantı yılı (28 Şubat 
teni (1) 

18 Temmuz 1975) komisyonlar bül-

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz mallara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın yazılı ce
vabı (7/563) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica eder, 
saygılar sunarım. 

16 . 5 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
Şükriye Tok 

1973 - 1974 yılları içinde vakıf taşınmaz malla
rının 36 840 parça olduğu yetkililerce ifade ediliyor 
ve bu rakamın 1974 - 1975 yılında 46 899 parçaya 
ulaşacağı ifade ediliyor. 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğünce kaç adet vakıf 
taşınmaz malları tespit ve tescil edilmiştir? 

2. Bu taşınmaz vakıf mallarından ahnan kira 
oranında geçen yıla oranla bir artış olmuş mudur? 
Oldu ise yüzde kaç oranındadır? 

3. Vakıflar Genel Müdürlüğünce kiraya veril
meyip halen boş duran kaç adet taşınmaz mal var
dır? Ve bunlar hangi illerde olup vakfedenler kim
lerdir? 

4. 2762 sayılı Yasanın 12 nci maddesi gereğince 
elde tutulmalarında fayda olmayan ve gelir getirme
yen vakıf taşınmaz mallarının satılarak (akar, top
rak satış bedeli fonu) adı altında tapulanarak yeni ya
tırımlara gidilmesi veya mevcut vakıf mallarının ona
rımı veya restore edilmesi bir yasa gereği olduğuna 
göre; 

a) 1974 - 1975 yılları içinde gelir getirmeyen va
kıf taşınmaz mallarından satılan olmuş mudur? Han
gi illerde, kaç adet ve kimler tarafından vakfedilmiş-
tir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce; 
b) Yıl içinde bir genelge ile satışı durdurulan va

kıf taşınmaz mallarının Diyanet işleri Başkanlığı em
rine verildiği ve bu binaların da din görevlilerine vak

fiye şartlarına aykırı olarak tahsis edildiği doğru mu
dur? * 

5. Bugün yurdumuzda 52 adet vakıf yurtlarının 
bulunduğu bilinmektedir. Vakfiyede yazılı şartlara 
göre bu Öğrenci yurtlarında yoksul öğrenciler ücret
siz ve mecburî hizmete tabi olmaksızın öğrenim yap
mak imkânı bulmaktadır. 6 000 yoskul öğrenciyi ba
rındırması gereken bu yurtlardan İstanbul ve Anka-
ra'daki yurtlarda ülkü ocaklarına kayıtlı olmaları 
şartı ile öğrenci alındığı ve bu yurtlardaki öğrencilere 
komando talimleri yaptırıldığı doğru mudur? 

6. Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıfların özellik
lerini korumak şartı ile yeniden organize etmek Ba
kanlıkça düşünülmekte midir? Devlet Planlama Teş
kilâtından böyle bir görev istenmiş midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1 . 8 . 1975 
Sayı : 3.01/1059 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 6 . 1975 gün 

ve 7/563-2440-20301 sayılı yazıları. 
1. İstanbul Milletvekili Şürkiye Tok'un Vakıf

larla ilgili yazılı soru önergesinin 1 - 5 maddelerine 
verilen cevap ekteir. 

2. Soru önergesinin 6 nci maddesinde bahsedi
len hususlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Aksay 

Devlet Bakanı 
T. C. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 . 7 . 1975 
Emlâk Dairesi 

Başkanlığı 
Dosya : M-13-2 
Sayı : 3196,3459 

Devlet Bakanlığına 
İlgi : 13 . 6 . 1975 gün ve 5-10/379 sayılı yazı

nız. 

(1) Komisyonlar Bülteni tutanağın sonuna ekli
dir. 
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istanbul Milletvekili Şükriye Tok tarafından Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Bakanlığınızca 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi met
ninde yer alan soruların cevapları aşağıda belirtil
miştir. 

1. 1974 yılı sonu itibariyle Genel Müdürlüğü
müz kütüklerinde kayıtlı 34 582 adet vakıf gayrimen
kul bulunmaktadır. Hatay'daki 3 015 adet taşınma
zın ise aplikasyonu devam etmektedir. Netice olarak 
kayıtlı taşınmaz sayısı 34.582+3015=37.597 adet ola
caktır. Ayrıca tapulu ve tapusuz olarak yerleri bilin
meyen 9 384 adet gayrimenkul vardır. Bunların da 
devam etmekte olan envanter çalışmaları neticesinde 
kütüklere kaydı sağlandığında sayı 37.597+9384= 
46.98re ulaşacaktır. 

2. 1973 malî yılı sonu itibariyle kira tahakkuku 
67 583 688,84 lira, 1974 malî yılı sonu itibariyle ise 
77 612 578,82 liradır. Bu rakamlara göre 10 028 889,98 
lira kira artışı sağlanmıştır ki bu artış yüzde % 14,8 
olmaktadır. 1975 yılında ise yeniden kira artışları ya
pılmış ise de bugün için katî bir rakam vermek müm
kün olamamatkadır, 

3. Genel Müdürlüğümüzce türlü nedenlerle kira
ya verilmeyip halen boş bulunmakta olan vakıf ta
şınmazları vilâyetler itibariyle gösterir 2 nüsha cet

vel ilişikte sunulmuştur. Bu taşınmazların da kiraya 
verilmeleri için azamî gayret gösterilmektedir. 

4. a) 1974 - 1975 yılları içinde gelir getirmeyen 
vakıf taşınmaz mallardan Bakanlığınızın 23 . 2 . 1974 
gün ve 5.10/180 sayılı genelgesi muvacehesinde Âmme 
hükmî şahısları ve müesseseleri ile izalei şüyu dışın
da her hangi bir satış yapılmamıştır. 

b) Vakfiye şartlarına aykırı olarak din görevli
lerine tahsis edilen vakıf taşınmaz mal bulunmamak
tadır. Ancak ilişikte sunulan listede de anlaşılacağı 
üzere; Medrese, mektep, muvakkithane gibi binalar 
2762 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine uygun ola
rak Kur'an Kursu, öğrenci yurdu hizmetlerinde kul
lanılmak üzere Diyanet işleri Başkanlığına tahsis 
edilmiştir. 

5. istanbul ve Ankara'daki öğrenci yurtlarında 
ülkü ocaklarına kayıtlı olmaları şartıyle öğrenci alın
dığı ve yurtlardaki öğrencilere komando talimi yap
tırıldığı iddia edilmekte ise de böyle bir durum mev
cut değildir. 

6. Bu maddede sorulan hususa Bakanlığımca 
cevap verilmesinin yerinde olacağı düşünülmüştür. 

Arz ederim. 
Vakıflar Genel Müdürü 

Prof. Osman N. Çataklı 
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G. Menkulün adı Semti 

1. Cedit Abdurrahman Pş. 
2. Nuruosmaniye Cami avlusundan 

Medrese Fatih 
Eminönü 

Gaziantik Ali Paşa Sübyan Mektebi 
Ebû fshak ismail Efendi Medrese 
Nuruosmaniye Camii külliyesinden Hünkâr 
mahfeline geçişte iki oda Camii Külliyesi 
Turhan Valde Sultan Muvakkithane 
Çoban Mustafa Paşa Medrese 
Darrulkurra » 

Çemberlitaş 
Fatih Tevki Cafer 

Eminönü 
Eminönü 
Gebze 
Edirne 
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Tahsis edildiği yer Ne maksatla kullanılacağı Tahsis Müd. 

İstanbul Valiliğine 
Diyanet İş. Bşk. 

» » » 
İstanbul Valiliği 

Diyanet İş. Bşk. 
» » » 

. » » » 
•> » » 

Fatih'in Eski Eserlerini Koruma ve İhya 
etme Derneğine kur'an kursu olarak 
Kur'an kursu öğrencilerine şart olarak 
kullanılmak üzere 
Eminönü Hüftülüğüne kur'an kursu olarak 
Fatih'in Eski Eserlerini Koruma ve İhya 
etme Derneğine Kur'an Kursu olarak 
Eminönü Müftülüğüne seminer yapılacak yer 
Dinî hizmetlerde kullanılmak üzere 
Kur'an Kursu olarak 
Kur'an Kursu olarak 

10 yıl 

10 yıl 
3 yıl 

10 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
5 yıl 
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2. — Hatay Milletvekili Mehmet S sinmez'in, İs
kenderun Demir - Çelik tesislerinde, işçilerin yatak
hanelerine yapılan baskına ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı 
(7/567) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak sevaplandırılmasını arz ederim. Saygıla
rımı. 23 . 5 . 1975 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Soru : 
iskenderun Deir Çelik tesislerinde, işçilerin ya

takhanelerine yapılan baskın sonucu Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'in resimle-
riyle Yeni Ortam Gazetesinin, baskını düzenleyenler 
tarafından toplatıldığı, Türk Haberler Ajansına atfen 
23 Mayıs 1975 günlü gazetelerde yayımlanmıştır. 

1. — Basın ve kişi özkürlüğünü zedeleyen, Ana 
Muhalefet Partisi Liderinin Resimleri ile Yeni Ortam 
Gazetesinin toplatılması hangi gerekçelere dayan
maktadır?. 

2. — Anayasamız ve yasalarımız basın özgürlü
ğü ile kişi özgürlüğünü, Anayasanın vazgeçilmez 
öğeleri olarak kabullenirken, basın ve (kişi özgür
lüğünü zedeleyen bu davranışı doğru buluyor musu
nuz? 

3. — Bundan sonra da bu denli yasa dışı baskı 
ve aramaların devam edeceği belirtilmektedir. Ba
sın ve kişi özgürlüğünü keyfi nedenlerle kısıtlayan, 
yokeden sorumlular hakkında bir işlem yapılacak 
mıdır?. 

T. C. 
Başbakanlık 

Sayı : 3 - 2128 20 . 10 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in Başbakanı
mıza yönelttiği yaz-.lı soru önergesine, Başbakan adı
na aşağıdaki cevabı saygılarımla arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Yazılı soru önergesinde idia edilen hususlar ilgili 
Bakanlık tarafından dikkat ve itina ile incelenmiş, ta
kip olunmuştur. 

İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında, işçilerin 
yatakhanelerine baskın yapılarak, C. H. P. Genel Baş
kanı Bülent Ecevit'in resimleri ve Yeni Ortam Gaze
tesinin toplatıldığı yolundaki haberin hakikatle ilgisi 

| bulunmadığı, polis veya jandarma tarafından herhan
gi bir aramanın yapılmadığı, fabrika bünyesinde yer 
yer vukubulan hırsızlık hadiselerinde çalınan malze
melerle ilgili olarak fabrika idaresi yetkililerince bazı 
iş yerleri ve yatakhanelerde, şahsi eşyalar arasında, 
usulüne uygun olarak arama yapıldığı anlaşılmıştır. 

3. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, An-
| kara'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösteri-
] lerinin ertelenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
\ Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/569) 
i 

26 . 5 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayım Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say-

j gıyle rica ederim. 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Büyük Kurtarıcı Atatürk, Türk ulusunun kurtu
luş gününü 19 Mayıs 1919 yılında bundan 56 yıl ön
ce Samsun'da başlatmıştır. Millî Kurtuluş Savaşla
rının en görkemlisi, mazlum ulusların kurtuluş sim
gesi olan büyük insanın Samsun'a çıkışı, sınırlarımız 
dışında da anlamını bulan değerli bir gündür. Siya
sal, ekonomik, özgürlükçü demokrasi yönünden 
büyük boyutları olan 19 Mayıs 1919 günü 1975 yı
lına değin herkes büyük kurtarıcıya yaraşır tarzda 
"kutlanmaktaydı. 

1. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı birçok 
illerimizde özellikle başkent Ankara'da ilk kez kut-
lanılmamıştır, Niçin? 

2. — 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının ka-
Fit'lı a'araık Hükümet ortağınız M. S. P. tarafından; 
engellendiği söylenmektedir. Bunun gerçeklik dere
cesi nedir? 

3. Gösterilerin kasıtlı engellendiğini Atatürk dev
rimlerine kasıtlı cephe alındığını gösteren belirtiler 
vardır. Meteorolojinin havalar »bozuk geçecek de
mesine rağmen, 25 Mayıs 1975 günü Ankara'da ha
valar çok güzel geçmiştir. Valiliğin öğrencileri top-
layamam gerekçesi karnelerin daJha dağıtılmayışıyla 
açıktır. 19 Mayısı kasıtlı kutlamamak için, davra
nan yöneticiler hakkında her hangi bir işlem yapıl
mış mıdır? Yapmayı düşünmekte misiniz? 

4. istanbul'da yapılan gösteriler televizyonla 
halka gösterilmemiştir. Buna neden «Stadları Seks 
Panayırı olmaktan kurtaracağız» diyen Hükümet 
ortağınız Millî Selâmet Partisinin çağın ardındaki 
çok ilkel görüşleri midir? 
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5.19 Mayıs'ı küçük düşürücü davranışların içe
risine bizzat yardımcınız Sayım Erbakanda girerek 
«bizim için esas bayram 29 Mayıstır» dediği ortada
dır. Siz de yardımcınız gibi 19 Mayıs'ı bayram ola
rak kabullenmiyor, 29 Mayıs'ı kurtuluş günü olarak 
mı alıyorsunuz? 

6. Atatürk devrimlerine rejime yönelik büyük kur
tarıcıyı ve onun eserlerini küçültücü davranışlar içe
risine üzüntüyle belirteyim 'ki, Hükümetiniz de gir
miştir. Bunları bizzat yardımcınız yapmaktadır. 
Büyük insana ve eserlerine karşı sürdürülen bu yıp
ratma kampanyasını durdurmayı düşünüyor musu
nuz? 

T. C. 
Başbakanlık 20.10.1975 
Sayı : 3-2130 

Millet Meclisi Başkanlığnıa 
Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in Başbaka

nımıza yönelttiği yazılı soru önergesine, Başbakan 
adına aşağıdaki cevabı saygılarımla arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Yazılı soru önergesinde bahsedildiği şekilde 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının Başkent An
kara'da ilk kez kutlanmadığına dair iddia kasıtlı 
olarak ortaya atılmış* Hükümeti tahrip hedefine 
yönelmiş gerçek dışı bir iddiadır. 

19 Mayıs 1975 Gençlik ve Spor Bayramının, ev
velce kamuoyuna açıklandığı üzere sadece hava 
muhalefeti yüzünden gününde kutlanamadığı, hazır
lanan programın havanın müsait olduğu ilk müna
sip günde tatbik edilmek suretiyle kutlamanın ya
pıldığı malumdur. TRT bu kutlamayı canlı olarak 
da büyük milletimize yayınlamıştır. 

25 Mayıs 1975 günü Ankara'da hava açık geçmiş 
ise de, önceki şiddetli yağmur sebebiyle gösterile
rin yapılacağı sahanın zeminin tamamen çamur ve 
su birikin tileriyle kaplı olduğu, sahanın çizimi ve 
işaretlenmesinin mümkün olmadığı, öğrencilerin 
yere yatma ve kalkma hareketi yapamayacakları 
mütehassıs kişiler tarafından betirtilmiş ve buna gö
re törenin tehirine yine yetkili makam karar vermiş
tir. Bunun dışında törenin kasıtlı olarak engellen
mesi diye her hangi bir mesele söz konusu olmamış-
ır. 

4. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in be
lediyelere yapılan hükümet yardımının durdurulma
sına iliijkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Sey
fi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/571) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasının teminini rica ederim. 
Saygılarımla. 

29 . 5.1975 
Ankara Milletvekili -

Necdet Evliyagil 

1. Milliyetçi Cephe İktidarının belediyeler üzerin
de gi iştiği politik ve duygusal baskı; bilhassa «Türk 
Belediyecilik Derneği» nin olaylı geçen son toplan
tısından sonra, Derneğin ikiye bölünmesiyle hızını 
artırmıştır. Özellikle Başkent Ankara, istanbul ve 
İzmir belediyele inin malî güçsüzlükl'eri nedeniyle 
bütün hizmetlerin duracağı yetkililerce açıklanmış; 
hatta belediyelerin memur ve işçilere aylıklarını ver
me olanağının kalmadığı hükümete bildirilmiştir. 

2. tstanibul Belediye Başkanı, hükümet yardı
mı kestiği takdirde önümüzdeki aydan itibaren te
mizleme, ulaşım, itfaiye dahil tüm belediye hizmet
lerinin tamamen duracağını ve İstanbul'da hayatın 
felce uğrayacağını; belediyenin Petrol Ofisine olan 
borcunun ödenmemesi halinde yakıt alınamayacağı 
için itfaiyenin yangın söndürmeye gidemeyeceğini, 
çöp kamyonlarının da çalışmayacağını açıklamıştır. 

a) Maliye Bakanı, tstanibul belediyesine yar
dım yapılamayacağını müsteşarı vasıtasıyle bildirmiş
tir. 

b) Bu âcil durum karşısında Hükümet Başkanı 
olarak ne gibi tedbirlerin alınacağını öngörüyorsu
nuz? 

c) Belediyelerimiz 'kaderleriyle başbaşa mı bı
rakılacaklardır? 

d) Belediyelerin haklı istekleri zamanında kar
şılanmadığı takdirde Ankara veya İstanbul'u kasıp -
kavuracak bir yangın faciasından; başgösterecek 
bir salgm hastalıktan kim sorumlu olacaktır? 

e) Milliyetçi Cephe iktidar olmadan evvel, deği
şen üç Hükümetin yardımı aksatmadan yapmaları
na karşılık: «Türkiye'ye bir Türkiye daha katma» 
sloganı ile ortaya çıkan hükümetinizin, anî bir ka
rarla bu yardımı durdurması, malî bir kriz içinde 
olduğu anlamına mı gelmektedir? Yoksa bu karar 
hissî nedenlere mi dayanmaktadır? 

f) Siyasî görüşlerinden dolayı vatandaşların 
cezalandırılmaları gibi çağ dışı yöntemlerin ülkemi
ze fayda getirmediği henüz hafızalardan sihnmediği-
ne göre, hükümetinizin bu karar ve davranışıyle 
geçmiş iktidarların Kırşehir'i ilçe yapmaları arasın
da b'r benzerlik görüyor ve bunu tasvip ediyor 

I onaylıyor musunuz? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 20.10.1975 

Sayı : 3-2129 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in Başba
kanımıza yönelttiği yazılı sıoru önergesine, Başba
kan adına aşağıdaki cevabı saygılarımla arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Anayasamıza göre soru müessesesi denetim yol
larından birisidir. 'Belli konu veya konularda bilgi 
edinme gayesini kapsayan soru müessesesinin maksa
dına uygun olarak kullanılması kesin zarurettir. Ma
hiyet, muhteva ve üslûbu itibariyle Anayasa ve İçtüzü
ğün özüne ve sözüne uygun olmayan sıoru hakkında 
cevap aramak sıorumlu bir davranış olmaz. Bu itibar
la yazılı soruyu iktidara yönelmiş ve gerçeklere ay
kırı birtakım iddia ve ithamlardan ayırarak ve ayık
layarak cevaplandırmak ihtiyacı içindeyiz. 

1. 31.5.1975 tarihli 15251 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanan kuruluşların borçlarının tahkimi hak
kındaki 1902 sayılı Kanun gereğince Ankara Bele
diyesine 41 milyon, İstanbul Belediyesine 66 milyon, 
İzmir Belediyesine 6 milyon, diğer belediyelere 92 
milyon liranın iadesi öngörülmüştür. 

2. Ankara - İstanbul - İzmir belediyelerine 
31.12.1975 tarihine kadar kanunî paylardan gönderi
lecek miktar ise, Ankara Belediyesi için, 42 milyon 
600 bin, İstanbul Belediyesi için 52 milyon, İzmir 
Belediyesi için 13 milyon 462 bin liradan ibarettir. 

Uygulama imkân ölçüleri içinde zamanında ya
pılmaktadır. 

5. -— İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, Gülnar -
Silifke yoluna ayrılan tahsisata ilişkin sorusu ve 
Köy işleri Bakanı Vefa Poyraz'in yazılı cevabı (7/575) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri Bakanlığı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

İçel Milletvekili 
Nazım Baş 

1. İçel ili Gülnar kazası Silifke - Gülnar yolun
dan Hacı Isaklı'ya kadar olan (Ulupınar - Dedeler 
köylerinden geçerek Ovacık'a kadar) olan 48 km. lik 
stabilize yol için ayrılan 480 000 TL. tahsisatın 14 
günde müteahhide verilerek yolun tamamının yapıl
madan yarım bırakıldığı YSE kontrol mühendisleri
nin geldiğinden tespit edilmiş olup, aynı kıontrol 

mühendisi veya tekniker ikinci defa geldiğinde yol 
iyi yapılmıştır diye rapor vermiş. 

Bakanlığınıza daha önceden 7 - 8 köy şikâyette 
bulunmuş olup, 40 Km. lik yol için 453 000 TL. har
candı diye valilik kanalı ile cevap gelmiştir. 

2. Adı geçen yol için ayrılan tahsisatın tamamı 
usulüne uygun olarak harcanmış mıdır? 

3. Yol hakkında rapor veren YSE teknikeri iki 
gün ara ile iki ayrı rapor vermiş midir? Verdiği 
raporun hangisi doğrudur? İki gün içinde raporu
nu niçin değiştirmiştir?. 

4. Stabilize olarak geçen bu yolun gerçekten 
stabilize şeklinde yapılmış mıdır? Yoksa aynı inşaat 
sahasının toprağından dökülerek stabilize mi göste-
ri'lmiştir? 

5. Adı geçen yolun yapımında daha önce de 
Bakanlığınıza şikâyetler vukuu olduğuna göre mesul
leri hakkında ne gibi kanunî işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 14 . 8 . 1975 

Yol, Su ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğü 

. Köy Yolları Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 5820 
Dosya No. : K. Y. Y. 18-138/Gn. 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğünün 5 . 6 . 1975 tarih ve 7/575 -
2488/20614 sayılı yazısı. 

b) Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 
Müdürlüğünün 2 . 7 . 1975 gün ve 7/575 - 2488/20614 
sayılı yazısı. 

c) 8 . 7 . 1975 tarih ve K. Y. Y. 18 - 138/Gn -
5407 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Sa
yın Nazım Baş'a ait yazılı soru önergesinde belirti
len konulanla ilgili bilgiler aşağıdadır. 

1. — Bahse konu olan köy yolunun tulü 38 Km. 
olup, 1974 yılı stabilize kaplama programımıza 
18 Km. olarak alınmıştır. 38 Km. lik yolun bir çok 
yerinde stabilize malzeme bulunduğundan, yolun 
tamamına malzeme dökülmeyip, sadece stabilize 
kaplamaya ihtiyaç görülen yerlere çektirilmiştir. Bu 
yolda çalışıma 35 gün sürmüş ve 441' 412,23 TL. har
canmıştır. 
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2. — Söz konusu yol için yapılan harcamaların 
usulüne uygun olup, olmadığı incelettirilmektedir. 

3. — Mezkûr yol hakkında iki gün ara ile rapor 
verilmemiştir. Yolun kontrolüna giden iki teknik ele
man; müteahhidin idarece gösterilen ocaktan mal
zeme çekmediğini görerek, teknik şartnameye uy
mayan bu malzemeyi yoldan dışarı çıkarttırmıştır. 
Şartnamesine uygun olarak çektirilen yeni malzeme 
için tekrar bedel ödenmemiştir. 

4. — Yapılan stabilize kaplama, sözleşme ve şart-
namelerce istenilen niteliktedir. 

5. — Adı geçen iş için Bakanlığım müfettişleri 
ve ilgili Genel Müdürlüğün murakıpları gerekli ince
lemeleri yapmış olup, tahkikat henüz sonuçlandırıl
mamıştır. 

Arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakam 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, gö
revinden alman yüksek dereceli memurlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk' 
ün yazılı cevabı. (7/577) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygı
larımla. 28 . 5.1975 

İstanbul Milletvekili 
Poğan Öztunç 

Hükümetinizin kurulduğu günden itibaren kamu 
kesiminde müsteşar, genel müdür, müdür ve teknis
yen memurlar arasında büyük oranda görevden al
ma işlemleri uygulanmaktadır. 

Yüksek dereceli memurlar arasında yapılan gö
revden alma işlemleri genellikle yasa dışı düşünce
lerle ve tamamen partizanca duygularla yapılmakta
dır. 

Görevden alınan memurlar Anayasa güvencesi 
altındaki haklarının siyasal iktidar tarafından ihlâl ; 
edilmesi karşısında Danıştaya başvurmaktadırlar. 

Ülkede bir memur kıyımı dönemi başlamıştır. ; 
Devlet memurları her an görevden alınabilecekleri 
varsayımıyle tedirgin duruma düşmüşlerdir. 

Böylece memur teminatı kalmamış, siyasal ikti
dar görevden alma tehdidini Devlet memurunun üze- ! 

rinde siyasî bir baskı unsuru olarak kullanmaya baş
lamıştır. 

Cumhuriyet hükümetlerinin hiç birisinde hiç bir , 
siyasî iktidarın böylesine bir memur kıyımına girdi
ği görülmemiştir. 

Bu nedenle : 
1. — Güvenoyu aldığınız tarihten itibaren görev

den alınan veya yeri değiştirilen müsteşar, genel mü
dür ve bakanlık müşavirlerinin sayısı ne kadardır? 

2. — Görevden alınan yüksek dereceli görevliler1 

den kaç tanesi bir önceki görevliyle eşdeğerde ve ay
nı derecedeki memuriyete atanmıştır. Kaç tanesi da
ha alt derecelere atanmışta, daha alt derecelere atan
ma varsa bu yasa ihlali değil midir? 

3. — Güvenoyu almanın üzerinden henüz çok 
zaman geçmemiş olduğu halde görevden alınan ve 
yeri değiştirilen müsteşar, müsteşar yardımcısı, ge
nel müdür, müdür ve teknisyen elemanların sayısının 
çokluğu ve bunların görevden alınma gerekçelerinin 
inandırıcı olmaması karşısında Türk kamu oyu bu 

: işlemlerin partizanca yapıldığına inanmaktadır. Bu 
işlemler siyasî iktidarın -idareyi siyasî amaçlan doğ
rultusunda dejenere ettiği anlamına gelmez mi? 

4. — Görevden alınma ve yer değiştirme işlemle
rinde yasal nedenler yerine partizanca düşünceler ön 
plana çıkmaktadır. 

Yurtsever Devlet memurları kıyımına tabi tutu
lurken, hısım, akraba ve kardeş tayinleri yani 
«adam kayırma ve partizanca tayin yapma» uygula
maları görülmektedir. 

Bu da Devlet memurları arasında ayrıcalık yarat
mak ve memuru siyasî baskı altında tutmak memuru 
yasal değerlerine göre değil de siyasal kanaatlerine 
göre değerlendirmek kısaca idareyi siyasallaştırmak 
değil midir? 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, işçi, Emek
li, Dul ve Yetimlerinin Aylıklarının Artırılması
na ilişkin Yasa önerisi (2/331) 456:511 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçinin 
kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarılma
sına; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 
2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine; 
İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın 1475 sayılı 
İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilme^ 
sine dair kanun teklifleri (1/136, 2/25, 2/187, 
2/199) 210:212,215:216 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sos
yal Sigortalara borçlanma suretiyle hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkında yasa önerisi (2/265) 362 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 ar
kadaşının, 31 . 8 .1956 gün ve 6831 sayılı Or-

_ 23 — 
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man Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun teklifi (2/65) 210:212,215:216, 

453:456 
— Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 

6 arkadaşının, 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı 
Yasanın değişik 1 nci maddesinin değiştirilme
sine ait Yasa teklifi (2/418) 429,435:436 

— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
7 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tek
lifi (2/236) 453:456 

— Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair Kanun teklifi (2/403) 330 

T. C. 
Başbalkanlık 20.10.1975 

Sayı : 3-21341 

"Miil'lai Mecfej Baışlkanilığmaj 
Istanlbul MilletveMli Doğan Öztunç'un Başbaka

nımıza yönelttiği yazıl! soru önergesine Başbakanı
mız adına cevaplarımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devle)* Bakan* 

Hükümetimiz Yüce Meclisin güvenine mazhar 
olan programını başarı ile uygulamak zaruret ve so-
rumluıluğu ile karşı ıkarşıyadır. Parlamentoya dayalı 
hükümetler için uygulamada başarısızlıik hiçbir şe
kilde hoşgörü 'ile 'karşılanamaz. Bunun içindir ki, yi-
na Hükümet Programında işaret edildiği üzere inanç
lı, ahenkli ve dinamik çalışan bir yönetim tarzı ile 
îıiizımetleri yürütmek kaçınılmaz bir zarurettir. 

Hükümetimiz, objektif Ikrilterlere uygun şekilde, 
hizmetlerin niteliğini, önem ve özelliğini ve kişi hu
kukunu dikkate alarak gerekli atamaları ve değiştir-
msfer'İ yapmaktadır. 

Bizden eivvel görev yapan hükümetler ide benzer 
değ'siklikleri (kendi talkdlir 'ölçüleri içersinde yapmış
lardır. 5? . 6 , 1975 tarihine 'kadar Balkanlar Kurulu 
Kararnamesi 've Üçlü Kararname ile yapılan atama-* 
ve yer değişti rimeler 223'tür. Irmak Hükümeti zama
nında yapılan atamalar ve yer değiş tirımfel er 359'dur. 
Keza ondan evvel Ecevit Hükümeti zamanında yapı
lan atama ve değiştirmeler ise, 1 120'dir. 

Bu tasarrufları «Adam ikayırmalk ve partizanca! 
tayin yapma» şeklinde nitelendirmeik mümlkün tola-
•m?.z. Kamu personelinin (hakları Anayasa ve Kaınuın-
lp-'n faveno?iSİ 'altındadır. Ancak şurasını belirtelim 
k;, ırrjlkt -ep hak kıdemde ve maaştadır. Makam vö 

mevildde müktesep hak bahis fcönusu olamaz. Makam 
ve mevikide d'evamlılük imtiyazı diye Jcanunlariimız 
hiçbir kişiye imtiyaz tanımamıştır. 

7. — Bongöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 
in, Bingöl ovasının sel afetinden kurtarılmasına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç in yazılı cevabı (7/580) 

Mvllet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Taibiî Kay-
nalklar Bakanı tarafından yazılı olaralk cevaplandırııl-
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
29 . 5 . 1975' 

Bingo! Milletvelkiili 
Dn Hasan C, Ezman 

Soru : 
Bingöl merkez ovası, Gayt ve Bingöl çayları 

devamlı sel tehdidi altındadır. 'Bu mümbit toprağın 
sel tehlikesinden kurtarılması için ne gilbü tedbirler 
düşünülmüş ve düşünülmektedir? 

T. C. 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar 12 . 8 . 1975 

Bakanlığı 
Sayı: 72/053.60/674-34346 

Konu : Sn. H. C. Ezman'ın yazılı öon» 
önergesi Hk„ 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
İlgi : 5 . 6 . 1975 gün ve 7/580-2494/20600 sa-

ys!< yazınız.. 
Binigöi Milletvekili Sn. Hasıan C. Ezman'ın, Bin

göl •ovasının sel afetinden ikurtanlmasuna ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı elkte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ©derim. 
Salâhattiri Kılıç 

Enerji vö Tabiî Kaynaklan Balkanı 

Bingöl Milletiveikli Sn. Hasan C. Ezman'ın, Bingöl 
ovasının sel afetinden Ikurtarilmasına ilişkin yazılı 

sorU önergesininı cevabidir. 

Soru — Bingöl merkez ovası, Gayt ve Bingöl 
çayları devamlı isel tehdidi altındadır. Bu münbit 
toprağın sel tehlikesinden kurtarılması için ne gilbi 
tedbirler düşünülmüş ve düşünülmeiktedir? 

Cevap — Bingöl - Gayt ve Göynük sularıyle, Bin
göl - Göynük - Çilkani ve Garip ovalarında takriben 
7 172 hektar arazinin suilanmalsına matuf Bingöl pro
jesinin planlama çalışmaları ikmal edilmiştir. 

Proje, Gayt çayı üzerinde Gayt barajı ile mansa-
bındıa Bingöl regülâtörü ve Göynük çayı üzerinde 
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de Göynük regülâtörü, sulama ve ıslah tesislerini 
kapsamaktadır.. 

Bu ünitelerden Göynük regülâtörünün inşası de
vam etmekte olup, 1976 yılrada 'İkmal edilecek şekil
de programlanmıştır. 

Gaıylt barajı planlama çalışmaları ise ikmal edil
miştir. Ancak, 'tilkilik eleman gücünün elverdiği nis
pette yapılacak katî proje çalışmalarını müteakip 
bj.çe imkânları ve program kriterleri muvacehesin
de ilei.'iki yıttar yatırım programlarına teklif edile
cektir. 

Gayt barajı ve ünitelerinin tahakkuku halinde 
taşkınlar önlenmiş olacaktır. Bununla beraiber, alın
ması gerekli âdil (tedbirlerin tespiti hakkımda DSİ 
IX. Bölge Müdüröıüğüne 'gerekli talimat verilmiştir. 
Cevap alındığında aiyrıca bilgi veriliecekıtir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâht.ttin Kılıç 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Baikanr 
8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 

iline yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Köy İş-
ri Bakanı Vefa Poyraz'in yazılı cevabı (7/584) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı taralından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılğınızı saygı 
ile dilerim. 

Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi 

1975 malî yılı içinde Bakanlığınızca Ordu iline 
yapılacak yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Basın - Yayın ve Halkla ilişkiler 
Dairesi Başkanlığı 22 . 7 . 1975 

Sayı : H. 11 -1960 - 0193 
Konu : Ordu Milletvekili Sn. Mem
duh Ekşi'nin yazılı soru önergesi. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü : 
ilgi : 5 . 6 . 1975 tarih ve 7/584 - 2498/20634 

sayılı yazınız. 
Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin «1975 

malî yılı içinde Bakanlığımızca Ordu iline yapılacak 
yatırımlara ilişkin» olarak yönelttikleri yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy işleri Bakanı 

1 . 11 . 1975 O : ı 

I Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin «1975 
malî yılı içinde Köy işleri Bakanlığınca Ordu iline 

i yapılacak yatırımlara ilişkin» yazılı olarak cevaplan
dırılması istemiyle yönettikleri soru önergelerinin 

cevabıdır 

1. YSE Genel Müdürlüğü : 
1975 bütçe yılı icrata profrmında ordu iline 124 

I ünitenin içme suyu işi inşaat programına alınmış 
ve bu iş için 12 761 000 TL. 120 Km. tesviye köy 
kolu yapımı, 71 Km. kaplama köy yolu yapımı 
915 Km. bakım ve 48 köy yolu onarımı içinde 
13 755 000 TL. olmak üzere ceman 26 516 000 TL. 
lık ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Ayrıca 1975 ic
raat programında ekte sunulmuştur. 

I 2. Topraksu Genel Müdürüğü : 
1 000 TL. 

Proje 1975 yılı 
I Proje Adı Saha toplamı yatırımı 

Münferit Sulama 
Mesudiye - Yardere 50 550 550 
Mesudiye - Üçyol 45 450 450 

Toplam 95 1 000 
I 3. Kooperatifler Genel Müdürlüğü : 
I Ordu iline 1975 malî yılında kooperatifçilikle il-
I gili olarak mantar üretimi konusunda Ordu - Mer

kez - Abuhayır'da 300 Ton/yıl kapasiteli 6 970 000 
I proje tutarlık bir yatırım uygulamasına başlanacak-
I tır. Proje iki yıllık olup, 1975 malî yılı yatırım prog-
I ramına Devlet katkısı olarak hibe şeklinde 3 5Q0 000 
I TL. lık nakdi Devlet yardımı konmuş olup, projenin 
I gerçekleştirilmesi için 1976 yılı dilimine düşen mik-
I tan da 1976 yılı yatırım programları meyanında PTT 
I ye önerilecektir. 
I 9. — Konya Milletekili Necati Kalaycıoğlu'nun, 
I Koka - Kola Özütü tesislerinin kuruluş ve kâr trans-
I ferlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/599) 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
I tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
I dilerim. 

Saygılarımla. 4 . 6 . 1975 
I Konya Milletvekili 
I Necati Kalaycıoğiu 
I 1. Koka - Kola Özütü «ham maddesi» tesis-
I lerinin kurulması için hangi tarihte ve şartlarla mü-
I saade verilmiştir? 

25 — 
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2. Bu tesislerin sahipleri bu şartları hangi tari
he kadar yerine getirmişlerdir? 

3. Bu şartlar arasında her yıl yaptıkları kâr 
transferleri ve dışardan getirdikleri ham maddenin 
karşılığı döviz kadar ihracat yapmaları şartı var 
mıdır? 

4. Tesislerin sahipleri bu şartları değiştiren bir 
kararname çıkarmışlar mıdır, çıkarmışlarsa hangi ta
rihte ve hangi Hükümet zamnında çıkarılmıştır? 

5. Bu kararname çıkarıldığı zaman halen Ma
liye Bakanı olan zat, Planlama'da bir dairenin ba
şında bulunuyor mu idi? 

6. Bu kararname çıkarıldıktan sonra Maliye Ba
kanı olan zatın Koka - Kola'ya Genel Müdür oldu
ğu veya bu müessesede yüksek bir maaşla görev 
aldığı doğru mudur? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 3 .7 .1975 

Bakanlığı 
Teşvik ve Uygulama 

Gene! Müdürlüğü 

Say«. : 9.25/5784 

Konu : Soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi •: 5 .6 .1972 tarih, 7/599 sayılı yazınız. 

20. 1 . 1972 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
17 .1 .1972 tarih; 4/40 sayılı Cumhurbaşkanlığı tez
keresi ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 
Proje Değerlendirme, Gümrük ve Yatırım îndirimi 
Şubelerinin Bakanlığımıza; Yabancı Sermaye, ihra
cat, Yatırım Kotası ve Acil Kota Şubelerinin de gö
rev ve yetkileriyle birlikte Ticaret Bakanlığına bağ
landığı malumlarıdır. 

Bu itibarla Konya Milletvekili Sayın Necati Ka-
laycıoğlu tarafından verilen Coca - Cola özütü tesis
lerinin kuruluş ve kâr transferlerine ilişkin yazılı so
ra önergesi ile ilgili hususlar Ticaret Bakanlığını ilgi
lendirmektedir. 

B:lgilerinize arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

10. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Uner'in, Nev
şehir ilinde boş bulunan imam kadrolarına atama ya
pılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Ak-
say'ın yazılı cevabı. (7/600) 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun Din işleriyle Görevli Devlet 
I Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

saygı ile arz ve rica ederim. 26 . 5 .1975 
I Nevşehir Milletvekili 
I Ragıp Üner 

1975 yılı içinde Nevşehir ili dahilinde boş yerle-
I re imam tayini yapılacak mıdır? 

Nevşehir - Merkez - Sümer Camii, 
Gülşehir - Kurşunlu Camii, 

I Kozaklı - Dereköy Mahallesi Camii, 
I Nevşehir - Merkez - Çiftlik Köyü imam kadrosu, 

Nevşehir - Merkez - Karapınar Köyü imam kad
rosu, 

Nevşehir -Merkez - Tatlarin Köyü imam kadro
su, 

Nevşehir - Merkez - Sulusaray Köyü 2 imam kad
rosu, 

I Nevşehir - Merkez - Tepeköy 3 imam kadrosu 
I Nevşehir - Merkez - tnalh Köyü imam kadrosu, 

Nevşehir - Merkez - Inallı Köyü Kur'an kursu ho
cası. 

Nevşehir - Avanos - Göynük imam kadrosu, 
Nevşehir - Avanos - Çavuşin imam kadrosu, 

{ Nevşehir - Avanos - Kalaba imam kadrosu, 
j Nevşehir - Gülşehir - Tuzköy imam kadrosu, 

Nevşehir - Gülşehir - Gökçetoprak imam kadrosu, 
I Nevşehir - Ürgüp - Karin imam kadrosu. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 2 . 9 . 1975 
Sayı : 301/1236 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğünün 2 . 6 . 1 9 7 5 gün ve 

7/600-23391/20776 sayılı yazılar. 
Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in Nevşehir ilin

de boş bulunan imam - hatip kadrolarına ilişkin soru 
önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Aksay 

Devlet Bakanı 

Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in yazılı soru 
önergesine verilen cevaptır. 

1. Boş imam - hatip kadroalrına, 633 sayılı Ka
nunun 21/f maddesi gereğince mahallince yapılacak 
ilân, imtihan ve inhaya göre atama yapılmaktadır. 

2. Bucak ve köylere imam - hatip kadrolarının 
da&tjmı, 7 . 3 . 1975 gün ve 15170 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren «Bucak ve köy-

I lere imam - hatip kadrolarının dağıtımında uygula-
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nacak esaslar hakkında tüzük» uyarınca mahallî ko
misyonlar tarafından düzenlenen listelere göre yapı
lacaktır. * 

Mahallî 

Gülşehir. 
Gozaklı 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Avanos 
Avanos 
Avanos 
Gülşehir 
Gülşehir 
Ürgüp 
Nevşehir - Merkez 

Nevşehir - Merkez 

11. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Türki* 
ye Elektrik Kurumunca köylere verilecek elektriğe 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakam Selâhattin Kılıç'tn ya
zdı cevabı (7/604) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

4 . 6 . 1975 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 

Türkiye Elektrik Kurumunca 1975 yılında 1 500 
köyün elektriklenmesi programa bağlanmış idi. Ba
sın yolu ile kamuoyuna yansıyan bildirinizde 2 500 
köye elektrik verileceğini açıkladınız. Türkiye Elek
trik Kurumu müteaahhitler ve kendi ekipleri ile yıl
da 1 000 köye kadar elektrik verebiliyordu. Bu defa 
2 500 köye bu kurumca elektrik verileceğine göre: 

1. Çeşitli güçlerde transformotor, pano, direk, 
tel, izalatör gibi malzemeyi sağlayacak sanayi kuru
luşları var mıdır? 

2. Yeterli müteahhit bulunabilecek midir? 
3. Kurumun emanet ekipleri yeni yüklenecek 

görevi görebilecek midir? 

Sözü edilen tüzük gereğince, önerge sahibinin 
kadro talebinde bulunduğu köylerin sırası aşağıya 
çıkarılmıştır. 

4. Malî kaynak nereden sağlanacaktır? 
5. Proje işlerini düzenli biçimde sonuçlandırmak 

mümkün görülmekte midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiîî Kaynaklar 13 . 8 . 1975 

Bakanlığı 
Sayı: 72/053-63/776-34653 

Konu: Sn. Halil Dere'nin yazılı so
ru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi Başbakanlığın 13 . 6 . 1975 gün ve 

77-513/3014 sayılı yazısı. 
Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Başba

kanlığa sunduğu ve Başbakanlık tarafından Bakanlı
ğımızca cevaplandırılması istenen köy elektrifikasyo
nuna ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunul
muştur. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin, köy 
Elektrifikasyonuna ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

Sorular : 
Türkiye Elektrik Kurumunca 1975 yılında 1 500 

köyün elektriklenmesi programa bağlanmış idi> Ba-

Cami veya köyün adı Sırası 

Kurşunlu Camii 
Dereköy Mahallesi Camii 
Çiftlik Köyü Camii 
Karapınar Köyü Camii 
Tatların Köyü Camii 
Sulusaray Köyü Camii 
Tepeköy Camii 
İnanlı Köyü Camii 
Göynük Köyü Camii 
Çavuşin Köyü Camii 
Kalaba Köyü Camii 
Tuzköy Camii 
Gökçetoprak Köyü Camii 
Karin Köyü Camii 

İmamı ve kadrosu vardır. 
5. Sırada 
1. » 
2- » 

. 9. » 
15. » 
7. » 
İmamı ve kadrosu vardır. 
5. Sırada 
2. » 
4. » 
3. » 
İmamı ve kadrosu vardır. 
2. Sırada 

İnanlı Köyü Kur'an kursu : Kur'an Kursları Yönetmeliğinin 3 ncü mad
desi uyarınca tedrisata açılmış kurs yoktur. 
Sümer Camii : Kayıtlarımızda böyle bir cami yoktur. 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
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sın yolu ile kamuoyuna yansıyan bildirinizde 2 500 
köye elektrik verileceğini açıkladınız. Türkiye Elek
trik Kurumu, müteahhitler ve kendi ekipleri ile yıl
da 1 000 köye kadar elektrik vere'biliyordu. Bu defa 
2 500 köye bu kurumca elektrik verileceğine göre; 

1. Çeşitli güçlerde transformotor, pano, direk, tel 
izolatör gibi malzemeyi sağlayacak sanayi kuruluş
ları var mıdır? 

2. Yeterli müteahhit bulunabilecek midir? 
3. Kurumun emanet ekipleri yeni yüklenecek 

görevi görebilecek midir? 
4. Malî kaynak nereden sağlanacaktır? 
5. Proje işlerini düzenli biçimde sonuçlandırmak 

mümkün görülmekte midir? 
Cevaplar : 
1975 yılı Köy Elektrifikasyonu Programına 1 515 

köy dahil edilmiş iken halen muhtelif imkânlar kul
lanılarak bu miktar 2 050'ye çıkarılmış bulunmakta
dır. Devam eden çalışmalarımız ile hedef olarak seçi
len 2 500 rakamına ulaşılacaktır. 

1. Köy elektrifikasyonu için gerekli malzeme 
yurt içinden temin edilmekte olup, büyük çoğunluğu 
için yeterli sanayi tesisleri mevcuttur. Kâfi gelmeyen 
bir kısım malzeme de ithâl edilmektedir. 

2. Köy elektrifikasyonu işlerinde çalışan müte
ahhitler, açılan iş kapasitesine uygun olarak faaliyet
lerini artırmakta ve gerekli tedbirleri almaktadırlar. 

3. TEK emanet ekiplerini de teknik eleman ve 
teçhizat ile takviye ederek, iş kapasitesini geliştirmesi 
için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

4 Malî kaynak için gerekli kanunî çalışmalar 
yapılmaktadır. Programın tamamlanması için gerek-
Li malî kaynak temin edilecektir. 

5. Köy elcfktnifjikaisyonu teşkilâtımız ihale ve 
emanet yoluyle yılda 3 000 civarında proje tanzim 
edecek kapasitede olup, bu konuda bir sorun bulun
mamaktadır. 

«Böylece Sayın Başbakan tarafından yılda elek
triklendirilecek köy sayısının 2 500'e çıkarılması di
rektifi ilk yılda bile geniş oranda uygulanabilmekte 
ve gelecekte tam bir uygulama planlanmaktadır.» 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

12. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, THY'nm dış hatlardaki indirimli seferle
rine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Men-
teşe'nin yazılı ceyabı (7/618) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadele
rini saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru -J 
1. Ai'îmanya'dan ohaın ohanter seferileri ile iş

çi taşıdığımız beş şehirde (Köln - Düsseldorf - Ham
burg - Hannover - Stuttgart) 100-DM indirim (yani 
450 DM'tan 350 DM indirerek) yaparak ve komis
yoncu acenteler komisyonunu % 25'ten % 7,5 indi
rerek 1 Kasım 1974'te yeni bir uygulamaya geçilmiş 
midir? 

2. Söz konusu şehirlerden taşman yolcu sayısın
da, (bu 100 DM indirim ve % 25 yerine % 7,5 acen
te, komisyonundan sonra) ve THY kalan net gelirde 
artış olmuş mudur? 

3. İşçilerimize uygulanan gidiş - geliş ücret uy
gulamasının 450 DM'tan 350 DM indirilmesi, komis
yoncu acente hissesinin % 25'ten % 7,5 indirilme
si sonucu: 

1 Kasım 1974 ile 28 Şubat 1975 arasındaki gelir 
farkının (1 Kasım 1973 ile 28 Şubat 1974 arasında
ki gelire kıyasla) yaklaşık 5 milyon DM fazla oldu
ğu, daha çok işçi taşındığı ve daha az komisyon öden
diği doğru mudur? 

4. THY ve işçilerimizin yararına olduğu yukar-
daki örnekle de anlaşılan bu uygulamaya devam edi
liyor mu? Edilmiyorsa sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 18 . 8 . 1975 

Hava Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü 

HUGN : 5z-3/HNK-1898-12604 
Konu: Sayın Mehmet Emin Sun-
gur'un yazılı soru önergesi. 

M ilik} MecilJsj Başkanlığına 
İlgi : 12 . 6 . 1975 gün ve 7/618-2583/21030 sa

yılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sun-

gur'un Türkiye - Batı Almanya işçi charter uçuşları 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevaplarının ilişik
te sunulduğunu arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1 : Almanya'dan chain charter seferleri ile 
işçi taşıdığımız beş şehirde (Köln - Düsseldorf -
Hamburg - Hannover - Stuttgart) 100 DM indirim 
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(yani 450 DM'tan 350 DM. indirerek) yaparak ve 
komisyoncu acenteler komisyonunu % 25'den % 7,5 
indirerek 1 Kasım 1974'te yeni bir uygulamaya geçil-
mir; midir? 

Bunun üzerine her iki ülke Sivil Havacılık İdare
leri önce 30-31 Ekim 1974'de Bonn'da sonra 10-11 
Aralık 1974'de Ankara'da ve yine 19-21 Mart 1975' 
de Bonn'da üç toplantı yaparak konuyu hükümetler 
seviyesinde düzenleyecek bir anlaşma tanzimine ça
lışmışlardır. Ancak her üç toplantıda da gerek taşı
ma ücretleri tavanları gerekse taşımalardaki kapasi
te hisseleri yönünden bir yaklaşma sağlanmış ise de 
Federal Almanya Sivil Havacılık makamı kendi anti -
tröst yasaları gereğince sabit ücret sistemine ilişkin 
olarak Alman taşıyıcılarını bağlayacak usuller getiril
mesini kabul etmediğinden gerek taşıyıcılar arasında
ki müddeti sona eren anlaşmanın yenilenmesi gerek
se hükümetler arasında yeni bir anlaşma tanzimi 
mümkün olamamıştır. 

Soru 2 : Söz konusu şehirlerden taşınan yolcu sa
yısında (bu 100 DM indirim ve % 25 yerine % 7,5 
acente komisyonundan sonra) ve THY'na kalan net 
gelirde artış olmuş mudur? 

Cevap 2 : Yeni koşulların Türk Hava Yollarınca 
uygulamaya konuş tarihi olan 1 Kasım 1974 tarihi 
ile 31 Mart 1975 arasında, bir evvelki yılın aynı dö
nemi ile kıyash olarak alınan sonuçlar şöyledir : 

1973/74 1974/75 
dönemi dönemi 

Brüt hat gelirleri (DM) 13 326 353.52 16 645 107.13 . 
Taşman yolcu sayısı 66 309 91 593 
Yolcu başına brüt gelir (DM) 200.97 181.72 
Ödenen komisyon oranı (%) 23.9 5.85 
Tek istikamette yolcu başına 
net gelir (DM) 159.25 171.10 
Arz edilen koltuk başına net 
gelir (DM) 178.36 205.32 

Bu hatlardaki THY işçi taşımacılığından elde edi
len toplam net gelir 1973/74 döneminde 10 558 912 
DM iken 1974/75 döneminde 5 112 479 DM fazlası 
ile 15 671 391 DM olmuş, taşman yolcu adedinde 
% 38.1 oranında artış kaydedilmiş ve acentalara 
1973/74 döneminde 1 793 725 DM noksanı ile sade
ce 973 716 DM ödenmiştir. 

Bununla birlikte charter taşımacılığında ulaşılan 
bu sonucun THY'nın tarifeli yolcu seferleri üzerinde 
etkileri olmuş ve yeniden ayarlanan charter yolcu 
ücretleri ile tarifeli yolcu ücretleri arasındaki fark 
çok büyüdüğünden eskiden tarifeli seferlerle taşın
makta olan işçi yolculardan tarifesiz seferlere büyük 
bir kayma kaydedilmiştir. 

Cevap 1 : Millî; Havayolumuz tarafından 1971 
yılına kadar kiralayıcı kişilere uçak tahsis edilmek 
suretiyle sadece Stuttgart ve Düsseldorf'a yapılan 
mahdut sayıdaki charter uçuşu ile Almanya - Türkiye 
arasındaki işçi taşıma pazarında % 19 oranında bir 
hisseye sahip bulunuluyordu. 1971 yılından itibaren 
TFIY'ca Federal Almanya'nın beş kentine düzenlenen 
zincirleme charter seferlerine başlanmıştır. Kısaca, 
aracı kuruluşların devreden çıkarılarak kamuya açık 
satışlar yoluyle gerçekleştirilen tarifesiz uçuşlar şek
linde tarif edilebilecek olan zincirleme charter sefer
leri yoluyle bu pazara gereken ölçüde nüfuz edebil
mek ve Batı Almanya'ya ait charter taşıyıcıları ile re
kabet edebilmek için THY'ca satış acentelerinin gay
retlerini teşvik etmek üzere kademeli şekilde % 25 
oranına kadar yükselebilen bir komisyon sistemi be
nimsenmiş ve bu sistemin uygulanması sonucu THY' 
nın pazar hissesi 1973 yılında % 48'e kadar yüksel
miştir. 

Millî Havayolumuzun Almanya - Türkiye işçi 
charter taşımacılığı pazarına girişini takip eden üç yıl 
içerisinde pazardaki hissesinin % 100'ün üzerinde ar
tırılmış olması sonucu, filolarını münhasıran bu paza
rın ihtiyacını karşılamak amacıyle yenileyip büyüten, 
bu iş için büyük yatırımlara giren dört Alman charter 
şirketi rantabilitesini kaybeden işletmelerini durdurmak 
zorunda kalmış ve iflâslarını ilân etmişlerdir. 

THY ve Alman taşıyıcıların bahsedilen pazardaki 
işçi taşıma ilişkilerini ve koşullarını düzenleyen 1971 
tarihli ticarî anlaşma 1974 yılında sona ermiş, THY 
bu vesile ile 1 Kasım 1974 tarihinden itibaren tek ta
raflı olarak komisyon oranlarını % 7,5'a indiren ve 
bilet ücretlerinde bu komisyon azaltılmasıyle elde edi
len miktarı yolcuya yansıtıp ortalama 100 DM civa-
nnd? tenzilât yaratan usulü uygulamaya koymuştur. 

Türk Hava Yolları ile Alman charter taşıyıcıları 
arasındaki yürürlük müddeti sona eren ticarî anlaş
manın THY'nın yeni uygulamaya koyduğu sistemi içe
ren koşullarla yenilenmesi için yapılan girişimler Al
man taşıyıcıların itirazları üzerine sonuçlandırılama
mıştır. THY her ne kadar Alman millî taşıyıcısı 
LUFTHANSA ile bahsedilen koşullar üzerinde mu
tabakat sağladığını beyan etmişse de anlaşmaya taraf 
olan diğer Alman charter taşıyıcıları bu koşulları ka
bule yanaşmamışlardır. 
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Belirtilen dönemlerdeki tarifeli ve tarifesiz uçuş
larla ilgili kıyaslamalar aşağıdaki cetvelde verilmiş
tir. 
Komisyon düşüldükten sonraki 

Deği-
net hat geliri (DM) 1973/74 1974/75 şim 

Tarifeli 
Tarifesiz 

11 556 759 8 123 715 — 30 
10 558 912 15 617 391 48 

Toplam 22 115 671 23 795 107 
Taşınan yolcu sayısı 
Tarifeli 51 003 34 569 
Tarifesiz 66 309 91 593 

32.2 
38.1 

Not : 1,971/1974 arası Federal Almanya işçi paza
rındaki THY hissesine düşen toplam yıllık ortalama 
artış oranı % 48'dir. 

Yukarıda verilen tablodaki rakamların incelenme
sinden anlaşılacağı üzere yeni ücret tarifesinin uygu
lanmasından sonra tarifesiz seferlerde gerek yolcu 
adedi gerekse gelir itibariyle önemli artış kaydedilmiş 
olmasına karşın, millî taşıyıcımızın en önemli dış hat
larını oluşturan Frankfurt ve Münih tarifeli seferle
rinde, ücret dengesizliğinin de etkin olduğu % 32.2'lik 
bir düşme görülmüştür. 

Tarifeli seferler için ücret ayarlaması kesinlikle 
IATA ve Federal Almanya Hükümetinin onayına 
bağlı olduğundan tek taraflı bir uygulama söz ko
nusu değildir. THY'nın bozulan tarifeli/tarifesiz sefer 
dengesinin tekrar kurulabilmesi için IATA ve Federal 
Almanya makamları nezdinde THY'ca yoğun bir ça
ba sarfedilmektedir. 

Soru 3 : İşçilerimize uygulanan gidiş - geliş ücret 
uygulamasının 450 DM'dan 350 DM'a indirilmesi, ko
misyonca acenta hissesinin % 25'den % 7,7'e indi
rilmesi sonucu : 

1 Kasım 1974 ile 28 Şubat 1975 arasındaki gelir 
farkının (1 Kasım 1973 ile 28 Şubat 1974 arasındaki 
gelire kıyasla) yaklaşık 5 milyon DM fazla olduğu, 
daha çok işçi taşındığı ve daha az komisyon ödendi
ği doğru mudur? 

Cevap 3 : Bu sorunun cevabı; 2 nci soruya verilen 
cevabın içinde bulunmaktadır. 

Soru 4 : THY ve işçilerimizin yararına olduğu 
yukarıdaki örnekle de anlaşılan bu uygulamaya de
vam ediliyor mu? Edilmiyorsa sebepleri nelerdir? 

Cevap 4 : Belirtilen uygulamaya devam olunmak
tadır. Gerçekte bu uygulamadan elde edilen sonuç
ların uzun dönemde aynı oranlarla devam edeceğini 
kanıtlayan kesin veriler henüz yoktur. Çünkü bu dö
nem içinde gerek millî taşıyıcımız gerekse Alman çhar-
ter taşıyıcılarının taşıdığı yolcu adedinde ve gelirle
rinde artışlar kaydedilmiştir. Bu bakımdan ilgili Al
man makamlarından herhangi bir itiraz vaki olmadı
ğı sürece ve kesin sonuçlara götürecek veriler elde 
edilinceye kadar uygulamaya aynen devam olunacak
tır. 

13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
- Mesudiye arası yeni Dereyoluna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına; Köy İşleri Bakanı Vefa 
Poyrazın yazılı cevabı. (7/627). 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile arz 
ederim. 

Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi 

Ordu - Mesudiye karayolu merhum Halil Rıfat 
Paşa zamanında açılmış olup güzergâh itibariyle yo
ğun kar mücadelesini gerektirmektedir. 

Bu nedenle başka bir güzergâh aramak ihtiyacı 
kendisini hissettirdiğinden Melet ırmağı vadisini izle
yen yeni bir yolun çalışmalarına YSE ve orman örgü
tünün ortaklaşa çalışmalarıyle 1969 yılında başlan
mış idi. Dereyolu adiyle anılan bu yol Karadeniz sa
hilini Orta Anadolu'ya daha kısa mesafe ile bağlayan 
ekonomik ve sosyal değeri yüksek bir yol olduğu hal
de bugüne kadar çalışmaların tamamlanmamasının 
sebepleri nelerdir? 

Bu yol inşaatının bitimi için bir tarih verilmesi ve 
çalışmaların hızlandırılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 30 . 7 . 1975 

Basın - Yayın ve Halkla 
ilişkiler Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : H.Tl - 1997 - 07352 

7/627-2612 
Konu : Ordu Milletvekili Sayın Memduh 
Ekşi'nin yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 27.6.1975 tarih 77-98/3216 sayılı Başba

kanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkan
lığı yazıları. 
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Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin «Ordu 
- Mesudiye karayoluna ilişkin» olarak Sayın Başba
kan tarafından cevaplandırılması istemiyle yönelttik
leri ve ilgisi nedeniyle Bakanlığıma iletilen yazılı so
ru önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. ; 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin «Ordu - ; 
Mesudiye karayoluna ilişkin» Sayın Başbakan ta- ' 
rafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle " 
yöneltmiş oldukları ve Başbakanlıkça Köy İşleri ! 

Bakanı tarafından cevaplandırılması istenen soru ! 

önergelerinin cevabıdır. 
Ordu'dan Mesudiye ilçesine giden ve Dereyolu I 

adiyle anılan yol Devlet yolu niteliğindedir. Ancak, ; 
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapımının zor ve mali- i 
yetinin yüksek olacağı gerekçesi ile bu yola başlama- i 
mıştır. Aynı yola iltisak yaparak geçidi sağlanan 16 • 
adet köyün buradan faydalanacağı düşünülerek YSE ; 
bv. yolu. ele almıştır. - ; 

Tamamı 68 km. olan yolun 34 km. lik kısmı 1974 ; 

ve daha önceki yıllarda açılmış 1975 yılında il imkân- : 
larına göre 6 km. daha programlanmıştır. Ancak, 1975 :' 
yılında 5 km. daha yapıldığında yol tamamlanmış ola- j, 
çaktır. Çünkü yolun 45 km. den sonrası geçide açık
tır. 

" Halen 1 dozer, 2 kompresör çalışmaktadır. Orman L 
İdaresi ile de temas edilmiş, 2 kompresör daha temin • 
edilerek yapımın hızlandırılmas. düşünülmüştür. Yılı i 
içinde 6 km. yol açıldıktan sonra, geri kalan 4 km. j 
si de yapılıp 1975 yılı içinde tamamının açılmasına ; 
çalışılacaktır. 

14. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Siirt • Eruh 
- Sımak karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık Ba- '• 
kanı Fehim Adak'ın yazdı cevabı. (7/632) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Bayındırlık Bakanınca 

cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Siirt Milletvekili 
Nebil Oktay 

1. —. Siirt'in ekonomik hayatı bakımından büyük 
önem arz eden Siirt - Eruh - Şırnak yolundaki faali
yetlerin aksatılarak, bu yoldaki makine parkının Mar
din bölgesine aktarıldığı söylenmekte ve bu haberler 
basında da yer almaktadır. 

Programa göre 1975 yılında bitmesi gereken bu I 
yol, herhangi bir aksama olmadan yaz - kış geçişine | 
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açılacak mıdır, makine parkının siyasî mülâhazalarla 
Bayındırlık Bakanının seçim bölgesine kaydırıldığı ha
beri doğru mudur? 

2. — Aynı şekilde bu yıl programa alınmış bulu
nan »Şirvan - Cevizlik yolundaki çalışmaların da baş-
htılmayarak bu yola sevkedilmesi gereken makine par
kının aynı nedenlerle Mardin - Mazıdağı yoluna sev-
kedildiği haberleri doğru mudur? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 15 . 8 . 1975 

Özel Kalem 
Sayı : 2196 v 

Konu : Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın 
yazılı sorusu hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.6.1975 gün ve 7/632-2623/21303 sayılı 

yazınız. 
Siirt - Eruh - Şırnak karayoluna ilişkin Siirt Mil

letvekili Nebil Oktay'ın yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

1. — Siirt - Eruh - Şırnak yolu : 
64 E01 1140 D.P.T. numara ile 1964 yılında Ka

rayolları Devlet yolları yol yapım ve onarımına giren 
Süit - Eruh - Şırnak yolu için toplam 68 000 000.- TL. 
öd ıek ayrılmış ve 1974 yılı sonuna kadar 32 830 000.-
TT... harcama yapılmıştır. 1975 yılı için ayrılan öde
nek 21 170 000.- TL. dır. Yolun tamamı 92 km. uzun-
lı ğunds olup 1977 yılında inşaatın bitirilmesi plan-
lanrrj^tır. 

Mevsim başında Eruh - Şırnak arasında 5 adet do
zerle işe başlanmış, daha sonra çalışmaların hızlandı
rılması için ilâveten 2 adet dozer ve 2 adet motorlu 
skrayper şantiyeye gönderilmiştir. Yol yapım çalışma
ları 7 adet dozer ve iki adet skrayperle hızla sürdürül
mektedir. Eylül ayının 20'sinien itibaren de alt te
mel malzemesinin nakliyesine ve serilip sıkıştırılma
sına başlanacaktır. 

Siirt - Eruh arasında km. 0 + 000 — 19 + 000 ara
sında kaya hafriyatına devam edilmektedir. Eylül 
ayında Eruh - Şırnak arasında çalışan makineler bu 
kesimde taşınarak çalışmalarını mevsim sonuna kadar 
devam ettireceklerdir. Km. 19+000 - 56 + 000 arasın
da heyelanlı mıntıka olması sebebiyle etüt çalışmala
rına başlanmıştır. 1976 yılında bu kesimin de inşaa
tına devam edilecektir. 

2. — Şirvan < Cevizlik yolu : 
65 E01 2280 D.P.T. numara ile 1965 yılında Ka

rayolları il yolları yol yapım ve onarım programına 
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giren Şirvan - Cevizlik yolu için toplam proje bedeli 
olarak 28 000 000.- TL. ödenek tefrik edilmiş ve 1974 
yılı sonuna kadar 3 660 000.- TL. harcama yapılmış
tır. î 975 yılı için harcanması programlanan ödenek 
miktarı 3 800 000.- TL. dır. 51 km. uzunluğunda yo
lun 1979 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

Şirvan - Cevizlik yolunda halen 2 adet dozer, 
2 adet motor skrayper ve 1 adet puşer çalışmakta
dır. Yolun 5 km. kısmın toprak kısmı tamamlanmış
tır. Sanat yapılarına emanet usulü ile devam edilmek 
üzere gerekli tedbirler alınmıştır. 

Karayolları 9 ncu Bölge Müdürlüğü elinde top
lam 14 adet dozer mevcut olup bunun 9 adedi yuka
rıda söz konusu iki yolda çalıştırılmaktadır. Makine 
alınması söz konusu olmadığı gibi her iki yol ilâve 
makinelerle takviye edilerek inşaatlarına hızla devam 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehİm Adak 

Bayındırlık Bakanı 

75. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Anka
ra - Ayaş ilçesinin bazı köylerindeki heyelana ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İmar ve is
kân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı (7/633) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri, Bayındırlık ve İmar 

iskân Bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasına saygılarımla arz ederim. 

AnkaraMilletvekili 
Cevat Önder 

Sorular : 
1. — Ankara'ya bağlı Ayaş ilçesinin Hacırecep, 

Ferahfakı, Hacıveli mahallelerinde heyelan olduğu, 
iller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Daire
since İmar ve iskân Bakanlığınca müteaddit resmî ra
porlarla tespit edilmiştir. 

Maili inhidam ve tehlikeli hale gelen bu mahalle-
lerdeki evlerin tahliyesi için tebligat yapılmıştır. 

Bugüne kadar bu mahalleler boşaltılmış mıdır? Bo
şaltılmamış ise ne gibi sebeplerle kanun hükümleri ve 
resmî daire yazılı emirleri yerine getirilmemiştir? 

Halen bu mahallelerde oturan vatandaşların can ve 
mal güvenliğinin sorumluluğu kime aittir? 

2. — Ayaş'ın Yenipınar mevkiinde 72 dönüm arazi 
istimlâk edilmiştir. Tabiî âfete ve heyelana maruz adı-
geçen üç mahallenin buraya nakli kararlaştırılmıştır. 

Plan ve proje yapılmıştır. Bu mahalde yapılacak 
evler, müteahhide ihale edilmiştir. 

J inşaatın temelleri açılmış; taş, kum gibi inşaat mal-
I zemesi de yığılmıştır. 
I Durum bu iken hangi sebeplerle ve kimler tara

fından, neye dayanılarak inşaat durdurulmuştur? 
3. — Tabiî afete maruz mahalde yeni hükümet ko-

I nağının yapılacağı ve ihalesinin yapıldığı doğru mu
dur? 

I Tabiî afete maruz heyelan mıntıkası bir yerde hü
kümet konağı yapılabilir mi? Yapılırsa resmî mercile-

I rin heyelan hakkındaki verdiği raporlar ne olacaktır? 
I Heyelana maruz yerde yapılmak üzere yeni inşa-
I at ruhsatları verilmesi ne ile izah edilebilir? 

T. C 
I İmar ve iskân Bakanlığı 
I Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 3546 7 . 8 . 1975 
I Konu : Ankara Milletvekili Cevat Ön-
I der'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I ilgi : 1. — Başbakanlığa yazılmış olan 26 . 6 . 1975 
i gün ve 7/633 - 2626/21307 sayılı yazınız. 

2. — Başbakanlıkça Bakanlığıma gönderilen 
I 1 . 7 . 1975 gün ve Kanun ve Kararlar Tetkik Daire

si Başkanlığının 77 - 494/3302 sayılı yazısı. 
I Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Ankara iline 
I bağlı Ayaş ilçesinin Hacırecep, Ferahfaki, Hacıveli 
I mahallelerindeki heyelan ve bu ilçede yaptırılacak hü-
I kümet konağına ilişkin yazılı soru önergesi içişleri, 
I Bayındırlık Bakanlıklarıyle Bakanlığıma yönetilmiş 
I bulunmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere Meclis içtüzüğünün 94/3 
S Maddesi uyarınca aynı konuda ikiden fazla Bakandan 
j sorulan soru Başbakandan sorulmuş sayılmaktadır. 
î Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Daire-
I si Başkanlığının ilgi ikideki yazılarıyle adı geçen 

önergenin Sayın Başbakanımızca kendileri adına ta-
I rafımdan cevaplandırılmasının tensip edildiği belirtil-
j miş olma'kla yapılan inceleme sonucu hazırlanan ce

vap iki nüsha olarak ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini müsadelerine arz ederim. 

Nurettin Ok 
imar ve iskân Bakanı 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 

Özel 
3545 7 . 8 . 1975 

Sayın Cevat Önder Ankara Milletvekili 
J içişleri, Bayındırlık Bakanlıklarına ve Bakanlığı-
I ma yöneltmiş olduğunuz Ankara iline bağlı Ayaş il-
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çesinin Hacırecep, Ferahfaki ve Hacı veli Mahallesin
deki heyelan ve ilçe merkezinde yaptırılacak hükümet 
binasına ilişkin yazılı soru Önergeniz, Meclis İçtüzü
ğünün 94/3 ncü maddesi uyarınca Başbakana sorul
muş sayılmaktadır^ 

Başbakanlık Kanun ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığının 1 . 7 . 1975 gün ve 77 - 494/3302 sayılı 
yazısı ile Sayın Başbakanımızca adı geçen soru öner
gesinin kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması
nın tensip edilmiş olduğu belirtilmiş olmakla yapılan in
celeme sonucu hazırlanmış olan sorularınız cevapları 
aşağıya çıkarılmıştır. 

1) Ayaş İlçe Merkezinde 9 . 9 . 1968 tarihinde 
yapılan etüdde Ferahfaki mahallesinde 73 ailenin 
2 . 8 . 1969 tarihinde yapılan Jeolojik etüdde de buna 
ilâveten Hacırecep mahallesinde 45 ve Hacıveli ma-
hallesnde de 82 ailenin muhtemel yer kayması (heye
lan) afetine maruz olduğu ve Ferahfaki mahallesin
deki 73 aileden 5'nin aktif heyelan bölgesi içinde kal
dığı tespit edlmiştir.; 

Muhtemel afete maruz 200 aileden 167 si talep ve 
taahhütname vererek hak sahibi niteliğini haiz bulun
muş ve bunlardan da 127 si kredi isteğinde bulunmuş
tu», 

Afet muhtemel olmaıkla beraber ancak 5 aile aktif 
bölgededir. Aktif bölgedeki binaların da tahliyesi ci
hetine gidilmiştir. 

Bölgedeki yer kayması bir kitle hareketi şeklinde 
olmayıp, zemin hareketi şeklindedir. Dolayısıyle bir
denbire meydana gelecek bir hadise fen elemanların
ca mümkün görülmemektedir. 

Bu nedenle adı geçen üç mahallenin hemen tah
liyesi gerekmemektedir. 

2) Bakanlığımca yapılan çalışmalar sonucu 127 
ailenin Yenipınar mevkiine yerleştirilmeleri uygun gö
rülmüş ve konutların yapımı 15 . 10 . 1973 günü ihale 
edilmiştin 

Belediyesinin çeşitli yazılarında Afet Konutlarının 
yapımı için seçilen yerin kasabaya uzak olması nede
niyle ve Kasabada işi olan vatandaşların mağdur du
ruma düşeceği ve belediye hizmetlerinin de yapılama
yacağı belirtilerek yapılacak evlerin kazaya yakın ol
ması istenmiş ve 4 yeni yerleşme yeri teklif edilmiş
tir. Uzman Jeologlarla şehir plancısının teklif edilen 
bu 4 yerde yaptıkları inceleme sonucu hazırladıkları 
raporda, bu yerlerin Jeolojik ve şehircilik yönünden 
yerleşmeye uygun bulunmadığı belirtilmiştir, 

Belediyesinin ısrarla yeni yerleşme yerinin yeni
den tespiti ve konutların kasabaya yakın yerlere ya
pılmasını istemesi üzerine zamanın Bakanı Ali Topuz 
Başkanlığında yapılan incelemeler ve toplantılar so
nunda, yerleşimin' bölünmekte olduğu ve Ayaş'ın ye
ni yerde kurulmasının ekonomik olmayacağı ve heye
lan afetinin tespit edildiği tarihle o tarihe kadar olan 
safahatın değerlendirilmesi ile yapılmakta olan 127 
konut inşaatının durdurulmasına karar verildiği ve 
başlanmış olan işin de tasfiyesi yoluna gidildiği dos
yanın incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

3) Ayaş ilçesinin tümü heyelana maruz bulun
mamaktadır. Yeni hükümet konağı Ömeroğlu mahal
lesinde ve tasdikli imar planında gösterilen yerde ve 
afete maruz bölge dışında yapılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Nurettin Ok 
îmar ve îskân Bakanı 

16. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, İstan
bul - Şile ilçesi A. P. örgütü tarafından düzenlenen 
güreş müsabakalarında biletlerin satılmasında kamu 
görevlilerinden yararlanıldığına ilişkin sorusu ve Or
man Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazısı cevabı. (7/640) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 1 8 . 6 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
Şükriye Tok 

Soru : 
1. — İstanbul'un Şile ilçesi A. P. örgütü, Şile Spor 

sahasında 27 . 6 . 1975 günü partiye gelir maksa-
diyle tertiplediği serbest güreş müsabakasının biletlerin
den kaçını Şile Orman Bölge Şefliği aracılığı ile sattır
mıştır? s 

i 2. — Şile Orman Bölge Şefliğine nakliye bedeli ya
tırmak üzere gelen köylülere, A. P. gelir sağlayacak 
biletleri sattıran ve satanlar ayrıca Orman Muhafaza 
Memurlarına bilet sattıranlar hakkında ne işlem ya
pılacaktır? 

3. — Kamu görevlilerine bir siyasî partinin biletini 
sattıranlar, nüfuz suiistimali yapanlar hakkında ne dü
şünülmektedir? 
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T. C. 
Orman Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 01.867 28 . 7 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16 . 7 . 1975 tarih, 7/640 , 2650/21385 sayılı 
yazınız : 

tstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un 18 . 6 . 1975 
tarihli yazılı soru önergesi cevabı 2 nüsha olarak ili
şikte takdim olunmuştur. 

Arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Orman Bakanı 

tstanbul Milletvekili Tok'un, istanbul - Şile A. P. 
Teşkilâtı tarafından tertiplenen güreş müsabakası bi
letleriyle ilgili yazılı soru önergesi cevabı : 

tstanbul Şile A. P. Teşkilâtının tertiplediği güreş 
müsabakalrının biletlerinin, Şile Orman Bölge Şefli-
ğince sattırıldığı iddiası mahallen incelettirilmiştir. 

Bölge Şefliğine verilen 50 adet davetiyenin, her
hangi bir bedel alınmadan Millî Sporumuz olan gü
reşe alâka çekmek ve güreş yerini duyurmak maksa-
dıyle arzu edenlere verildiği anlaşılmıştır. 

28 . 7 . 1975 

17. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Millî 
Selâmet Partili Bakanların, memur atama ve nakille
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/642) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla 
raz ederim. 18 . 6 .1975 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

Soru : 
1. — Millî Selâmet Partili Bakanların kendi ba

kanlıklarındaki memur nakillerini ve yeni atamaları 
yapmak için memurun çalıştığı veya adayın bulun
duğu ilçe veya ilin Millî Selâmet Partisi Başkanından 
tavsiye mektubu getirilmesini şart koştukları doğru 
mudur? 

T. C. 
Başbakanlık 

Sayı : 3 - 2127 20 . 10 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Başbakanımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesine, Başbakan adına 
aşağıdaki cevabı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Seyfi Öztürk 

Devlet Bakanı 
Yazılı soru önergesinde belirtildiği şekilde; Millî 

Selâmet Partili Bakanların kendi bakanlıklarındaki 
memur nakillerini ve yeni atamaları yapmak için 
memurun çalıştığı veya adayın bulunduğu ilçe veya 
ilin Millî Selâmet Partisi Bakanındarf tavsiye mek
tubu getirilmesini şart koştuklarının doğru olup ol
madığı sorulmaktadır. 

Meclislerin Güven Oyuna mazhar Cumhuriyet 
Hükümeti icraatını Anayasa, kanunlar ve belli hu
kukî kriterlere göre yürütmektedir. Kamu hizmetle
rine aday olanlarla, göreve tayin edilenler, görev yeri 
değiştirilenler için önceden belli hukukî esaslar yasa
larda yazılıdır, tşlem bu kurallara uygun biçimde 
yürütülmektedir. 

tddia edildiği tarzda herhangi bir olayın cerevan et
tiğine dair bilgi ve belge mevcut bulunmamaktadır. 
Sıhhatli bilgiye ve belgeye dayanmayan ve genellikle 
siyasî iktidarlara yönelen bu gibi iddia ve ithamlarda 
gerçekçilik aramak mümkün değildir. 

18. — Diyarbakır Milletvekili Recai îskenderoğlu' 
nun Başbakan Yardımcısı (Milliyetçi Hareket Parti
si Genel Başkanı) Alparslan Türkeş'in, çeşitli konu
lardaki beyanlarına ilişkin Başbakandan sorusu * ve 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/643) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

17 . 6 . 1975 
Diyarbakır Milletvekili 

Recai îskenderoğlu 
Sayın Başbakan; Devletimizin kurucusu büyük 

Atatürk Devleti iki sosyal espriyi yansıtan büyük ta
rihi oluşumumuzun ve sosyal gelişmemizin ürünü 
olan, misaki milli anlayışıyle yurtta sulh cihanda 
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sulh görüşünün temeline dayanarak kurmuştur. Aşa
ğıdaki sorularımı bu konuda aydınlığa kavuşmak için 
cevaplandırmanızı rica ederim. 

1. Milliyetçi Hareket Partisinin son kongresinde 
yardımcınız Sayın Türkeş'in yaptığı konuşmaların da, 
beliren ve ideolojisinin doğal gereği olan Doğu Kara-
denizle Doğu ve Güney Doğu bölgemize sosyal, eko
nomik, etnik ve • kültürel açıdan bakışını paylaşıyor 
musunuz? 

2. Ulusal görüş açısının temelinde «Ben Kore' 
de şehit düşen kardeşi için mevlüt okutan, matem tu
tan Moğal Türkleri, Kazan Türkleri gibi kimselere 
öz kardeşim demiyeceğim de, Karadeniz sahillerinde 
Rum Pontus Kırallığının bir kırıntısı olan lazlara, 
şarki Anadolu'da oturan kürtlere, Hatay'da, memle
ketin en mümbit yerlerinde oturan, Hatay ve Ada-
na'daki fellahlarla eski Adapazrı'nda tzmit hava-
lesindeki Çerkezlere mi kardeşim diyeceğim» inancı
na dayalı bu görüşü paylaşmıyorsanız geçmişteki A. P. 
hükümetleri programlarında ve bütçelerinde yurdu
muzun geri kalmış bu bölgelerine Anayasamızın sos
yal adalet zorunluğu nedeniyle, ayırdığınız ödenek 
rhiktarınnı onda biri oranında yeni Hükümet prog
ramınıza ödenek ayırmış olmanızın nedeni nedir? 

3. Yine Milliyetçi Hareket Partisinin son kong
resinde Genel Başkanlarının ve yardımcınızın ağzın
dan «Artık Türk'ün yeniden doğuşunun ikinci Erge-
nekonunun önüne kimse geçemiyecektir.» ve «Mil
liyetçi Hareket Partisinin ve Türk milliyetçiliğinin 
patlama noktasını aştığı» deyimlerinden ne anlıyor
sunuz? 

4. Birleşmiş Milletler yasasının başlangıç kıs
mında, insan haklarının, kişi haysiyet ve değerini ilân 
ettikten sonra birinci maddesinin 3 ncü fıkrası ile 
55 nci maddesinin (C) fıkrası ve insan hakları evren
sel beyannamesinin 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrası 
ve yine Avrupa sözleşmesinin 17 nci maddelerini 
içeren metinleri kabullenerek imzasını atmış bir 
Devetin Hükümetisiniz. Zatıâlinizin Hükümeti de bu 
metinleri temel yasa hükümleri olarak mütalaa et
mekte midir? 

5. Hükümetiniz bu günkü toprak statümüzün 
ulusal emellerimizi tamamiyle tatmin etmiş olduğu 
inancında mıdır? Ulusal sınırlarımızın dışında ve baş
ka bir devletin sınırları içinde kalan topraklarda id
diası var mıdır? 

6. Anayasanın vaz geçilmez unsurları olan mev
cut partilerimiz, Anayasanın ve devletin güvencesi 
altında bulunurken Başbakan yardımcınız «Ana 

görüş ve felsefemizden hiç bir taviz vermiyeceğiz» 
deyimi üzerine «Tek parti, tek meclis, başbuğ çok 
yaşa» diye kongre delegelerince M. H. P. kongresinde 
bağırılmıştır. Bu deyim ve bağrışmalar demokratik 
kuruluş ve yasalara aykırı değil midir? Bu iki deyim 
belirli bir totaliter yönetimin düşün ve özlemini taşı
mıyor mu? Bu konuda yasal bir kovuşturma ve so
ruşturma düşünüyor musunuz? 

7. Başbakan yardımcılarınızdan birisi «Türkiye 
halkları sloganı ile Türk Devletini yıkmak isteyen 
hainlerin onları kışkırtan gafillerin kafaları ezilecek
tir» diye bir demeç vermişti. Yardımcınızın belirt
tiği nitelikte kuruluşlar, kişiler ve girişimler Türkiye-
mizde var mıdır? Varsa kimlerdir? 

8. Devletimizin yasalarında kafa ezmek cezası 
var mıdır? Bu ceza şeklini devletin hangi organları 
ve kimler vasıtası ile nasıl uygular? 

9. Hükümet başkanı ve bir siyasî partinin lideri 
olarak siyasî terminolojideki kavram kargaşasının 
açıklığa ve halkımız yönünden esenliğe kavuşulması 
için: Faşizm nedir? Türkiye'de yasal ve siyasal ör
gütü var mıdır? Komünizm nedir? Faşizmden ve 
demokratik sosyalizmden farkları nelerdir? Türkiye' 
mizde buların yasal ve siyasal örgütleri var mıdır? 
Varsa bu fikir akımlarının temsilcileri veya örgütleri 
iktidara gidecekleri yolda yöntem farkları nelerdir? 

T. C. 
Başbakanlık 20.10.1975 

Sayı : 3-2136 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Milletvekili Recai tskenderoğlu'nun 

Başbakanımıza yönettiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımız adına cevaplarımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Anayasamıza göre Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütündür. 

Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, ka
nun önünde eşittir. 

Yine Anayasamıza göre bu Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetlerden ihiçibiris'i, insan hak ve hür
riyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve 
mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anayasa'da 
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastiyle 
kullanılamaz, 
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Bu temel ilkeler Hükümet programında bütün 
ayrıntılarıyle gösterilmiştir. Türk Milletinin bütün 
fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölün
mez bir bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafın
da toplayan, aziz ve büyük milletimizin, dünya mil
letler camiasının şerefli bir üyesi olarak, millî birlik 
ruhu içinde daima yüceltilmesini amaç bilen Türk 
milliyetçiliği hükümetmizin ilham kaynağıdır. 

MUetimizi tarih boyunca ayakta tutan millî ve 
manevî değerlere bağlı ve saygılı olarak ve bunlar
dan kuvvet alarak, Türk milletini çağdaş medeni
yet seviyesinin üstüne çıkarmak davası, temel dava
mızdır. 

Hükümetimiz, komünizme, her çeşit anarşiye, 
Anayasa ve kanun dışı eylemlere, millî bütünlüğü 
zedeleyici, ve Cumhuriyeti tahrip edici her türlü 
faaliyete karşı, Devletin, Anayasa düzeni içinde 
kendisini savunmasını ve bu çeşt tehlike ve faaliyet
lerle etkili şekilde mücadele edilmesini kesin bir za
ruret saymaktadır. 

Her türlü kanunsuzlukla, hukukun içinde kala
rak hukuk yoluyla mücadele etmek 'inancına sahibiz. 
Bizim milliyetçilik anlayışımız millet bütünlüğünü ayı
rıcı ve bölücü değil, birleştiricidir. Yıkıcı değil, 
yapıcıdır. 

Sayın Demire! başkanlığında kurulan Hükümetin 
kuruluş felsefesi ve icraatına ışık tutan temel ilke
leri yukarıya özet olarak alnımıştır. İcraatımızın 
her kademesine ve her safhasına bu anlayışımız hâ
kim ve şâmildir. 

Yazılı soruda belirtildiği üzere, Hükümet 
programında, yurdumuzun geri 'kalmış bölgelerine 
10'da bir oranında ödenek ayrıldığına dair iddia 
tamamiyle yalnış ve gerçeklere aykırıdır. Bir kere 
Hükümet programı ödenek taksimi yapan bir belge 
değildir. Planlı kalkınma döneminde yıllık program 
dilimleri içerisinde yatırımlar gösterilir. 1975 yılı 
icra programı 1974 yılı Eylül ve Ek'im ayında ha
zırlanıp bütçe ile birlikte Anayasa gereğince Aralık 
başında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
1975 yılı programı halen üyesi bulunduğunuz Cum
huriyet Halk Partisi ortak bükümeti zamanında ha
zırlanmış ve Meclislere sunulmuştur. Biz bu prog
ramı bilhassa geri kalmış bölgeler bakımından son 
derece yetersiz bulmuşuzdur. Ve geri kalmış bölge
lerin kalkınması için özel planlar yapılması ihtiyacı
nı belirtmişizdir. Hükümetimiz kısa sürede geri kal
mış bölgelerde çok hızlı ve büyük hacimli yatırım 
faaliyetine girişmiştir. 

I Siyasî partilerin faaliyetleri Anayasa ve Siyasî 
Partiler Kanunuyla belli çerçeveye alınmıştır. Bir 

I başka ifadeyle siyasî partilerin neleri yapabilecek
leri, neleri yapamıyacakİarı Anayasa ve kanunla-

I rımızda açık ve kesin biçimde gösterilmiştir. 
Siyasî partilerin uyacakları esaslar, Anayasanın 

57 nci maddesinde ayrıntıları ile gösterilmiştir. Yine 
Siyasî Partiler Kanununun 86, 87, 88, 89, 90 ncı 

I maddelerinde yasak faaliyetlerin tarifleri yapılmış, 
sınırlan konulmuştur. 

I Yazılı soru önergesinde, yer aldığı şekilde Milli-
I yetçi Hareket Partisinin ırk esasına dayanan ve ül-
I ke bütünlüğünü bölme istikâmetine müteveccih hiç

bir faaliyetine rastlanmamıştır. Esasen, Milliyetçi 
Hareket Partisinin Genel Başkanı ve yetkili temsil
cileri her vesileden yararlanarak bu partinin temel 

I felsefesinin bölücü değil, birleştirici olduğunu ve 
I bütün mücadelelerinin millet bütünlüğünü ve ülke 

bütünlüğünü bozmak isteyenlere karşı yapıldığını, 
I ifade ve beyan etmişlerdir. 

I Derhal kaydedelim ki, bugünkü Hükümeti oluş
turan siyasî partilere karşı gerçek dışı birtakım it
ham ve istismarlar belli mihraklar tarafından yurt 
çapında sürdürülmektedir. Hükümeti ve Hükümeti 
meydana getiren siyasî partileri kötüleme yarışı bir 

I kampanya şeklinde yürütülmektedir. Akla hayale 
I gelmeyen hiçbir benzer yanı bulunmayan birtakım 

isnatlar, sorumsuzca yapılabilmektedir. Bunu siya
sî hayatımız bakımından, millet huzuru bakımın-

j dan son derece zararlı görmekteyiz. Temeli ahlâk 
I olan ve olması gereken politika ile, entrikanın, siya

setle, melanetin birbirine karıştığı ortamın hiç kim
seye yarar getirmiyeceği izahtan varestedir. 

Yazılı soruda yer aldığı şekilde «Türkiye halkla
rı» sloganı belli mihraklar tarafından aziz milletimi
zin millî bütünlüğünü bölmek maksadıyle ortaya atıl
dığını münakaşa etmeye ihtiyaç yoktur. Bunu diyen
ler var mıdır? Yok mudur diye Başbakana soru tev
cih etmeye de gerek yoktur. Yakın zamanda cere
yan eden olaylar yargı organlarının önündedir. Ki
min ne dediği, ne yapmak istediği ise, Devletin 
arşivlerinde, siyasî tarihimizde ve yargı kararların
da ayrıntılarıyle malûm bulunmaktadır. Yalnız bu 
slogan değil, başka sloganlar da Türkiye bütünlü
ğünü bölme gayesine yönelmiştir. Bütün bunların 
karşısında vatansever Türk Milleti bir büyük tarihi 

I yapmış olan ve onun şerefine sahip bulunan aziz 
Türk Milleti bir ve beraber olarak, kardeş olarak, 
aynı ailenin mensupları olarak, elele, gönül gönüle, 

I beraberlik şuuru içinde yaşamaya kararlıdır. 
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Büyük Atatürk'ün misakı millî anlayışı millî şuur 
haline gelmiştir. 

Her türlü bölücü cereyana karşı, millî ülküler et
rafında, Anayasa içinde, aynı millete mensup ol
manın hepimiz için bir şeref olduğu gururu içinde, 
•bütünleşerek köklü tarihten gelen varlığımızı ebedi
yen koruma gücüne sahip olacağımızı bütün gönlüm
le ve inançla tekrar belirtmek isterim. Bu inancı 
paylaşanlar her güçlüğü yenecekler ve her engeli 
aşacaklardır. Türkiye, yıkıcıların, bölücülerin, is
tismarcıların kötü niyetlerine hiçbir şekilde tutsak 
edilmiyecektir. Bunun ilk ve son teminatı, her bi
rimizin vatandaş olarak gönlündeki vatan sevgisi, 
kafasındaki millî şuurdur. 

19. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Et ve Ba
lık Kuumunun besicilere olan borcuna ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenkon'un yazılı cevabı 
(7/644) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla arz ederim. 

19.6.1975 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 

Soru : 
1. Et ve Balık Kurumunun besicilere ne kadar 

borcu vardır? . 
2. Mayıs 1975 başından 'beri ödeme yapılmadı

ğı doğru mudur? 
3. Borçlarının bir kısmının hemen ödenmesi 

için bir hazırlık var mıdır? 

4. Besicileri rahat duruma getirmek için köklü 
tedbirlerin alınması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 12.8.1975 

Ankara 
HAZMİÎT : KKİD (TKŞ) 

Sayı : 52866 - 41552 

Konu : Soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25.6.1975 gün ve 7/644/2667/21458 sayılı 
yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Bakan
lığıma yönelttiği yazılı önerge incelenmiş ve aşağıda 
sunulan hususlar tesbit edilmiştir : 
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1. Et ve Balık Kurumunun 8.7.1975 tarihi iti
bariyle besicilere 65 milyon lira ve besi projesi ne
deniyle Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne, 165 mil
yon lira borcu vardır. 

2. Kurum 'besicilere belirli ıbir ödeme plânı çer
çevesinde gerekli ödemeyi yapmaktadır. Bu ödeme 
planında önemli bir sapma olmadığı gibi, Mayıs 
1975'ten itibaren ödeme yapılmaması da söz konusu 
değildir. 

3. Kurum borçlarını 2 nci maddede belirtilen 
plân dahilinde ödemektedir. 

4. Canlı hayvan destekleme alımı görevi veri
len Et ve Balık Kurumuna, diğer destekleme alımla
rında olduğu gibi Merkez Bankası kredilerinden fi
nansman sağlanması 'besicilerin de sorunlarını çözüm
leyecektir. Bu konuda gerekli teşebbüste bulunul
muş ve sonucunda 250 milyon liranın adı geçen ku
ruma ödenmesi sağlanmıştır. . 

Saygılarımla arz ederim. 
Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

20. •— Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/646) 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin yapıl
masına müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

23.6.1975 
Çanakkale 'Milletvekili 

Orhan Çaneri 

1. 1 Nisan 1975 tarihinden geçerli olmak üzere 
kimyevî gübre fiyatlarında yapılan indirim sonucu 
kaç liralık Hazine sübvansiyonu gerekmiştir? 
, 2. 100 ve dalha büyük dekarlık tarımsal işlet

meler, tüm tarımsal işletmelerin yüzde kaçını teş
kil ediyor ve 100 dekardan büyük tarımsal işletme
ler için ne kadar kimyevî gübre sübvansiyonu ge
rekmiştir? 

3. 100 dekardan küçük tarımsal işletmeler, tüm 
tarımsal işletmelerin yüzde kaçını teşkil ediyor ve bu 
işletmeler için ne kadar gübre sübvansiyonu gerek
miştir? 

4. Kimyevi gübre fiyatlarındaki indirimin 1 Ni
san 1975 tarihinden geçerli olmasının gerekçesi ne
dir? 

Niçin 1975 bütçesinin başlangıcı olan 1 Mart 
1975 tarihi indirim başlangıcı olarak kabul edilme
miştir? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 5.8.1975 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 1847/65054 

Konu : Sayın Orhan Çaneri'nin soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 25.6.1975 gün Ka
nunlar Müdürlüğü 7/646-2680/21578 sayılı yazı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri 
tarafından kimyevî gübre sübvansiyonuna ilişkin 
olarak, Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığı
mızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru 
önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çane
ri'nin kimyevî gübre sübvansiyonuna ilişkin yazılı 
soru önergesi cevabı. 

1. Birim alandaki tarımsal verimi artıran en 
önemli girdi olan kimyevî gübrelerin, çiftçimiz tara
fından mümkün olan en ucuz şekilde tedarik edil
mesi ve yeterince kullanılmasının sağlanması Bakan
lığımızın esas prensibidir. 1974 yılına kadar geçen 
10 yıllık dönem içerisinde gerek kimyevi gübre ge
rekse hammadde fiyatlarında bir istikrar bulunması 
nedeniyle perakende satış fiyatlarında önemli bir de
ğişiklik olmamıştır. 1974 yılında ise petrol ürünle
ri fiyatının artması ve fosfat kayası satan ülkeler 

fiyatlarım 6 - 7 kat birden artırmaları sonucu güb
re hammaddesi ve mamul gübre fiyatları geçmiş yıl
lara oranla tahminlerin üzerinde artmıştır. Ayrıca 
Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle muhtemel döviz ve 
finansman açığı dikkate alınarak, 2,5 milyar lira
lık sübvansiyon olacak şekilde 1 Ağustos 1974 tari
hinde kimyevî güibre fiyatlarına zam yapılmıştır. 
1975 yılında ise gerek hammadde gerekse mamul 
gübre ithal fiyatları düşmeye 'bağlamış, yerli fab
rikaların darboğazları giderilerek üretim miktarların
da artış sağlanmış ve en fazla 5 milyar liralık süb
vansiyon olacak şekilde perakende satış fiyatları ucuz-
latılmıştır. Ancak, fiyatların ucuzlatıldığı Nisan 1975 
ayından bugüne kadar geçen süre içerisinde tedarik 
fiyatlarında önemli ölçüde düşüşler olduğundan 
yıllık sübvansiyon miktarının 5 milyar liranın çok 
altında olacağı ümit edilmektedir. 

2. 1963 tarım istatistiklerine göre, 100 dekar ve 
daha büyük işletme sayısı 407 030 adet olup toplam 
işletme sayısının % 13, 12'sini teşkil etmektedir. Mem
leketimizde en çok gübre tüketimi polikültür ziraat 
yapılan sahil bölgelerinde olmaktadır ve bu bölge
lerdeki büyük işletme sayısı diğer bölgelere nazaran 
daha az bulunmaktadır. Bu nedenle gübrenin en 
çok kullanıldığı yerlerde sübvansiyondan küçük iş
letmeler yararlanmaktadır. Esasen büyük işletme
lerin sübvansiyondan daha az istifade etmelerini ge
rektiren bir şekil tatbikatta geçerli olmamakta ve 
birçok sorunlar getirmesi mümkün bulunmaktadır. 
Küçük çiftçilerin yeteri kadar gübre tedarik edebil
meleri ve sübvansiyondan yararlanabilmeleri için 
kredi mekanizması onların lehine işletilmektedir. 
Gübre kredilerinde alınan peşinat nispetleri aşağıda 
olduğu gibi tesbit edilmiştir. 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Alınan kimyevî gübre 
tutarı Tl. 

1 — 5 0QO 
5 001 — 10 000 

10 001 — 25 000 
25 001 — 50 000 
50 001 — ve daha fazla 

Ü r ü n 
Hububat 

% 5 
P/o 10 
% 20 
% 30 
•% 50 

ç e ş i d i 
Diğer ürünler 

:% 15 
% 20 
ı% 40 
'% 65 
ı% 100 

3. 100 dekardan küçük işletime sayısı 2 694 020 
adet olup tüm tarımsal işletmeler oranı % 86.88'dir. 

4. İlkbahar gübre tatbikatında yeteri kadar güb
re kul 1 anamı yan çiftçilerimizin gübre kullanmasını 

temin için 1 Nisan 1975 tarihinden itibaren fiyatları 
ucuzlatılmıştır. 

1 Nisan 1974 tarihi; bu kararı alan Hükümetin 
göreve başladığı ve bu kararını ilân edebileceği en 
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erken tarih olabileceği için böylece hareket edilrniş-
tir. 

21. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Gelibolu ve havalesinde meydana gelen depreme iliş
kin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un 
yazdı cevabı(7/647) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun îmar ve İskân Bakanı tara

fından yazık olarak cevaplandırılıması için gerekli 
işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

23.6.1975 
Çanakkale Milletvekili 

Orhan Çaneri 

1. 27 Mart 1975 tarihinde Gelibolu, Lapseki 
ve Eceabat ilçeleri ve köylerinde geniş hasar yap
mış olan depremden sonra gerekli tespitler yapılmış 
ve kesin şeklini almış mıdır? 

Yapılamadı ise sebebi nedir ve sonuç ne zaman 
belli olacaktır? 

2. -Hükümetin en kısa zamanda yardım vaadine 
rağmen, halen yardım miktarı ve şekli belli olma
mıştır. 

Ne zaman açıklanacaktır? 
3. Deprem bölgesinde oturan ve tarımla uğraşan 

vatandaşlarımızın kışa kadar inşaat yapma imkân
ları zaman bakımından sınırlı olduğuna ve kısa za
manda inşaatları bitirecek maddî olanaklara sahip 
olmadıklarına göre, Devlet yardımı en kısa za
manda yapılmazsa kış mevsimine meskensiz girecek
lerdir. Bu sonucun doğmaması için âcil ve kesin ted
birler alınması gerekir. 

Yapılması gerekli meskenlerin kış mevsimine ka
dar yetiştirilmesi gerçekleşecek midir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 18.7.1975 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 
Sayı : M-16/3092 

Konu : Çanakkale Milletvekili Orhan 
Çaneri'nin yazılı sorusu hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı, Genel Sekreter
lik, Kanunlar Müdürlüğü 25.6.1975 tarih 7/647-2681/ 

21580 sayılı yazı. 
Millet Meclisi Çanakkale Milletvekili Orhan Ça

neri'nin tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Baş

kanlıklarına vermiş olduğu Geliıbolu ve havalesinde 
meydana gelen depreme ilişkin Bakanlık cevabı iki 
örnek halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
. Nurettin Ok 

trnar ve iskân Bakam 

Sayın Orhan Çaneri 
Çanakkale Milletvekili 

27 Mart 1975 tarihinde Gelibolu, Lapseki ve Ece
abat ilçeleri ve köylerinde vukubulan depreme iliş
kin sorularınızın cevapları aşağıdaki maddelere çı
karılmıştır. 

1, Çanakkale ili ve çevresinde 27 Mart 1975 gü
nü meydana gelen deprem nedeniyle gerekli hasar 
tespit raporları düzenlenmiş, 32 ayrı yerleşme ye
rinde 117 yıkık ve ağır, 323 orta ve 711 az hasarlı 
konut tespit edilmiş, deprem âfetinin konutlarda 
yaptığı hasarın genel hayata etkili olduğu saptan
mıştır. 

Bazı köylerde münferit hasar gören evlerin uğ
radığı zararları telâfi edebilmek ve bütün bölgede 
vukubulan zararı karşılayabilmek amacıyla konu 
bölgevî mahiyette telâkki edilmiş ve bu yönlü karar 
alınmıştır. 

Buna göre de hak sahipliği tespit çalışmaları da 
merkezden gönderilen bir eleman tarafından süratle 
yürütülmektedir. 

2. Konutları ağır hasar gören 117 aile 1975 yılı 
uygulama programının birinci kademesine alınmış 
olup, bunların konutları Bakanlığımızca yapılacak
tır. 

Ayrıca; 
Konuttan orta derecede hasar gören 

her birine 7 500 TL. 
ailelerin 

Konutları az derecede hasar gören ailelerin her 
birine 5 000, TL. yardım yapılması Bakanlığıımızca 
kararlaştırılmıştır. 

3. Afetzedelerin kış mevsimine kadar konutla
ra kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılmak
tadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

22. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Sakarya ili Y.S.E. Müdürüne ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/648) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin 
yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

23.6.1975 
Çanakkale Milletvekili 

Orhan Çaneri 

1. 11.6.1974 tarihinde atandığı halde 12.5.1975 
tarihine kadar rapor alarak atandığı yere gitmeyen 
Sakarya ili Y. S. E. Müdürü, bu müddet zarfında 
kirası Devlet tarafından ödenen ve depo olarak gös
terilen bir apartman dairesinde oturmuştur. Bunun 
gerekçesi nedir? . 

2. Raporlu olarak Sakarya'da kaldığı müddet
çe aynı vilâyetin iki milyon liralık ihalesini almıştır. 

Raporlu bir memur tarafından alınan ve yürü
tülen bu işte muvazaa görüntüsü vardır. Gerekli 
tahkikat yapılmış mıdır? 

T. C. 
" Köy İşleri Bakanlığı 22.7.1975 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : H. 11.1961/07199 

Konu : Çanakkale Milletvekili Sayın 
Orhan Çaneri'nin yazılı so^u önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü :• 
İlgi : 25.6.1975 gün ve 7/648-2682/21581 sayılı 

yazıları. 
Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 

«Sakarya ili Y, S. E. Müdürüne ilişkin» olarak yönelt
tikleri yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 
«Sakarya ili YSE Müdürüne ilişkin» olarak yönelt
tikleri yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Sakarya ili YSE Müdürünün ikâmet ettiği 
apartman dairesi, İl Encümeninin 26.3.1974 gün ve 
56 No. lu kararı gereğince tutulmuş ve parası Özel 
İdareden ödenmiştir. 

2. Sakarya ili YSE Müdürü raporlu olarak Sa
karya'da kaldığı müddetçe, Sakarya ilinden veya İs
tanbul YSE 1. Bölge Müdürlüğünden kendisine her 
hangi bir iş ihale edilmemiştir. 

1 . 11 . İ975 Ö : 1 

ı 23. — Burdur Milletvekili Alî Sanlı'nın, Burdur ili 
Çerçin köyünde meydana gelen sel felâketine ilişkin 
Imra ve İskân Bakanından sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevaplan (7/652) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar - İskân Bakanlığı ta-

rafnıdan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. Saygılarımla. 

26.6.1975 
Burdur Milletvekili 

Ali Sanlı 
İlimiz Çerçin köyünde 18.6.1975 tarihinde dolu 

ve sel felâketi nedeniyle ekili ve dikili alanlar bü
yük ölçüde hasar görmüştür. 

Kavun ve sebzelerde % 100, bağlarda ;% 80, hu
bubatta % 45, kendir ve pancarda % 60, meyveler
de % 40 oranında tahribat yetkililerce de tespit edil
miştir. 

Görüldüğü üzere köylülerimiz önümüzdeki yıl 
içinde, normal yaşamlarını sürdürebilmek için bü
tün olanaklarını kaybetmişlerdir. Devlet elinin uzan
maması halinde (büyük bir sefaletin ve yoksulluğun 
ısdırabı, büyük olacaktır. '> 

Bu durumda; 
1. Hububat, tohumluk, yiyecek yardımı yapıl

mış mıdır? Yapılması düşünülmekte midir? En az 
bir yıllık yaşamlarını sürdürebilmeleri ölçüsünde ve
rilecek midir? 

2. Banka borçlarının affı veya ertelenmesi dü
şünülmekte midir? 

3. Düşük faizli yeni krediler verilmesi düşünül
mekte midir? 

4. Yabancı ülkelere gönderilecek işçilere tanı
nacak öncelik için Çerçin köyünden vaki talepler 
halinde bir ayrıcalık tanınacak mıdır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 8.7.1975 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 
Sayı : Mü.-17-2875 

Konu : Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Çerçin köyünde vukuubulan sel âfeti 
hakkında yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Millet Meclisi' Başkanlığı, Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 3.7.1975 tarih, 7/652-2691/21734 
sayılı yazı. 
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Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın 18.6.1975 
tarihinde Çerçin köyünde vukubulan ve tarım ala
nında tahribat yapan sel afeti hakkındaki önergesi 
ve Millet Mecisi Başkanlığı yazısı asılları, ilgisi 
dolayısıyle, ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 18.7.1975 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 655 

Konu : Sayın Ali Sanlı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : îmar ve İskân Bakanlığına muhatap 

3.7.1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/652-2691/21734 
sayılı yazı. 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı tarafından; 
Burdur'un Çerçi köyünde meydana gelen dolu ve sel 
felâketine ilişkin olarak; İmar ve İskân Bakanlığına 
yöneltilen ve ilgisi cihetiyle Bakanlığımıza intikal1 

ettirilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha ola
rak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı tarafından; 
Çerçin köyünde meydana gelen dolu ve sel afetine 
ilişkin olarak, îmar ve İskân Bakanlığına yöneltilen 
ve ilgisi cihetiyle Bakanlığımıza intikal ettirilen yazdı 
soru önergesi cevabı. 

Burdur merkez ilçenin Askeriye köyünde 196 
çiftçi ailesinin toplam 3 775 dekar ekilisin % 90 Gök-
çebağ (Çerçin) köyünde 292 çiftçi ailesinin 6 546 de
kar ekilisinde ortalama % 90 - 95 zarar olduğu tes
pit edilmiştir. 

Buna göre 5254 sayılı Kanun gereğince ekilişleri 
zarar gören merkez ilçenin; 

a) Yassıgüme, Askeriye, Gökçebağ köyleri ve 
Çeltikçi nahiyesi için 64 ton buğday, 24 ton arpa to
humluğuna ihtiyaç olduğunun tespit edildiği, 1975 
yılında tohumluk tahsisleri yapıldığında bu bölge ih
tiyacının aynen karşılanacağı, 

b) Askeriye, Gökçebağ ve Çeltikçi nahiyesine 
82 ton yemeklik buğday, 48 ton yemlik arpanın 
kredili olarak verilmesi talep edildiği 1975 yılında 
çeşitli tabiî afetlerden zarar gören çiftçilerin yemek

lik ve yemlik ihtiyacı için Bakanlar Kurulundan ka
rar çıkınca isteklerinin yerine getirileceği, 

c) Zararı tespit edilen çiftçilerin borçlan 3202 
sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince hasarın 
genişlik durumuna göre tecil işleminin gerçekleşti
rileceği, 

Burdur Valiliğinden alınan 3.7.1975 gün ve 3038 
sayılı yazıdan anlaşılmaktadır. 

24. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, Muğ
la - Fethiye ilçesinde kurulan konserve ve plastik 
fabrikasında hafta tatilinin Cuma günü yapılması
nın doğru olup olmadığına ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/654) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazdı olarak eeivaplandırılmasını rica ederim. 
26 , 6 4 1975! 

Muğla Milletvekili 
Ali Döğerli 

Soru :ı 
Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinde kurulan Feko-

taş, Konserve ve Plâstik Fabrikasında uzun süreden 
beri işçiler fabrika idaresi tarafından 394. Sayılı 
«Hafta Tatili hakkında» yasanın 1 nci maddesin© 
aykırı olarak pazar günü yerine cuma günü hafta 
tatili verildiği doğru mudru? 

Doğru ise ısorumlular hakkında ne gibi yasal ko
vuşturma yapılmıştır? 

{T. C. Kanunlar Cilt 1, S. 259) 

T, C, 
İçişleri Bakanlığı 
İl İd. Gn, Md. 

Şb. Md. • 430/303/2-5295 

30 , 7 . 1975 

Konu : Muğla Milletvekili Ali Döğerli' 
nin soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı* Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 7/654/2701-21785 sayılı yazı. 
Muğla ilinin Fethiye ilçesinde kurulan Konserve 

ve Plâstik Falbrikasında hafta tatilinin cuma günü* 
yapıldığına ilişkin Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevabımız aşağıda 
belirtikniştir, 

: Mahallinden alınan (bilgiye göre; 
1. Gerek Fethiye 'Belediyesi ve gerekse Fekotaş* 

in iki iş yerinin 'bulunduğu, Günlükbaşı Belediyesi 
tarafından aidi geçen şirketin 394 sayılı Yasaya aykırı 
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davranışının Re'sen veya 'bir ihfbar üzerine tespit ©di
lemediği bu nedenle herhangi bir işlenı yapılmadığı, 

2. Şirket temsilülerinin beyanlarına göre; rizal 
olaralk bumdan ilki ay önce 'böyle hir tatbikata girişil-
diği ve bilâhara vazgeçildiği, anılan yerlerde halen 
Halita Taltiili Kanununun normal uygulanmakta oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhanı AsiMrid 

içişleri Balkanı 

25. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ay
dın - Çine ilçesi Tekeler köyüne yapılan jandarma 
baskınına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/655) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki islorumun Sayın içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak eevaplandıriknasına aracılığınızı, 
rica ederim. 

Saygılarımla. 26 , 6 , 1975 
Aydın Milletvekili! 
'M^ Şükrü Koç 

Soru : 
1. Aydın iline bağlı. Çine ilçesi Tekeler köyüne 

25/26 Mayıs 1975 gecesi baskın yapan jandarmala
rın, kahveci İzzet Mıngıriar ile terzi Müfit Öztürk'ü 
hiç bir sebep göstermeden dövdükleri iddiası doğru 
mudur? 

2. Adı geçen köylülerden, götürüldükleri kara
kolda f 100 lira rüşvet alındığı, daha sonra da ken
dilerinin sizin suçunuz yolk diyerek «alıverildiği doğ^ 
ru mudur? 

3. Bu olaya adı karışan jandarma onbaşısı ile 
erleri hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

T, C. 
İçişleri Bakanlığı 18ı . 7 . 1975 

Jandarma Gene). Komutanlığı! 
Ankara 

Isth, 7503/18-75/Em., ve 
Asyş. Ş. I. Ks. 

Konu : Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un yazılı soru önergesi. 

Millet Meefei Başkanlığına 

ligi : Millet Meclisi Başkanlığının 3 Temmuz 
1975 gün ve 7/655-2702/21786 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Şükrü Koç tarafın
dan Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Bakan

lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri sürü
len hususlar incelenmiş ve sonucu aşağıda belirtil
miştir. 

1. Aydın - Çine ilçesi Karpuzlu bucağına bağlı 
Tekeler köyünden İzzet Mangırlar'ın kahvehanesini1 

geç saatlere kadar açık tutarak kumar oynattığının 
tespit edilemsi üzerine J. Onbaşı Mehmet Koç ko
mutasındaki bir devriyenin 25 Mayıs 1975 günü saat 
01,30 sıralarında kontrol maksadıyle kahvehaneye 
geldiği, 5 gencin kumar oynadığını tespit ötmeleri 
üzerine tutanak yaparken İzzet Mangırlar'ın muka
vemeti ile 'karşılaştıkları, hu durum karşısında zon 
'kullanılarak karakola götürülüp hakkında tahkikat 
yapıldığı. 

2. 1 100 TL. sı rüşvet alındığı iddiasının gerçek 
olmadığı. 

3. Jandarma Onbaşı Mehmet Koç hakkında 
adam dövmek iddiasiyle Çine C. Savcılığınca 1975 -
320 hazırlık sayısı ile ısoruşturma açıldığı ve olaydan 
sonra onbaşının ilçe merkezine aidırıldığı mahallin
de yaptırılan tahkikattan anlaşılimıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan AsiMirk 

içişleri Bakanı 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Diyarbakır olayları sırasında komando adı veri
len grupların sözlerine ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in yazılı 
cevabı (7/656) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Yardımcısı Sayın 

Alparslan Türkeş tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı rica eder saygılar suna
rım. 

27 . 6 . 1975 
Diyarbakır Milletvekili 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır'daki olaylarda olayların meydana 

gelmesinden evvel başka illerden getirtilen M. H. P.' 
li komandolar caddelerde arabalarla geçerken «Sa
vulun Türkler geliyor. Kürtler Moskova'ya» diye ba
ğırmışlar ve bilinen olaylara sebebiyet vermişler
dir. 

1. Partinizin militanları olan bu gençlerin bu sa
pık fikirlerine katılıyor musunuz?. 

2. Şayet katılmıyorsanız bu gençlerin partiniz 
ile bir ilişkilerinin olmadığını açıklamayı ve şayet 
partiye kayıtları varsa bunları partiden ihraç etme
yi düşünüyor musunuz? 
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3. Yine Şayet katılmıyorsanız, Diyarbakır ve Do
ğu halkını son derece rencide eden bu naradan do
layı kendiniz ve partiniz adına Diyarbakır halkının 
şahsında Doğu halkından özür dilemeyi düşünü
yor musunuz? 

4. Şayet katılıyorsanız, millî birliği bozucu bu 
fikrin temsilcilerinin, millî birliği tesise memur Hü
kümetin içinde kalmalarının büyük sakıncalarının 
idraki içinde Hükümetten çekilmeyi, düşünüyor 
musunuz? 

T. C. 
Başbakan Yardımcılığı 18 . 7 . 1975 

Sayı : 2.04-964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 7 '. 1975 gün ve 7/656-2703/21787 sayılı 

yazınız. 
Mezkûr yazınız ekindeki, Diyabakır Milletvekili 

Sayın Mahmut Uyanık'ın yazılı olarak tarafımızdan 
cevaplandırılmasını istediği yazılı önerge, iki örne
ği ekte sunulan yazımızla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Alparslan Türkeş 

Başbakan Yardımcısı 

T. C. 
Başbakan Yardımcılığı 18 . 7 . 1975 

Sayı : 2-04/964 

Sayın Mahmut Uyanık Diyarbakır Milletvekili 
T. B. M. M. 

Ankara 
27 . 6 . 1975 tarihli soru önergenizde yer alan 

sualler, sizce meçhul olan bir konunun aydınlığa ka
vuşturulması için değil, tamamen propaganda saiki 
ile hazırlanmış, sualden çok birer haksız itham hü
viyetindedir. 

Sorularınızın başında yer alan, Diyarbakır'ı ziya
retim sırasında «M. H. P.'li komandoların cadde
lerde arabalarla geçerken» Savulun Türkler geliyor, 
Kürtler Moskova'ya «diye bağırdıkları» iddiası ta
mamen uydurma ve şen'i bir iftiradır. Bu iftiranın 
hangi merkezlerce ve hangi saiklerle çıkarıldığı ise 
meçhulümüz değildir. 

Diyarbakır halkının hadiselerde bir rolü olma
dığını, onların da en az bizim kadar üzüldüğünü da
ha önce muhtelif vesilelerle basma açıklamıştım. 
Hâdiseleri çıkaranlar ve aslında bize değil Devlete 
karşı, millete karşı bu bölücü olayı tertiplemeye ça
lışanlar ve bu yolda bir avuç genci ve çocuğu so-
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kaklara dökenler C. H. P.'nin bazı milletvekilleri, mi
litanları TÖB - DER yöneticileri ve bazı bölücü der
neklerin yöneticileridir. Olayların baştertipçisi C. H. 
P.'dir. 

Adlî tahkikatın sonuçlanmasını beklemeden ya
lan yanlış bilgilerle, kasıtlı olarak yalan yanlış itham 
ve iftiralarda bulunmak, uhdenizde taşıdığınız mil
letvekilliği görevi ile bağdaşmaz. 

îlk bakışta şahsıma karşı yöneltildiği zannı uyan
dıran ve fakat derinliğine bir dikkatle bakıldığında 
altında bölücü fikirlerin yer aldığı apaçık anlaşı
lan ithamlar, iftiralar ve nihayet ona bağlı olarak 
yönetilen olaylar zincirinin başında, partiniz Mil
letvekili Recai îskenderoğlu'nun iftiralarla dolu so
ru önergesi, bilâhara yine patiniz Milletvekili Ha
san Değer'in tutum ve beyanları ve eyleme bilfiil 
önderlik etmesi yer almaktadır. Şimdi de siz bu so
ru önergesiyle aynı zinciri tamamlamak ister gibi
siniz. Nereye olaşmak istiyorsunuz? Bu soruları ha
kikati öğrenmek için sorduğunuza inanmıyorum. Ha
kikati biliyorsunuz ve bunun partiniz için hiç de 
iç açıcı olmadığının farkındasınız. Kendinizden 
menkul zan ve isnatlarla gerçeği gölgelemek peşin
desiniz. Sorunuzda yer alan ve M. H. P.'lilerce söy
lendiği iddia edilen sözler, aslında söylenmediği ve 
bu konuda en küçük bir delil bulunmadığı halde, sa
dece C. H. P. yanlısı basın organlarında yer almış
tır. Önceden gazetelere yazdırıp, sonradan da bunu 
delil diye öne sürmenin siyasî ahlâkla ne derece bağ
daştığını takdirlerinize bırakırım. 

Hâdise günü, suçluların elinde C. H. P. flaması 
vardı. Yırtılan bayrağın yerine burca çekilen de 
C. H. P. flâmasıydı. Bütün bunlar ve ayrıca C. H. P. 
Milletvekili Hasan Değer'in kalabalık bir grupun 
önünde tahrikçilik ve saldırganlık yaptığı delilleriy
le sabittir. Hiç olmazsa adlî tahkikatın sonuçlan
masını bekleyebilir, sorularınızı sonra tevcih edebi
lirdiniz. 

Diyarabkır'da olay M. H. P.'liler ile C. H. P.'liler 
arasında değil, C. H. P. ve TÖB - DER'in tahrikine 
kapılan bir avuç serseri ile Devlet kuvvetleri ara
sında cereyan etmiştir. Alayda M. H. P.' lilerin en kü
çük bir rolü yoktur. Girişilen saldırı Devlete ve onun 
emniyet kuvvetlerine karşı olmuştur. 

Biz, bölünmez bir bütün olduğuna inandığımız 
aziz milletimiz üzerinde girişilecek her türlü bölü
cü, nifakçı faaliyetin daima şiddetle karşısında ol
duk ve olmakta devam edeceğiz. Bu milleti Doğu, 
Batı, Kuzey, Güney diye bölmek isteyenler veya bö-
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lünmüş gibi göstermek isteyenler daima hüsrana uğra
yacaktır. Cumhuriyetimizin her ferdi bizim için kut
saldır, Fertler arasında fark gözeten, onları dil, din 
ve ırkî bakımından ayırmaya çalışanlar, yurdumu
zu ve milletimizi bölgelere ayırmaya gayret edenler 
her zaman karşılarında bizi bulacaklardır. Yeter ki 
soru sahibi sizler de bu konuda bizlerle aynı has
sasiyeti gösterin. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Alparslan Türkeş 

Başbakan Yardımcısı 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Diyarbakır'da meydana gelen olaylarda Emniyet 
Müdürünün sözlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına; İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı (7/657) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica 
edre, saygılar sunarım. 

26 . 6 . 1975 
Diyarbakır Milletvekili 

Mahmut Uyanık 

Soru : 
23 . 6 . 1975 günü Diyarbakır'da meydana gelen 

olaylarda, Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı 
Albay Ahmet Atalay'ın, Emniyet Müdürü Recep Şe-
ker'e «Olaylara siz sebep oluyorsunuz. Halkın üzeri
ne ateş edemezsiniz. Bunun sorumlusu sizsiniz» de
diği, buna karşılık Emniyet Müdürünün «Ben gü
venliği sağlamaya mecburum. Böyle emir aldım» şek
linde cevap verdiği, 24 . 6 . 1975 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinin 9 ncu sayfasının 1 nci sütununda yazıl
mış ve bugüne dek size kadar uzanan yetkili ve so
rumlular silsilesinden hiçbiri bunu tekzip etmemiş
tir. 

1. Böyle bir emir verildiğinden haberiniz var 
mıdır? 

2. Haberiniz yoktuysa bugüne kadar bu emri 
veren yetkiliyi tespit edebildiniz mi? Tespit edebildi
niz ise hakkında ne gibi bir işlem yaptınız veya ya
pacaksınız? 

3. Toplumsal olaylarda, toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerinde güvenliğin, halkın üzerine ateş açıl
mak suretiyle sağlanabileceğine siz de inanıyor mu
sunuz? 

4. İnanmıyorsanız, bundan sonra yapılacak par
ti toplantılarında güvenliğin temini için doğrudan 

doğruya tarafınızdan almayı düşüldüğünüz tedbir
ler var mıdır? Varsa nelerdir? 

5. 15 . 4 . 1975 tarihinde yazılı olarak cevap
landırılması talebi ile verdiğim önergede «Sayın 
Türkeş'in kuvvetlerinden yararlanmayı düşünüp dü
şünmediğinizi, bu kuvvetlerden yararlanmayı yasal 
bulup bulmadığınızı» sormuştum. Bu yazılı soru öner
geme, adınıza 20 . 5 . 1975 tarih ve 3-1041 sayı ile 
Devlet Bakanı Sayın Seyfi Öztürk'ün verdiği cevap
ta, sorularımın cevaplarını bugüne kadar aradım, fa
kat bulamadım. Açık sorularıma kapalı dahi olsun ce
vap değildi Sayın Öztürk'ün adınıza verdiği cevap. 

Acaba bu sorularıma da adınıza aynı Bakan ve
ya bir başka Bakan bilinen kurnazlıkla seçilecek bir 
konunun felsefesi yapılarak mı cevap verilecek? 

Yoksa açık ve seçik olarak bizzat siz mi cevap 
vereceksiniz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 25 . 7 . 1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. B. 
128233 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Mahmut Uyanık'ın soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 7 . 1975 gün ve 7/657-2704-21788 sayılı 
yazıları 

Diyabakır Milletvekili Sayın Mahmut Uyanık ta
rafından Başbakanlığa yöneltilen, Başbakanlıkça ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan 23 . 6 . 1975 
günü vukubulan Diyarbakır olaylarına dair yazılı 
soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiş, ce
vabımız aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

Mahallinde alınan bilgilere göre : 

1. 23 . 6 . 1975 günü Diyarbakır İl Merkezinde 
meydana gelen olaylar sırasında, Diyarbakır Jan
darma Alay Komutanı Ahmet Atalay ile Emniyet Mü
dürü Recep Şeker arasında karşıt gruplar arasında 
bir çatışma olmaması için alınacak tedbirlerle ilgili 
bir görüşme yalpıldığı, ancak, önergede belirtilen şe
kilde bir konuşmanın cereyen etmediği; 

2. Emniyet kuvvetlerinin olayların büyümesini 
önlemek ve güvenliği sağlamak amaciyle kendi in-
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siyatifleri ile havaya ateş açtıkları, bu konuda kim
seden emir alınmadığı, halkın üzerine ateş açılması
nın varit olmadığı, 

3. Basında da yer alan bu tür haberlerin, ilgili 
valilikçe mahkeme kanaliyle tekzip edildiği, 

anlaşılmıştır. 
4. Zabıta kuvvetlerimiz görevlerini, mutlak bir 

tarafsızlık içinde ve kanunlar çerçevesinde yapmak
tadırlar ve yapmaya devam edeceklerdir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

28. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, ek
meklik buğday fiyatlarındaki artışın Hazinece karşı
lanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'ın yazılı cevabı (7/662) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ede
rim. 

Saygılarımla. 30 . 6 . 1975 
Hakkâri Milletvekili 

Mikâil tlçin 
Soru : 
Kültüre elverişli arazisi bulunmayan Hakkâri 

yöresi halkının iktisaden çok fakir olduğu bir ger
çektir. 

Umumiyetle dağlık bölgede yaşayan köylüsünün 
ekmek olarak yediği akdarı ve kumdandır. Mısır ve 
buğday ekmeği lükstür. 

Cumhuriyet döneminden evvel ve sonra her sa
hada ihmal edilmiş, olanakları nispetinde devleti
nin maddî ve manevî bütün külfetlerine katılan ve 
fakat nimetlerinin tevziinde hissesini alamayan, böl
ge halkına Devletin en büyük ihsanı 30 . 5 . 1974 ta
rih 7/8342 sayılı Kararname ile, farkı Hazinece kar
şılanmak üzere (125) kuruştan ekmeklik buğday ve
rilmesi olmuştur. 

Devletin bu ihsanı 3.2.1975 tarih 15138 sayılı Ka
rarname ile ekmeklik buğday fiyatlarının (240) kuruş
tan satılmasının saptanması ile son bulmuştur. 

Yukarıda durumunu izah ettiğim köylümüz fakir 
olduğundan bu parayı bulup buğday alamayacağın
dan akdarı ve kumdarıya dönmek zorunda kala
caktır. 

Hükümet, tasavvurun fevkinde geri kalmış olan 
memleketin gerçek efendisi Hakkâri'deki köylüsüne 
20 nci asırda kuş yemi yerine bundan sonra 1974 yı

lında olduğu gibi farkı Hazineden karşılamak üze
re buğday ekmeğini yedirme olanaklarını sağlaya
cak mıdır? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1611 

21 . 7 . 1975 

Konu : Mikâil İlçin'in önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap. 3 . 7 . 1975 gün Ka
nunlar Müdürlüğü 7/662-2716/21901 sayılı yazı. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil İlcin tarafın
dan; Hakkâri iline ucuz yemeklik buğday tahsisine 
ilişkin olarak; Sayın Başbakana yöneltilen ve ilgisi 
cihetiyle Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip 
olunan yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha ola
rak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil İlcin tarafın
dan; Hakkâri iline ucuz yemeklik buğday tahsisi
ne ilişkin olarak; Sayın Başbakana yöneltilen ve Ba
kanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan yazılı 
soru önergesi cevabı. 

1. 1974 - 1975 döneminde; Toprak Mahsulleri 
Ofisince hububata uygulanacak baş alım ve baş satış 
fiyatlarına 30 . 5 . 1974 tarih ve 7/8342 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile zam yapılmış ve ekmeklik buğ
day satış fiyatları bir önceki dönemde olduğu gibi 
Kg.'ı 125 kuruş olarak tespit edilmiştir. Toprak Mah
sulleri Ofisince Hakkâri iline tahsis edilen yemek
lik buğdaylar da diğer iller meyanında bu fiyat üze
rinden işlem görmüştür. 

2. 7/9383 sayılı Kararname ile T. M. O.'nin ek
meklik buğday baş satış fiyatı 3 . 2 . 1975 tarihin
den itibaren uygulanmak üzere Kg.'ı 240 kuruşa çıka
rılmıştır. 

3. 19.75 - 1976 dönemi içinde ekmeklik buğday 
baş satış fiyatları 23 . 5 . 1975 gün ve 7/9943 sayılı 
Kararname ile yine Kg.'ı 240 kuruş olarak tespit edil
miş olduğundan bu fiyatın altında Toprak Mahsul
leri Ofisinin ekmeklik buğday satışı yapması müm
kün değildir. 
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29. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcinin, Hak
kâri iline bağlı bazı ilçelerin yol durumları ile Hak
kâri - Van karayoluna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz ve 
Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'in yazılı cevapları 
(7/663) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
30 . 6 . 1975 

Hakkâri Milletvekili 
Mikâil İlcin 

Soru : 
Hakkâri il sınırları dahilinde vilâyet ve kaza mer

kezlerinin içindeki yollar dahil olmak üzere bir ka
rış asfalt yapılmamıştır. 

Van iline kadar gelemeyen halkımızın çoğu as
faltın ne olduğunu bilememektedir. Köylerde asfalt 
sözü edildiğinde, «Ah bizim yollarımız da asfalt ya
pılsın, bari ayakkabı derdinden kurtuluruz» diyen
ler oluyor. Vatandaş asfaltı halı veya benzeri yumu
şak bir şey zanneder. Bu durum gerçekten çok üzü
cüdür. Dünyada bizden çok geri kalmış ülkelerin şe
hir ve kasabalarında az da olsa asfaltsız yolların 
bulunmadığı tasavvur edilemez. 

1. Bu asırda asfaltı görmeyen Türk köylüsü
ne asfaltı göstermek suretiyle bu özlemini gider
mek üzere il ve ilçe merkezlerinde birer metreka
relik yolun asfaltlanması düşünülmekte midir? 

Van - Hakkâri yolunun standart duruma geti
rilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Ancak, tahsisat 
ve makine kifayetsizliği nedeniyle yolun biran ev
vel bitmesi ve programın zamanında gerçekleşmesi 
düşünülemez. 

2. Hakkâri - Van yolunun yapım programının 
zamanında gerçekleştirilmesi hususunda tahsisat 
ve makine yönünden 11 nci bölgenin takviyesi dü
şünülmekte midir? 

3. Halen patikadan az farklı Şemdinli, Çukur
ca ve Beytüşşebap ilçelerimizin yolu yük arabala
rının rahatlıkla geçebilmeleri için normal bir duru
ma getirilmesi hususu ele alınmış mıdır? , 

4. Yılın 6 - 7 ayında her tarafla irtibatı kesi
len, kendi kaderlerine terk edilen Beytüşşebap ve 
Şemdinli ilçe yolları, kış bakım programına alına
cak mıdır? 

Hakkâri'de yapılmamış 2 000 Km.'den fazla köy 
yolları mevcuttur. îl Y.S.E. parkmdaki makinelerin 
kifayetsizliği nedeni 'ile yılda ancak 70 - 80 Km.'lik 
ham yol yapılmaktadır. Bu imkânlarla bu sistemle 
40 yıla kadar Hakkâri'nin köy yolları sorunu halle
dilmeyecektir. 

5. Bu durum karşısında alınacak tedbirler n^ 
olacaktır? 

Birçok kuruluşlar ulaşım imkânsızlığını bahane 
ederek köylerimize hizmet götürmemektedirler. 

6. Bu gidiş ve ilgisizlik nedeniyle dağlık bölge
de bulunan köylerimizin patika yollarının, köylü
nün yegâne yük vasıtası olan katırının rahatlıkla 
geçmesini sağlayacak şekilde katır yolunun az bir 
masrafla yapımı düşünülmekte midir? 

7. Geri kalmış yörelerin başında gelen Hakkâ
ri'nin kalkınması yola bağlıdır. Yol sorununun hal
li, özel plan ve programla mümkün olabilir. Hükü
metin bu konudaki politikası ve alınması düşünülen 
tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 30 . 7 . 1975 

Basın - Yayın ve Halikla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : H. 11-1998 

7/663-2717 

Konu : Hakkâri Milletvekili Sayın 
Mikâil İlçin'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 

İlgi : Başbakanlık Makamının 9 . 7 . 1975 gün ve 
77-313/3551 sayılı yazıları. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil İlçin'in «Hak
kâri iline bağlı bazı ilçelerin yol durumları ile Hak

kâri - Van karayoluna ilişkin» Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle 
yönelttikleri ve ilgisi nedeniyle Bakanlığıma iletilen 
soru önergesinin Bakanlığımı ilgilendiren bölümü
nün cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy tşleri Bakanı 
Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil İlçin'in «Hak

kâri iline bağlı bazı ilçelerin yol durumları ile Hak
kâri - Van karayoluna ilişkin» yazılı olarak cevap
landırılması istemiyle Sayın Başbakana yönelttikleri 
soru önergelerinin Köy İşleri Bakanlığıyle ilgili bö
lümlerinin cevabıdır, 
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Önergenin 1, 2, 3 ncü maddeleri ile 4 ncü madde
nin ilk paragrafında belirtilen konular Bayınlırlık Ba-
kanlığıyle ilgili bulunmuktadır. 

Cevap 4 : Diğer illerimizde de olduğu gibi Hak
kâri YSE Müdürlüğü makine parkının yenilenmesi 
ve takviyesi gerekmektedir. YSE Genel Müdürlüğü
nün ihtiyacı için 3 ncü beş yıllık Plan döneminde 
öngörülen makine yenileme ve dengeleme projesi 
DPT'nca uygun görülerek 1973 yılında kararname 
halinde yayınlanmış, ancak, bütün ihale işlemleri 

* tamamlandığı halde 1974 yılında bu makinelerin hiç
biri alınamamıştır. 

Projenin 1975 yılında gerçekleşmesi için Bakan
lığımızca konuya titizlikle eğilinmiş olup, makinele
rin büyük bir kısmının alımı gerçekleştirilmek üze
redir. 

Yol sorunu ağırlık taşıyan diğer illerimiz arasın
da bulunan Hakkâri ilinin makine parkı da alınacak 
bu makinalarla geniş ölçüde yenilenecek ve takvi- * 
ye edilecektir. Hakkâri ili köy yollarının tesviye so
runu 1982 yılına kadar tamamlanmış olacaktır. 

Cevap 5. : 3 ve 4 ncü Beş Yıllık Plan dönemin
de : 

a) Makine projelerini gerçekleştirmek, 
b) Yıllık ödenekleri yeterli düzeye çıkarmak, 
c) Teknik eleman ihtiyacını gidermek, 
d) Verimli çalışmayı sağlayacak her türlü ted

birleri almak suretiyle köy yolu sorunu çözüme ka
vuşturulacaktır. 

Cevap 6 : Dağlık ve orman içi köylerin yol so
rununun öncelikle ele alınarak çözüme kavuşturul
ması hedef olarak planlanmaktadır. 

Cevap 7. : Geri kalmış yörelerdeki illerimiz ara
sında Hakkâri ilide mevcut olup, bu illerimizdeki hiz
metlere öncelik ve ağırlık verilecek şekilde planlan
makta ve programlar da bu görüşe göre düzenlen
mektedir. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 3 . 10 . 1975 

özel Kalem 
Sayı : 2858 

Konu : Hakkâri Milletvekili Mi-
kâil İlçinMn yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 7 . 1975 gün ve 7/663-2717/219,02 sayılı 
yazınız. 

Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in Hakkâri il ve 
ilçelerinin yol sorunları hakkında Sayın Başbakan 

tarafından cevaplandırılmak üzere verdiği yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Devlet Yolları : 
1. Çukurca ayrım - Uludere : 
Söz konusu yolun sanat yapılarında çalışılmak

tadır. 
2. Yüksekova - Dağlıca : 
Toprak işleri Dağlıca'ya 12 Km. mesafeye ka

dar geçit yolu standardında yapılmıştır. Sanat yapı
ları henüz eksiktir. Programa göre yolun 1977 yı
lında bitirilmesi öngörülmüştür. 

3. Yüksekova - Şemdinli : 
Motor skreyperler Yüksekova çıkışındaki dolgu

larda ve dozerler 14 ncü Km. civarında çalışmalara 
devam etmektedir. Sanat yapıları 14 ncü Km. ye ka
dar tamamlanmıştır. Programa göre yolun tamamı
nın 1978 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. 

4. Başkale - Hakkâri : 
Başkale'den 13 ncü Km.'ye kadar ve Yeni köprü 

. Musa Hanı arasında çalışmalar tamamlanmak üze
redir. Programa göre yolun tamamının 1979 yılın
da bitirilmesi öngörülmüştür. 

5. Yüksekova - Esendere - İran Hududu : 
Söz konusu yolda yapılacak 5 Km. uzunluktaki 

asfalt kaplamanın ertesi yıla ertelenmesi uygun bu
lunmuş ve kaplamanın 1976 yılında 35 Km. olarak 
yapılması planlanmıştır. 

ti yolları : 

1. Levinsukavşağı - Levin yolu : 
Engebeli ve kayalık araziden geçen 20 Km. uzun

luğunda düşük standartlı tesviyeli bir yoldur. 

Adı geçen yol, 15 milyon TL. takribi maliyetle 
il yolları yapımı programına alınmıştır. Bugüne ka-
darki çalışmalarla yaz geçidi sağlanabilmiştir. 1975 
programındaki 500 000 T.L. ödeneği ile Km. 
0 + 000 — 15 + 000 arasında sanat yapılarında ve 
Km. 15 + 000 — 20 + 000 arasında da toprak işle
rinde bir dozerle çalışılmaktadır. 1976 program tasa
rısında, 2 500 000 TL. ödenek ayrılmıştır. Tasarı 
gerçekleştiği takdirde bu ödenekle Km. 0 + 000 — 
15 + 000 arasının sanat yapılarına devam edilecek 
ve Km. 12 + 000 — 20 + 000 arasının stabilize iş
lerinde çalışılacaktır. Programda öngörülen ödenek 
ve makine imkânları sağlanabildiği takdirde, 1980 yı
lında yolun yapımı bitirilmiş olacaktır. 

2. Hakkâri ayrımı - Gürpınar - Van yolu : 
Bu yol, Hakkâri ayrımı ile Şahmanis arasında çok 

engebeli ve yüksek rakımdan geçmektedir. Km. 
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0 + 000 — 34 + 000 arası yaz geçidi veren ham yol
dur. Km. 34 +000 — 79 + 000 (Şahmanis) arasın
da geçit yoktur. Km. 79 + 000—150 + 000 (Gür
pınar) arası zayıf stabilizen' ve 150 + 000 — 173 -f-
000 (Van) arası asfalt kaplamalıdır. Yapım progra
mına 90 milyon lira takribi maliyetle alınan bu yolun 
1975 ödeneği 2 milyon liradır. Bu ödenekle Km. 
173 + 000 — 170 + 000 arasının toprak işleri ve sa
nat yapıları tamamlanmış ve asfalt kaplaması ya
pılmıştır. 

Köprüler : 

1. Yüksekova - Şemdinli yolundaki Diman ve 
Tuvin köprüleri 2 333 000 lira üzerinden ihale edil
miş ve yapımına başlanmıştır. 

2. Yüksekova - Oramar yolundaki Oramar 
II köprüsünün malzemesi sağlanmıştır. Köprü 1976 
yılında bitirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

30. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' 
nun, Gaziantep ilinin altyapı sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına İmar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı (7/664) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
27.6.1975 

Gaziantep Milletvekili 
İbrahim Hortoğlu 

Soru : 
Gaziantep'te altyapı tesislerinin yetersizliği gide 

gide şehrin sosyal ve ekonomik sorunlarını için
den çıkılamaz duruma getirmektedir. Büyük bir sa
nayi potansiyeline sahip ilin altyapı sorunları kök
lü ve hızlı çözümler beklemektedir. 

1. Gaziantep'te her yıl en az üç sel felâketi ol
makta, binlerce yurtdaşın malı sulara kapılmakta 
ve can kayıplarıyle karşılaşılmaktadır. Buna sebep 
özellikle altyapı tesişilerinin çok yetersiz olması
dır. Bu konuda Hükümetin düşüncesi nedir, ve ne 
gibi tedbirler alınmaktadır?. 

2. Gaziantep'te son olarak geçen hafta şiddet
li yağış üç yurtdaşın ölümüne malolmuş, milyon
larca liralık hasar meydana gelmiş, üçyüzden çok ka

saplık hayvan boğulmuştur. Altyapı tesislerinin ye
tersizliğinden doğan bu ve benzeri faciaların ön
lenmesi için neler yapılmış veya yapılacaktır? 

3. Gaziantep'teki feci durum en azından elîi bin 
yurtdaşın, her şiddetli yağışta can güvenliğini teh
dit etmektedir. Hükümetin ve sorumlu bakanlıkla
rın belirli plânı var mıdır, veya sorumlu makamlar 
mesele ile ne ölçüde ilgilenmektedirler? 

4. Büyük, mamur ve müreffeh Türkiye sloga
nı ile işe başlayan Hükümetinizin Gaziantep ve ben_-
zeri illerimizdeki altyapı yetersizlikleri ile benzer 
meseleleri hangi yöntem ve plan anlayışı ile çözüm
leyecektir? Büyük bir sanayi potansiyeli bulunan 
Gaziantep'teki feci durumun biran önce sona er
dirilmesi yolunda ne gibi tedbirler alınacaktır? 

T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 28 . 8 . 1975 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Dosya : 18 
Sayı : 3735 

Konu : Gaziantep Milletvekili İb
rahim Hortoğlu'nun yazılı soru 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa yazılan 3 . 7 . 1975 gün ve 
7/664-2718-21903 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun Baş
bakanımıza yöneltmiş olduğu Gaziantep alt - yapı te
sislerine dair yazılı soru önergesine, Sayın Başbaka
nımız adına tarafımdan cevap verilmesini tensip bu-
yurulmuş olduğu, Başbakanlık Kanun ve Kararlar Tet
kik Dairesi Başkanlığının 8 . 7 . 1975 gün ve 
77-300/3515 sayılı yazılarında blirtilmektedir. 

.Yapılan inceleme sonucu hazırlanmış olan ce
vap ilişikte 2 nüsha halinde sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
1. Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğunuz 

Gaziantep şehrinin alt - yapı tesislerine dair yazılı 
soru önergenizin, Başbakanlığın 8 . 7 . 1975 gün ve 
77-300/3515 sayılı yazısı ile tarafımdan cevaplandı
rılması tensip edilmişti. 

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevap 2 nci 
maddeye çıkarılmıştır.. 

2. 1. — Bilindiği üzere şehir ve kasabaların alt -
yapı tesisleri, imar planlarında tespit edilen anaesas-
lara uygun olarak yapılırlar, 

— 48 — 



M, Meclisi B : 1 

Gaziantep imar planı müsabaka sonucu elde 
edilmiş olan nâzım plana uygun olarak müellifi ta
rafından mahallinde yapılmaktadır. Bu bitirilme
den alt - yapı tesislerini yapmaya takdir edersiniz-
ki imkân bulunmamaktadır. Bu nedenledirki İller 
Bankasınca 200 000 000 T.L. proje bedeli ile progra
ma alınmış olan kanalizasyon şebekesi inşaatına 
başlanılamamaktadır. 

2. 2. — Gaziantep şehri kanalizasyon projesi 
DSÎ. fizibilite hesaplarına uygun olarak yapılmış ol
duğundan, taşkın suları ile yağmur sularını da kana-
lize edecek ve gerçekleştiğinde Gaziantep şehri su 
taşkınlarından kurtulmuş bulunacaktır. 

2. 3. — Gaziantep şehrinin imar planının ikma
lini müteakip yapılacak alt - yapı tesisleri yanında 
imar planı kapsamı dışında kalan ve halen yapımı 
sürdürülen alt - yapı tesislerinin durumları aşağıya 
çıkarılmıştır. 

a) Sanayi sitesinin su, kanalizasyon ve yolları 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına İller Bankasın
ca yaptırılmaktadır. İnşaat devam etmektedir. 

b) Gecekondu bölgeleri yol ve kanalizasyon pro
jeleri Bakanlığımca 1974 yılmda onanmıştır. 

Projelerin gerçekleştirilmesi için Bakanlıktan Ga
ziantep Belediyesine 1975 yılında teknik yardım ola
rak 100 000 T.L. kanal yapımı için 200 000 T.L. yol
ların yapımı için de 500 000 T.L. olmak üzere top
lam 800 000 T.L. ayrılmıştır. Hazırlık çalışmaların
da kullanılmak üzere teknik yardım faslından be
lediyeye 50 000 T.L. gönderilmiştir. 

Yapılmaları daha çok mahallî belediyesinin gay
retlerine bağlı bulunan bu işlerin biran önce bitiril
meleri Bakanlıkça da arzulanmakta olup, yakından 
izlenmelerine devam edilmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 

31. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Kuruluna davet edilen 
sendikalara ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ahmet Mahir Ablum'un yazılı cevabı (7/665) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sosyal Güvenlik Baka
nı Mahir Ablum tarafından yazüı olarak cevaplan
dırılmasına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

30 . 6 . 1975 
Giresun Milletvekili 

Orhan Yılmaz 

I . 11 . 1975 0 : 1 

I Soru : 
1. 30 Haziran 1975 Pazartesi günü Ankara'da 

toplanan S. S. K. 1975 yılı Genel Kuruluna Devrim-
j ci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna üye sendika

lar davet edilmişler midir, - edilmişlerse hangileridir, 
davet edilmemişlerse davet edilmeyişlerinin neden
lerini açıklar mısınız?. 

2. 4792 sayılı Yasa buyrukları gereği işveren
lerle işçilerin S. S. K. Genel Kuruluna eşit sayılarda 
seçilecek delegelerle katılacaklarının belirtilmesine 
rağmen DİSK Genel Kurula davet edilmemişse, bu 
yasa buyruğu tarafınızdan çiğnenmiş, hiçe sayıl-

I mış olmuyor mu? 
j 3. DİSK hakkında ilgili yasalar dışında siya-
I sal seçeneğiniz gereği ayrı ve özel bir görüşünüz 

veya düşünceniz mi var? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 18 . 8 . 1975 

I Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 4781 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 7 . 19.75 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/665-2719/21904 sayılı yazıları : 

Giresun Milletvekili Sayın Orhan Yıîmaz'ın, «İl
gi» de kayıtlı yazının ekinde alınan yazık soru öner
gesi incelenmiş olup, soru önergesinde belirtilen 
hususların cevapları aşağıda arz edilmiştir. 

1. 30 . 6 . 1975 - 5 . 7 . 1975 tarihleri arasında 
toplanan 30 ncu Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Kuruluna, Türk - İş Konfederasyonu dışında hiçbir 
işçi kuruluşundan delege çağırılmamıştır. 

2. Çağırılmama nedeni tamamen kanunidir. 
Filhakika 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 12 nci maddesi işçi üyelerin işyerlerindeki 

J temsilci işçiler tarafından seçileceğini, işçi kurum
ları tamamlanıncaya kadar işçi üyelerin seçiminin 
Çalışma Bakanlığınca saptanacağını yani işçi ku
ruluşlarının tamamlanmasını müteakip bu seçimin 
adı geçen kuruluşlarca yapılacağını âmir bulunmak-

I tadır. 
274, 275 ve 1475 sayılı kanunlar yürürlüğe girip 

sendika ve konfederasyon gibi işçi üst kuruluşları
nın teşekkülünden sonra bu kanunlarda kabul edi
len prensip doğrultusunda yapılan uygulamaya göre 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kuruluna en çok 

I işçiyi temsil eden en üst işçi kuruluşuna mensup 
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iş kollarından, seçilen işçi üyelerinin katılması şek
linde yürütülegelmiştir. 

Bu uygulama, çokluk ilkesine göre, yani en çok 
işçiyi temsil eden ert üst işçi kuruluşuna mensup 
işkoilanndan seçilen işçi üyelerin Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Kuruluna delege olarak iştirak ede
bilmesi şeklinde yapıldığından, en çok işçiyi temsil 
eden işçi kuruluşu olan Türk - İş'in dışında herhan
gi bir işçi kuruluşunun genel kurula delege gönder
mesi olanağı doğmamıştır. Çokluk ilkesine dayanan 
bu uygulama Damştayın tetkik ve tasvibinden ge
çen birçok tüzükte de yer almış, yasalara ve tatbi
kata aykırı bulunmayan bir uygulamadır. 

3. Bu uygulama partiler üstü hükümetler ve 
koalisyon hükümetleri dahil bütün hükümetlerce ya-
pılagelmiştir. Son beş yıllık tatbikata bakacak olur
sak, 1971'de Sayın Atilla Sav, 1972'de Sayın A. Rıza 
Uzuner, 1973'te Sayın A. Naili Erdem, 1974'de Sayın 
Önder Sav aynı uygulamayı yürütmüşlerdir. Bu hu
susu Sayın Yılmaz'ın 3 ncü sualine cevaben belirt
miş oluyorum. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Ahmet Mahir Ablum 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

32. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, Zon
guldak - Eflani ilçesine ait yolun asfaltlanmasına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'in ya
zılı cevabı (7/666) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Bayındırlık Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Fevzi Fırat 

Soru : 
Zonguldak ilinin Eflani ilçesine ait 27 Km.'lik 

yolun şiddetli kışlarda, çamur ve bozukluğu, yazla
rı da toz, toprak ve bakımsızlığı sebebiyle geçit ver
meyecek hale geldiği, etrafla münasebetlerinin za
ruretleri dolayısiyle, vatandaşların her gün tarif edi
lemeyecek derecede zorluklarla karşılaştıkları bir 
vakıadır. 

Vatandaşı il kış ve yaz mâruz bulunduğu bu sı
kıntıdan biran evvel kurtarmak için, yıllardan beri 
devam edegelen ve ıslâhı cihetine gidilmemiş bulu
nan bu yolun asfaltlanma işine ne zaman başlana
cağını bildirmenizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 28 7 . 1975 

Özel Kalem 
Sayı : 1498 

Konu Zonguldak Milletvekili Fev
zi Fırat'ın yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 7 . 1975 gün ve 7/666-2720/21872 sayılı 
yazınız. 

Zonguldak ili Eflani ilçesine ait yolun asfaltlan
masına ilişkin Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın 
yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Karaevli - Eflani - Daday yolu 1975 yılı il yolları 
yapımı ve onarımı programına dahildir. 1975 yılı 
ödeneği 2 000 000 lira olan yolda ödeneği oranın
da çalışmalar yapılmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda programın gerektirdiği 
ödenek ve makine sağlanabildiği takdirde Karave-
li - Eflani arasındaki yapım çalışmalarının 1976 yı
lında tamamlanması mümkün olabilecektir. 

Adı geçen yol yapımı tamamlandıktan sonra as
falt programına alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

33. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, Yugoslav
ya'da Emlâki olan Türk vatandaşlarının müracaatla
rına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un yazılı cevabı (71667) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınız*ı dile
rim. 

30 . 6 . 1975 
îçel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 
1956 yılında, Yugoslavya'da emlâki olan Türk

lerle ilgili Türk ve Yogoslav hükümetleri arasında 
bir anlaşma, imzalanmıştı. Bu anlaşmaya uyarak 
Yugoslav Hükümeti taahhütetmiş olduğu 35 milyon 
Türk Lirasını kısa zamanda Türk Hükümetine tes
lim etti. 

Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan Takdir ve 
Tevzi Komisyonu aradan 20 yıl geçmesine rağmen 
çok düşük bir değerlendirmeye dayandırılarak veri
len avanslar bir yana, hak tespiti işini bitirmemiş ve 
parayı hak sahiplerine dağıtmamıştır. 
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Bu süre içinde oluşan enflasyonlar nedeniyle, bü
yük ve onarılmaz kayıplara uğrayan hak sahiple
rinin çoğu sefalet içinde ölmüşlerdir. 

1. 20 yıl içinde ne kadar müracaat olmuş, kaçı 
reddedilmiş ve kaçının hak sahibi olduklarına ilişkin 
tespit yapılarak dosya düzenlenmiş ve kaç liralık 
tazminat tahakkuk etmiştir? 

2. Halen mülkiyet ve ilgili belgeleri tamam
lanmış ama mallarının millileştirilmiş olup olmadık
ları Yugoslavya'dan sorulan, cevabı beklenen kaç 
dcsya vardır? Bunların takibi, yenilemesi yapılmış 
mıdır? Yapıldı ise ne sonuç alnımıştır? Cevabı geci
kenler için ne gibi girişimlerde bulunulmuş ve öna-
lımlar saptanmıştır? 

3. Yıllar öncesi yapılan belgesiz müracaatlar 
halen kaç adettir? Bunlar hakkında takip olunmadı
ğına, belge gösterilmediğine, tebligatlara cevap ve
rilmediğine göre dosyaların tümü bunca zaman için
de elden geçirilip komisyonca karara varılmış mı
dır? Bu nitelikte 1973 yılından önce kaç adet, bu ta
rihten sonra ise ne kadar müracaat dosyası teşekkül 
etmiştir? 

4. 35 milyon TL. tutarında meblâğ Yugoslav 
Hükümetinden teslim alındığında, bankalara kimin 
tarafından, vadeli olarak mı, vadesiz olarak mı ya
tırılmıştır? Yoksa önce vadeli sonra vadesiz olarak 
mı yatırılmıştır. Aradaki büyük faiz kaybının so
rumlusu araştırılmış mıdır? 

Bugüne değin anapara faiz ve ikramiye tutarla-
rıyle birlikte kaç milyon Türk Lirasına yükselmiş
tir? 

5. Malların değerlendirilmesi başlangıçta do
ğacak neticenin bilinmesi nedeniyle son derece dü
şük tutulmuş, nitekim avans da bu düşük değerlen
dirilmeye göre verilmiştir. Oysa aradan 20 yıl geç
tiğine ve durum aşağı yukarı meydana çıktığına, tah
minde bulunmak için elde kesin deliller, ölçekler 
bulunduğuna göre zaten çoğu ölmüş olan bu çaresiz 
insanların sağ kalanların ellerine birkaç kuruş geç
mesi için değerlendirmenin yeniden ele alınarak bir 
değer artırılması düşünülmekte midir? 

6. Yugoslavya'da ortada bulunan işlemlerin 
sonuçlandırılması ve malların yerinde değerlerini tak
dir ve tespit için Yugoslavya'ya heyet gönderilmiş 
midir? . 

7. 20 yıllık bir sürenin geçmesinde ve büyük öl
çüde zararın doğmasında sorumlu kişilerin ihmal ve 
tedbirsizliklerinin olup olmadığına ilişkin Maliye 

Bakanlığının Teftiş Kurulunca soruşturma açılmış 
mıdır? 

8. Haftada iki gün toplanarak çok kısa süreler 
çalışan komisyonun zamanını genişletmeyi ve çalış
malara hız vermeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı . 29 . 7 . 1975 

Mile : 3236/1-Şb. 2/2Md. 
16122 

Konu : içel Milletvekili Sn. Çetin 
Yılmaz'ın yazılı soru önergesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 7 . 1975 tarih ve 7/667-2730/21953 sayılı 
yazıları. 

tçel Milletvekili Sn. Çetin Yılmaz tarafından ve
rilen ve ilgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza 
iletilen Yugoslavya'da emlâki bulunan Türk vatan
daşlarının müracaatlarına ilişkin yazılı soru önerge
sinde; 

1956 yılında, Yugoslavya'da emlâki olan Türk
lerle ilgili Türk - Yugoslav hükümetleri arasında im
zalanan Anlaşma uyarınca Yugoslav Hükümeti ta
rafından ödenmiş olan 35 milyon Türk Lirası tazmi
natın dağıtımı ile ilgili olarak Bakanlığımız bünye
sinde kurulan Takdir ve Tevzi Komisyonunun ara
dan 20 yıl geçmesine rağmen çok düşük bir değerlen
dirmeye dayanılarak verilen avanslar bir yana hak 
tespiti işlemini bitirmemiş ve parayı hak sahiplerine 
dağıtmamış olduğu hususuna değinilerek bu süre 
içerisinde oluşan enflâsyonlar nedeniyle büyük ve 
onarılmaz kayıplara uğrayan hak sahiplerinin se
falet içinde öldükleri belirtilmekte ve; 

«1. 20 yıl içinde ne kadar müracaat olmuş, kaçı 
reddedilmiş ve kaçının hak sahibi olduklarına ilişkin 
tespit yapılarak dosya düzenlenmiş ve kaç liralık taz
minat tahakkuk etmiştir? 

2. Halen mülkiyet ve ilgili belgeleri tamamla
mış ama mallarının millileştirilmiş olup olmadıkları 
Yugoslavya'dan sorulan, cevabı beklenen kaç dosya 
vardır, bunların takibi yenilenmesi yapılmış mıdır? 
Yapıldı ise ne sonuç alınmıştır? Cevabı gecikenler 
için ne gibi girişimlerde bulunulmuş ve önalımlar 
saptanmıştır. 

3. Yıllar öncesi yapılan belgesiz müracaatlar 
halen kaç adettir? Bunlar hakkında takip olunmadı
ğına, belge gösterilmediğine, tebligatlara cevap veril
mediğine göre, dosyaların tümü bunca zaman içinde 
elden geçirilip komisyonca karara varılmış mıdır? 

öl — 
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Bu nitelikte 1973 yılından önce kaç adet, bu tarih
ten sonra ise ne kadar müracat dosyası teşekkül et
miştir? 

4. 35 milyon TL. tutarında meblâğa Yugoslav 
Hükümetinden teslim alındığında, bankalara kimin 
tarafından, vadeli olarak mı, vadesiz olarak mı yatı
rılmıştır. Yoksa önce vadeli sonra vadesiz olarak mı 
yatırılmıştır? Aradaki büyük faiz kaybının sorum
lusu araştırılmış mıdır? 

Bugüne değin anapara, faiz ve ikramiye tutarlarıyle 
birlikte kaç milyon Türk Lirasına yükselmiştir. 

5. Malların değerlendirilmesi başlangıçta doğa
cak neticenin bilinmemesi nedeniyle son derece dü
şük tutulmuş, nitekim avansta bu düşük değerlendir
meye göre verilmiştir. Oysa aradan 20 yıl geçtiğine 
ve durum aşağı yukarı meydana çıktığına, tahminde 
bulunmak için elde kesin deliller, ölçekler bulundu
ğuna göre, zaten çoğu ötmüş olan bu çaresiz insan
ların sağ kalanların ellerine bir kaç kuruş geçmesi 
için değerlendirmenin yeniden ele alınarak bir değer 
artırılması düşünülmekte midir? 

6. Yugoslavya'da ortada bulunan işlemlerin so
nuçlandırılması ve malların yerinde değerlerini tak
dir ve tesbiti "için Yugoslavya'ya heyet gönderilmiş 
midir? 

7. 20 yıllık bir sürenin geçmesinde ve büyük 
ölçüde zararın doğmasında sorumlu kişilerin ihmal 
ve tedbirsizliklerinin olup olmadığına ilişkin Maliye 
Bakanlığının Teftiş Kurulunca soruşturma açılmış 
mıdır? 

8. Haftda iki gün toplanarak çok kısa süreler 
çalışan komisyonun zamanını genişletmeyi ve çalış
maya hız vermeyi düşünüyor musunuz?» 

Sorularının cevaplandırılması istenilmektedir. 
Önergeye konu hususlar incelenmiş ve cevapları 

sırasiyle arz edilmiştir. 
Şöyleki; 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü

meti ile Hükümetimiz arasında, Yugoslavya'daki mil
lileştirme ve diğer tahdidi tedbirlerden zarar gören 
Türk mal, hak ve menfaatlerinin toptan ve götürü 
olarak tazmini hususunda 5597 sayılı Kanunla tasdik 
edilen 5 . 1 . 1950 tarihli protokol ile 7050 sayılı 
Kanunla tasdik edilen 13 . 7 . 1956 tarihli anlaşma 
imza" edilmiştir. 

Anlaşmanın 1 nci maddesine göre 3 750 000 Ame
rikan Doları tutarındaki tazminat, müsavi taksitlerle 
ve ilk taksidi 1961 yılında başlamak üzere ödenmiş
tir. 

Bu tazminatın dağıtım esas ve şekli, 17 .3 .1969 
gün ve 1135 sayılı Kanunla tesbit edilmiştir. 

1. 1135 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca 
kurulan ve 3 .6 .1969 gün, 6/11916 sayılı Bakanlar 
Kurulu karanyle yürürlüğe konulan yönetmelik ge
reğince faaliyete geçen Takdir ve Tevzi Komisyo
nunun 1969 yılmda tetkik ve sonuçlandıracağı dosya 
5853 adetten ibaretti. 30 . 6 . 1975 tarihi itibariyle 
dosya sayısı 8 135 adede ulaşmıştır. Komisyon tara
fından tetkik edilerek karara bağlanan bu dosyalar
dan 5 030 adedinden yapılan talepler çeşitli neden
lerle reddolanmuştur. 260 adet dosya sahibinin taz
minata müstehak olduğu saptanarak taşınmaz mal
larına kesin tezminat miktarına esas olmamak üzere 
1135 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre 
27 448 189,21 TL. değer" takdir ed'ilmşi olup bu 
miktarın 10 940 147,89 TL. sının avans olarak öden
mesine karar verilmiştir. 

2. 403 adet dosyadan talep konusu malların mil
lileştirme veya tahdidi diğer tedbirlere tabi tutulmuş 
olup olmadıkları hakkında Belgrat Büyükelçiliği ve 
Üsküp Başkonsolosluğu aracılığı ile yaptırılmakta 
olan tahkikat henüz sonuçlandırılmamıştır. Bu konu
da yapılan yazışmalar devamlı takip ve tekit edil
mektedir. Bu nedenle gecikmeler yetkü'i Yugoslav 
makamlarından alınacak cevapların beklenilmesinden 
ileri gelmektedir. Bunların içerisinde 1970 yılından 
beri takip edilmekte olan dosyalar da vardır. Diğer 
dosyalarla sonradan yapılan müracaatlar için açılmış 
dosyalardan bir kısmının da aynı şekilde tahkiki za
rureti doğabilecektir. 

Diğer taraftan vatandaşlarımızın malları ile ilgili 
olarak verdikleri bilgilerin çok eski ve yetersiz ol
ması dolayısiyle Yugoslav makamları verilen bu bil
gilere malı tespit edememektedir. Bu durumda iste
nilen ek bilginin yeniden derlenip Yugoslav makam
larına intikâl ettirilmesi ve yeniden araştırmaya tabi 
tutulması, işlemin gecikmesine, müracaat hakkın
da kesin bir karar verilememesine sebep olmakta
dır. 

3. İncelenip karara bağlanan dosyalardan 2648 
adedinde müracaat sahipleri tarafından Komisyo
na ibraz edilmesi gereken ve 1135 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinde yazılı belgelerin bulunmadığı gö
rüldüğünden, anılan belgelerin istenilmesine karar 
verilmiş ve yapılan tebliğler sonunda bunlardan 834 
adedine ait talep, ilgililerin Komisyonca verilen müd
det içerisinde belgeleri göndermemiş olmaları ne
deni ile, aynı kanunun 7 nci maddesi uyarınca red-
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dedilmiştir. 886 adedinin adresi tespit edilemediğin
den tebliğ yapılamamış olup adreslerinin tespiti hu
susunda gerekli işlem yapılmaktadır. 928 adedinin 
ise henüz süresi dolmadığından belgelerin ibrazın
dan sonra gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

Bu nitelikte 1973 yılında 2164 dosya bulunmak
ta iken sonradan vâki müracaatlarla 30 . 6 . 1975 ta
rihi itibariyle belgeleri noksan olan dosya adedi 
2648'e ulaşmıştır. 

4. Bakanlar Kurulunun 3 1 . 8 . 1962 gün ve 6/874 
sayılı Kararnamesi ile kabul edilen ve 11 Eylül 1962 
gün, 11203 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe giren Yönetmeliğin 14 nci maddesi ile, 1962 
yılında başlamak üzere 8 taksitte Yugoslav Devle
tinden alınarak T. C. Merkez Bankasındaki tazmi
nat hesabında faize tabi olmadan biriken paraların, 
kanunî faiziyle iki millî bankaya yatırılması konu
sunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu yet
kiye dayanılarak adı geçen hesaptaki tazminat tu
tan T. Emlâk Kredi Bankası A.O. ve T. Vakıflar 
Bankası T.A.O. Ankara şubelerinde 15'er ay vade
li olmak, vâdesi sonunda yenilenmek kaydiyle 
yatırılması uygun görülmüş ve bu konudaki uygu
lamaya 1962 yılında başlanılmıştır. Bu itibarla faiz 
kaybı söz konusu değildir. 

Ancak, 17 . 3 . 1969 tarih, 1135 sayılı Kanunun 
5, 6 ve 10 ncu maddelerinde bahsedilen ve Resmî 
Gazetenin 1 . 7 . 1969 gün, 13237 sayılı nüshasın
da yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 
7 nci maddesinde, Komisyonca hak sahibi olduk
ları kabul edilen vatandaşlara gerek kesin ve gerek
se avans suretiyle yapılacak ödemelerde çek kul
lanılması veya lehtara ödenmek üzere havale ya
pılması esası kabul edilmiş olduğundan, bu hesap
larda kayıtlı vadeli mevduatın bir kısmının yapı
lacak ödemeleri karşılamak amaciyle vadesiz bir 
hesaba nakli gerektiğinden, 12 Ağustos 1969 tarihli 
talimatla T. Emlâk Kredi Bankası Ankara Şubesin
de 9061 ve Vakıflar Bankası Ankara Şubesinde ise 
1215 numaralı vadesiz hesaplar açtırılmıştır. 

30 i 6 . 1975 tarihi itibariyle ve avans olarak öde
nen miktarlar dışında, T. Emlâk Kredi Bankası An
kara Şubesindeki vadesiz hesapta 460 428,24 TL. 
vadeli hesapta 15 735 763,74 TL. ve Vakıflar Ban
kası T.Â.O. Ankara Şubesindeki vadesiz hesapta 
1 584 125,47 TL. vadeli hesapta ise 30 834 239,50 
TL. olmak üzere anapara faiz ve ikramiye tutarıy-
le birlikte 48 664 556,95 TL. sı bulunmaktadır. 

5. Ödeme yapılan dosyalarda tazminata konu 
mallar için takdir olunan değerler, kesin tazminat 
nılfctarına esas değerler değildir. Kesin ödeme, müra
caatların sonunun alınmasına ve hak salhiibi olanların 
mallarının kesin olarak değerlendirilmesine bağlı bu
lunmaktadır. Müracaat sahiplerinin mağdur olmama
ları için müracaatların sonunun alınması ve malla
rının değerlendirilmesi beklenilmeden yapılan avans 
ödemeleri, alınan prensip kararları çerçevesinde ya
pılmaktadır. Bu konudaki kararlar iki defa göz
den geçirilmiş ve en son 30 . 11 . 1973 tarih ve 3121 
sayılı Kararla yüzde yüz oranında değer artışı sağ
lanmış buna göre de avans Ödemesi cihetine gidil-
miş'tir, 

Tazminat için müracaat süresini sınırlayan bir 
hüküm bulunmadığı, sonuçlanmayan dosyaların 
adedi dikkate alınırsa, yeniden bir değer artışı yolu
na gidilmesinin doğuracağı mahzurlar izahtan vares
tedir. 

Bununla beraber, tasfiye işleminin biran-önce 
sonuçlandırılması amaciyle 17 . 3 . 1969 gün, 1135 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve 
Millet Meclisi gündeminde bulunan (S. Sayısı 186) 
tasarıya % 40 oranındaki avansın % 80'e çıkarılması 
hususunda hüküm konulmuştur. 

6. Vatandaşlarımızın Yugoslavya'da bulunan 
ve millileştirildiği iddia olunan mallarına ilişkin tah
kik işlemleri, 1135 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne göre Dışişleri Bakanlığı, (Belgrad Büyükelçiliği
miz ile Üsküp Başkonsolosluğumuz) marifetiyle yürü
tülmektedir. 

Bu işlemlerin çabuklaştırılması hususunda teşeb
büslerde bulunulmuştur. 

Gerek bu tahkik işlemleri ve gerek değer tak
dirine ilişkin işlemler için Yugoslavya'ya henüz bir 
heyet gönderilmemiştir. 

Bununla beraber, 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki tasarıda, 
tahkik ve değer takdirine ilişkin işlemlerin Yu
goslavya'ya gönderilecek bir heyet marifetiyle ya
pılabileceğine dair hüküm konulmuştur. 

Konu üzerinde ayrıca durulmaktadır. 
7. Bilindiği üzere, Yugoslavya'dan alınan 

3 750 000, A.B.D.dolart tutarındaki tazminatın da
ğıtım esas ve şekli 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı 
Kanunla belirtilmiştir. 

Bu kanunun 5 nci maddesiyle kurulan Takdir 
ve Tevzi Komisyonu, millileştirildiği veya tahdidi bir 
tedbire tabi tutulduğu tespit edilen mallar için hak 
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sahiplerini tespit ve tazminata mahsuben avans 
ödenmesine ilişlkin işlemlere 'başlamıştır. 

Tazminatın 1135 sayılı Kanundan önce dağıtıla
mamış olması, bu konuda bir kanuna ihtiyaç duyul
masından ileri gelmiştir. 

Bununla beraber, 1135 sayılı Kanundan önce, 
7 . 2 . 1962 gün ve 6/185 sayılı Kararnameye ekli Yö
netmelik gereğince kurulmuş olan ilk Komisyonca 
yapılan çalışmalar sonunda, 3462 dosyanın tazmi
nat anlaşması kapsamına girmediği tespit edilmiş 
ve bunlara ilişkin talepler reddolunmuştür. 

Bu itibarla, Bakanlığımızda başlanan çalışmalar
da, imkânlar nispetinde işin intacına âzami gayret 
gösterilmiştir. 

Bu konuda bir soruşturma açılmamıştır. 

8. işin intacı, tazminat talebinde bulunan va
tandaşlarımızın taleplerine ilişkin belge ve bilgi
leri süresinde ibraz etmelerine ve müracaat süresi
nin de belli edilmesine bağlıdır, istenilen bilgi ve 
belgeler için 1135 sayılı Kanunun tadiline ait tasarıda 
bazı kolaylıklar sağlandığı gibi, müracaat süreside 
sınırlandırılmıştır. 

Diğer taraftan, Komisyonun çalışma zamanının 
genişletilmesi ve çalışmalara hız verilmesi hususun
da da gerekli tedbirler alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

34. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, bazı 
emniyet görevlilerinin gençlerin özgürlüklerini kısıt
ladıklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/668) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 1 . 7 . 1975 
izmir Milletvekili 

Kaya Bengisu 
Soru : 
izmir'de bazı polis yetkililerinin, gençlerin uzun 

saçlarını bahane ederek özgürlüklerini kısıtladıkları 
ve saçlarını kestirdikleri bildirilmiştir. 

Bir örnek vereyim; 14 . 6 . 1975 Cumartesi günü, 
akşam üstü çalışmakta olduğu matbaadan çıkıp, evi
ne giden işçi, R. B. yolda, komiser olduğunu söy
leyen sivil bir kimse tarafından Dedebaşı Polis Ka-
lakoluna götürülmüştür. 

Karakolda, getiriliş sebebini soran işçiye, polis 
hiçbir şey söylememiş sadece, saçlarının niçin uzun 
olduğunu sormuş ve bir müddet özgürlüğünü kısıtla
dıktan sonra bir polis memuru çağırarak, işçiyi po
lis nezaretinde yakındaki bir berbere göndererek, 
polisin zevkine göre kestirilmiş ve tekrar karakola 
celbederek, (berbere, saç kesme parasını da işçiye 
verdirerek) (yine uzun kırkmışlar, daha da kısa ke
silmesi gerek) diye bir müddet daha karakolda alı
koyduktan sonra, sadece isim ve adresini bir kâğı
da yazıp (hiçbir zabıt tutmaksızın) işçiyi bırakmış
lardır. 

Aslında bu olay tek değildir. Başka örneklerin de 
olduğu söylenmekte, fakat polisin baskısı yüzünden 
bazıları bunu şikâyet konusu yapamamaktadırlar. 
(işçinin, keyfî hareket eden komiserin, ve saçlarını 
kesen berberin isimleri, bir tahkikat konusu yapılır 
diye aşağıda verilmiştir.) 

Vatandaş özgürlüğünü korumakla görevli poli
sin, M. S. P. li bir Bakanı memnun edeceğim zannı 
ile, yetkilerini suiistimal etmesi, sadece vatandaşı ra-
hats'.z etmekle kalmaz, şerefli tarihi olan bir mües
sese;/! de bozar. 

Bu polisin, görevini unutarak, (kraldan fazla 
kralcı) olmasının nedeni, her halde, seçim sırasında 
M. S. P. nin (iktidara gelirsek, gençlerin uzun saç
larını kestireceğiz) şeklinde bir iddiayı, propaganda 
aracı saymış olmasındandır. Gerçi, M. S. P. nin sa
yın lideri, seçimden sonra (şaka yaptığını) söyleye
rek, kendi kendini yalanlamıştır, ama, polisin, 
M. S. P. liderinin (şaka yaptım) demesini, (şaka) 
olarak kabul edip, seçimdeki iddiaları ciddiye almış 
olması mümkündür. 

Ya da, Hükümet ortağı, M. H. P. ne bağlı Genç
lik teşkilâtlarının - ki, kendilerine komando diye 
isim takmışlardır - polise yardımcı olacağı söylen
dikten sonra, polis, (bu sonradan türeme) yardımcı
larının sakim hareketlerini kendine örnek tutarak, 
M. H. P. li Devlet Bakanını memnun etmek istemiş 
olabilir. 

Toplumun anarşiden kurtulması, Hükümetin ve 
onun otoritesini topluma götüren polisin, toplum 
olayları karşısında, tarafsızlığını koruması ile müm
kün olacaktır. Devletin gerçek polisinin böyle dav
randığına şüphemiz yoktur. Fakat polisi yöneten 
zihniyetteki, tarafsızlık görüşünden sapma ve ger
çek polisin içine bu nitelikte olmayanların sokulma 
çabaları, şerefli polis müessesesinin tarafsızlık görü
nümünü de değiştirmektedir. 

54 — 
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Yukarıda verdiğim örnek bazı polis yetkililerin, 
sırf bir siyasî görüşe taraftarlığını kanıtlamak için, 
yetki ve görevini bir tarafa ittiğini göstermektedir. 

Polis müessesesinin saygınlığını toplum açısından 
kaybettirecek bu davranışların, başımıza nasıl dertler 
getirdiği, 27 Mayısı yaratan olaylarla görülmüştür. 

İçişleri Bakanı olarak, Emniyet Kuvvetlerinin, 
toplum içindeki saygınlığını korumayı görev saydı
ğınızı düşünerek yukarıdaki örneği vermiş bulunu
yorum. 

Bu örneğin akla getirdiği şu sorularımın da ce
vaplandırılmasını diliyorum: 

1. — İçişleri Bakanlığınca, gençlerin saçlarının 
uzunluğu ve kısalığı konusunda bir ölçü düşünüle
rek polise herhangi bir talimat verileceğini düşüne
mediğimden, bu şekilde hareket eden aşağıda ismi 
yazılı polis hakkında ne gibi bir işlem düşünüyor
sunuz? 

2. — Yukarıdaki örnek ve toplumun huzurunu 
kaçıran ve bazılarına - maalesef - polisin göz yum
mak zorunda kaldığı olaylar karşısında, hâlâ, hiçbir 
yetkileri olmadığı halde, Başbuğlarından aldıkları 
emir gereğince kendilerini polise fiilî yardımcı ad
deden komandolann polisin vazife ve yetkilerine 
müdahalesini önlemeyi düşünüyor musunuz? Ne gi
bi tedbirler alıyorsunuz? 

3. — Polis müessesesinin, toplum karşısındaki 
saygınlığını korumak için hangi tedbirleri öngörü
yorsunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28 . 7 . 1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve İşlemler 
B.3 

129399 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 7 . 1975 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/668 - 2731/21952 sayılı yazıya. 
İzmir Milletvekili Sayın Kaya Bengisu'nun bazı 

emniyet görevlilerinin gençlerin özgürlüklerini kısıt
ladıklarına dair yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
cevabımız aşağıya çıkarılmıştır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre; Remzi Bay
raktar isimli şahsın 20 . 6 . 1975 günü askerlik hiz
metini ifası ile ilgili evrakı tebellüğ etmek maksa-
dıyle babasıyle birlikte İzmir Örnekköy (DedebaşO 

Karakoluna geldiği, babasının Başkomiserden ricası 
üzerine, kendisine askere gideceği için babasının ar
zusuna uyarak saçlarını kestirmesi yolunda nasihatta 
bulunulduğu, adı geçenin civardaki berbere giderek 
saç ! ve bıyıklarını kestirdiği, bu hususta kendisine 
polis tarafından herhangi bir baskı yapılmadığı ve 
askere alınarak Söke ilçesinde vatanî görevini ifa et
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

35. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Hak
kâri ilinin sağlık sorunlarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. (7/669) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz 
ederim. Saygılarımla. 2 . 7 . 1975. 

Hakkâri Milletvekili 
Mikâil İlcin 

1. — İlimizin Çukurca ilçesi başta olmak üzere 
diğer ilçeler kaç aydan beri doktorsuzdur? 

2. — 600'den fazla yerleşme merkezi olan Hak
kâri ilinde kaç tane sağlık ocağı ve kaç tane sağlık 
evi yapılmıştır? 

3. — Bu sağlık ocağı ve sağlık evleri inşaatları
nın ikmali tarihinden itibaren bugüne kadar normal 
olarak kaç yıl ay ve gün faal olarak hizmet etmiş
lerdir? Sağlık personelinin yokluğu nedeniyle hizmet 
götürülemiyen ocakların ve sağlık evlerinin varlığı 
sizce bilinmekte midir? Biliniyorsa bu durumun gi
derilmesi için hükümetin ne gibi tasarıları vardır? 

4. — 1960 yılma kadar Hakkâri ilinin İran hu
dudundan Şırnak - Slopi ilçelerine kadar uzanan 
Irak hududu üzerindeki köylerimiz halen devam ede-
gelen ulaşım imkânsızlıkları nedeniyle hastalarını 
Musul'a ve Bağdat'a kadar sedye ile ve binbir zor
lukla tabiat şartları ile mücadele ederek götürüp 
tedavi ettirirlerdi. 1960 yılından bu yana Irak'ta çı
kan iç çatışma nedeniyle bu olanaktan da yoksun 
kalmışlardır. Ulaşım sorunu halledilmediğine ve 
Irak'taki kargaşalığın da bittiğine göre 1960 yılından 
evvel olduğu gibi vatandaşlarımız hastalarım serbest
çe Musul'a ve Bağdat'a götürebilirler mi? Bu konu
da Irak hükümeti ile Hükümetimiz arasında herhan
gi bir temas yapılmış mıdır? Yapılmamışsa yapılma-
:-ı hususu düşünülmekte midir? 
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5. —:.. Hükümet, böyle bir girişimi uygun görme
diği takdirde sair hastalıklar hariç her yıl yalnız 
doğumdan mütevellit ölen yüzlerce genç kadınımı
zın durumu ne olacak? Hükümetçe alınmış veya alın
ması düşünülen kesin ve acil tedbirler nelerdir? 

6. — Ulaşım sorunu halledilinceye kadar kendi 
kaderleri ile başbaşa bırakrimaktansa doğumlarda 
ve acil vak'alarda kullanılmak üzere Hakkâri Vali
liği emrine bir helikopterin tahsisi bizce yegâne ça
redir. Hükümetin bu konudaki düşünce ve tedbirleri 
ne olacaktır? 

7. — Bu bölgede yaşayan çilekeş vatandaşlarımı
zın sağlığına yurdumuzun diğer yörelerinde hayvan 
sağlığına gösterilen ihtimamı dahi çok gören Hükü
metlerimizin sağlık politikasının nedenleri nelerdir? 
Bu sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmayan politika
nın değiştirilmesi yönünde bugünkü Hükümetimizin 
tasarıları var mıdır? Varsa nelerdir? 

8. — 20 nci yüzyılın ikinci yarısında sosyal de
mokratik hukuk devleti Türkiye'mizin bir yöresin
de doğum için kadınlar günlerce sedyeyle omuzlar
da taşınmakta, hastalarımız bakım ve tedavi için dış 
ülkelere sedyeyle günlerce yol katederek götürülüp 
tedavi ettirilmektedirler. Bu hal Devletimiz için 
Hükümetler için ve asil Milletimiz için utanç veri
cidir. Hükümetçe bu konuda ne gibi acil ve kesin 
tedbirler alınacaktır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
921 

8 . 8 . 1975 

Konu : Hakkâri Milletvekili Mi
kâil Ilçin'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 7 . 1975 tarih ve 7/669-2732-21951 sa

yılı yazınız. 
Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil îlçin'in Sayın 

Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesine verile
cek cevabın kendileri adına tarafımdan verilmesi ten
sip buyurulmuş olduğundan istenen bilgiler ekte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil Ilçin'in yazılı soru 
önergesine cevabım 

Soru 1. — ilimizin Çukurca ilçesi başta olmak 
üzere diğer ilçeler kaç aydan beri doktorsuzdur? 

Cevap 1. — Hakkâri Merkez Sağlık Ocağı, Bey-
tüşebap, Uludere, Yüksekova, Şemdinli sağlık ocai 
larına hekim tayin edilmiştir Halen Uludere ve Şeni 
dinli sağlık ocağı tabiplerinin göreve başladıkları 
Bakanlığımıza bildirilmiş, diğerlerinin göreve baş
ladıkları henüz vilâyetlerce Bakanlığımıza bildirilme
miştir. Çukurca Sağlık Oca£ma 3.4.1975 - 11.5.1975 
ve 4 . 7 . 1975 tarihlerinde 3 ayrı hekim tayin edil
miştir. Ancak mecburî hizmetle yükümlü olan her 
üç hekim de göreve başlamadan istifa ederek ay
rılmışlardır. Çukurca Sağlık Ocağına yeni bir he
kim tayin edilecektir. 

Soru 2. — 600'den fazla yerleşme merkezi olan 
Hakkâri ilinde kaç tane sağl'k ocağı ve kaç tane sağ
lık evi yapılmıştır? 

Cevap 2. — Hakkâri iline 8 adet sağlık ocağı ve 
12 sağlık evi Bakanlıkça inşa edilmiş olup hepsi 
faal haldedir. 1976 yılı programına Yüksekova il
çesine bağlı Dağlıca bucağına 1 sağlık ocağı ve ay
rıca muhtelif köylere 15 sağlık evinin inşası teldif 
edilmiştir. Bu tekliflerin Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığınca finansmanı sağlandığı takdirde 1976 
yılında inşaatları başlayacaktır. Bununla birlikte 
Bakanlıkça inşaatları tamamlanan 12 sağlık evine ilâ
ve olrak kiralık köy evlerinde de 2 sağlık evi açıl
mış olup, bunların sayısı 1975 yılında 15 yeni köy 
ebesinin tayini ile 17'ye çıkarılacak ve yeni inşaatlar 
bittikçe bu ebeler köy evlerinden yeni binalarına alı
nacaktır. 

Soru 3. — Bu sağlık ocağı ve sağlık evleri inşaat
larının ikmali tarihinden itibaren bugüne kadar nor
mal olarak kaç yıl ay ve gün faal olarak hizmet et
mişlerdir? Sağlık personelinin yokluğu nedeniyle hiz
met götüremiyen ocakların ve sağlık evlerinin var
lığı sizce bilinmekte midir? Biliniyorsa bu durumun 
giderilmesi için Hükümetin ne gibi tasarıları vardır? 

Cevap 3. — Hakkâri ilindeki sağlık ocaklarına 
hekim ikmalindeki güçlükler diğer bazı illerimizde 
de mevcuttur. Bu sebeple Hakkâri ilindeki bir kısım 
sağlık ocakları zaman zaman hekimsiz kalmaktadır. 
Fakat hekimsiz ocakta behemahal bir yardımcı sağ
lık personeli bulündurulmya çalışılmaktadır. 

Soru 4 - 5. — 1960 yılına kadar Hakkâri ilinin 
İran hududundan Şırnak - Slopi ilçelerine kadar 
uzanan Irak hududu üzerindeki köylerimiz halen de-
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vatn edegelen ulaşım imkânsızlıkları nedeniyle has
talarını Musul'a ve Bağdat'a kadar sedye ile ve binbir 
zorlukla tabiat şartları ile mücadele ederek götürüp 
tedavi ettirirlerdi. 1960 yılından bu yana Irak'ta çı
kan iç çatışma nedeniyle bu olanaktan da yoksun 
kalmışlardır. Ulaşım sorunu halledilmediğine ve 
Irak'taki kargaşalığın da bittiğine göre 1960 yılın
dan evvel olduğu gibi vatandaşlarımız hastalarını 
serbestçe Musul'a ve Bağdat'a götürebilirler mi? Bu 
konuda Irak Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 
herhangi bir temas yapılmış mıdır? Yapılmamışsa 
yapılması hususu düşünülmekte midir? 

Hükümet böyle bir girişimi uygun görmediği tak
dirde sair hastalıklar hariç her yıl yalnız doğumdan 
mütevellit ölen yüzlerce kadınımızın durumu ne ola
cak? Hükümetçe alınmış veya alınması düşünülen ke
sin ve acil tedbirler nelerdir? 

Cevap 4 - 5. — Hakkâri ilimiz tabiat şartlarının 
çetin geçtiği bölgelerimizden biridir. Bu sebeple bazı 
yıllarda bazı köylerimizin şehir merkezlerinden irti
batı kesilmektedir. Aynı durum Erzurum, Bitlis ve 
Kars gibi illerimizin bir kısım bölgelerinde de vuku-
bulmaktadır. Şüphesiz bu durumlar zamanla düzele
cektir. 

Halen Van Devlet Hastanesi bütün servisleriyle 
faal halde çalışan bir bölge hastanemizdir. Hakkâri' 
de tedavisi mümkün olmayan hastaların Hakkâri ili
nin bu bölgede olması sebebiyle, Van iline gönderil
mesi mümkün olmaktadır. 

Soru 6. — Ulaşım sorunu halledilinceye kadar 
kendi kaderleri ile başbaşa bırakılmaktansa doğum
larda ve âcil vakalarda kullanılmak üzere Hakkâri 
Valiliği emrine bir helikopterin tahsisi bizce yegâne 
çaredir. Hükümetin bu konudaki düşünce ve tedbir
leri ne olacaktır? 

Cevap 6. — Sağlık Bakanlığı emrinde kullanılmak 
üzere bir helikopter birliğinin teşkili üzerinde geç
mişte uzun çalışmalar olmuştur. Ancak helikopterin 
kullanılması ve bakımının çok güç olduğu ve bu se
beple her hangi bir bakanlığın emrinde helikopter 
bulundurulması olanağıhın olamayacağı komisyon
larda teknik personel tarafından ifade edilmiştir. Bu 
sebeple âcil vakalarda Hava Kuvvetlerinden yardım 
istenmektedir. 

Soru 7 - 8. — Bu bölgelerde yaşayan çilekeş va
tandaşlarımızın sağlığına yurdumuzun diğer bölgele
rinde hayvan sağlığına gösterilen ihtimamı dahi çok 
gören hükümetlerimizin sağlık politikasının nedenleri 
nelerdir? Bu sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmayan 

politikanın değiştirilmesi yönünde bugünkü Hükü
metimizin taşanları var mıdır? Varsa nelerdir? 

20 nci Yüzyılın ikinci yarısında sosyal demokra
tik hukuk devleti Türkiye'mizin bir yöresinde doğum 
için kadınlar günlerce sedyeyle omuzlarda taşınmak
ta, hastalarımız bakım ve tedavi için dış ülkelere 
sedyeyle günlerce yol katederek götürülüp tedavi et
tirilmektedirler. Bu hal Devletimiz için Hükümetler 
için ve asil Milletimiz için utanç vericidir. Hükü
metçe bu konuda ne gibi âcil ve kesin tedbirler alı
nacaktır? 

36. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
Sivas • Gemerek ilçesinde bulunan Birlik Madencilik 
ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakam Salâhattin Kılıç'ın yazılı 
cevabı, (7/670) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile arz ve rica ederim. 

30 . 6 . 1975 
Sivas Milletvekili 

Ahmet Durakoğlu 
Soru : 
Sivas ili Gemerek ilçesi hudutları içinde Birlik 

Madencilik ve Ticaret Limited Şirketine ait sicil 609 
I. 1. 180 sayılı imtiyazlı maden kömürü sahasına aynı 
bölgede bulunan işletme hakkı talipli (154/2) saha 
sahabirin müdahalede bulunduğu iddia ve şikâyet
leri 15-18 yıldan beri devam etmektedir. 

Cevap 7 - 8 . — Mahrumiyet yerlerinde hizmet 
görecek hekim ve diğer teknik personelin bu bölge
lerde mecburi hizmetlerini sağlayan ve 3 ncü 5 yıllık 
Kalkınma Planına giren Yurt Kalkınma Hizmetinin 
uygulanması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, kanunun hekimlerle ilgili kısmını hazırlamıştır. 
Diğer kuruluşlarda hazırlıklarını ikmal edince tüm 
yüksek öğrenim görmüş personele uygulanacak olan 
bu sistem ile mevcut problemin halli mümkün olabi
lecektir. Ayrıca Genel Sağlık Sigortasının uygulan
ması ve sözleşmeli hekim kullanılması gibi tasarılar 
da hekim bulmada kolaylık sağlayacak tedbirler ara
sındadır. Bununla beraber tedavi hekimliğine olan 
ihtiyacın azaltılması, ancak koruyucu hekimliğe ön
celik verilmek suretiyle yapılabileceği bütün ülkeler
ce kabul edilen bir ilkedir. Memleketimizde de 5'er 
yıllık kalkınma planlarına giren bu ilke uygulanmak
ta olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi proje
siyle gerçekleştirilmektedir. 
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Müdahale iddialarının varit olduğu bugüne ka- j 
dar Bakanlıkça yapılan resmî tahkik heyetlerinin I 
raporları ve yetkili komisyonların kararlan ile he- j 
men her yıl bir karar verilerek tespit edilmiştir. I 

Her defasında durumda bir değişiklik olmaması- I 
na rağmen, Bakanlığın daha önceki kararlarına (Ki I 
on karardan çoktur) yine Bakanlığın itibar etmedi- I 
ğini gören müdahalecilerin her yıl ocaklardan imalât- I 
yapmanın yolunu bu tutumda bulmuşlar, müdahale- I 
ye ve imalâta devam etmişlerdir. 

Bu durum karşısında : 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ola- I 

rak müdahalenin varit olduğuna dair onu aşkın ka- I 
rarı bulunmasına rağmen, bu yıl da aynı oyalama I 
sonucu doğuran tutuma girecek midir? 

2. — Bu yıl da sicil 609, 1. t. 180 sayılı sahaya 
müdahalenin vaki olduğuna dair bir bakanlık heyeti 
rapor ve;miş olmasına rağmen, Bakanlık yıllardan I 
beri verdiği kararlar ortada iken, daha ne kadar sü- I 
re ile müdahale edenlerin imalât yapmalarını sağla- I 
yan yeni bir karar daha almak yoluna gidilecektir? I 

3. — Müdahale edenlerin işletme faaliyetinde bu- I 
lunduklan defterlerinin tetkiki ile satışlarından ve I 
Gemerek Mahkemesince yapılan tespiti delail ile sa- I 
bit olduğu halde, Maden Kanununun 121 nci madde- I 
sine göre işlem yapılması düşünülmekte midir? 

4. — Bugüne kadar beş yılı aşkın bir süre geç- | 
miş olmasına rağmen Maden Kanununun 121 nci I 
maddesinin amir hükmüne riayet ile bir karar veril- I 
meşinin sebepleri nelerdir? I 

5. — Maden Kanununun 121 nci maddesini ilgili- j 
ler hakkında uygulamak için Bakanlıkça verilen ka- I 
rarların yerine getirilip getirilmediğini araştırmaya I 
Bakanlık kendini zorunlu ve görevli saymakta mı- I 
dır? 

6. — Aksi halde Bakanlık kararların uygulanıp 
uygulanmadığının bir anlam taşımadığı sonucu ne 
ile izah edilebilir? I 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 25.8.1975 

Bakanlığı I 
Sayı.: 72/0S3-657779-36658 

Konu : Sayın Ahmet Durakoğlu'nun yazı
lı soru önergesi Hk. I 
Millet Meclisi Başkanlığına I 

İlgi: 7 . 7 . 1 9 7 5 gün ve 7/670-2733/21950 sayılı 
yazınız. * I 

Sivas Milletvekili Sayın Ahmet Durakoğlu'nun, I 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin I 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. | 
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Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Ahmet Durakoğlu'nun, 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Şirketine 

ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Sorular: 
Sivas İli Gemerek ilçesi hudutları içinde Birlik 

Madencilik ve Ticaret Limitet Şirketine ait sici! 
609 î. î. 180 sayılı imtiyazlı maden kömürü saha
sına aynı bölgede bulunan işletme hakkı talepli 
(154/2) saha sahibinin müdahalede bulunduğu iddia 
ve şikâyetleri 15-18 yıldan beri devam etmektedir. 

Müdahale iddialarının varit olduğu bugüne kadar 
Bakanlıkça yapılan resmî tahkik heyetlerinin raporları 
ve yetkili komisyonların kararları ile hemen her yıl 
bir karar verilerek tespit edilmiştir. 

Her defasında durumda bir değişikilik olmama
sına rağmen, Bakanlığın daha önceki kararlarına (ki, 
on karardan çoktur) yine Bakanlığın itibar etmedi
ğini gören müdahalecilerin her yıl ocaklardan imalât 
yapmanın yolunu bu tutumda bulmuşlar, müdahale
ye ve imalâta devam etmişlerdir. 

Bu durum karşısında : 
1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı olarak 

müdahalenin varit olduğuna dair lCı'u aşkın karan 
bulunmasına rağmen, bu yıl da aynı oylama sonucu 
doğrudan tutuma girecek midir? 

2. Bu yıl da sicil 609, I. t. 180i sayılı sahaya 
müdahalenin vaki olduğuna dair bir Bakanlık heyeti 
rapor vermiş olmasına rağmen, Bakanlığın yıllardan 
beri verdiği kararlar ortada iken, daha ne kadar süre 
ile müdahale edenlerin imalât yapmalarını sağlayan 
yeni bir karar daha almak yoluna gidilecektir? 

3. Müdahale edenlerin işletme faaliyetinde bulun
dukları, defterlerinin tetkiki ile satışlardan ve Ge
merek Mahkemesince yapılan tesbiti delail ile sabit 
olduğu halde, Maden Kanununun 121 nci maddesine 
göre işlem yapılması düşünülmekte midir? 

4. Bugüne kadar beş yılı aşkın bir süre geçmiş 
olmasına rağmen, Maden Kanununun 121 nci mad
desinin amir hükmüne riayet ile bir karar verilmesi
nin sebepleri nelerdir? 

5. Maden Kanununun 121 nci maddesini ilgililer 
hakkında uygulamak için Bakanlıkça verilen kararla
rı yerine getirilip getirilmediğini araştırmaya Bakanlık 
kendini zorunlu ve görevli saymakta mıdır? 
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6.| Aksi halde Bakanlık kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığının bir anlam taşımadığı sonucu, ne 
ile izah edilebilir? 

Cevaplar: 

Sivas Milletvekili Sayın Ahmet Durakoğlu tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına verilen soru öner
gesinde söz konusu edilen 1.1. 180 sayılı maden kö
mürü imtiyaz sahası ile 154/2 sayılı işletme hakkı ta
lepli maden kömürü sahasına taalluk eden dosyalar 
incelenmiş, aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir: 

A-l) Sicil 609-1. t. 180 sayılı imtiyazlı maden 
kömürüne ait dosyanın tetkikinde; imtiyaz hakkına 
esas teşkil eden 1/1 sayılı ve 9.12.1935 tarihli ruhsa
tın yürürlük tarihinin 13 . 3 . 1936 olduğu, 22.5.1940 
tarihinde 2/13537 sayılı kararla 99 yıl müddetle Ali 
Huyumet, Mayyar Barin, tlyas Kaman'a hak veril
diği, 6309 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle gerek
li intibak için vecibesini ifa etmemesi nedeniyle 
20.7.1959 tarihinde hakkın feshî cihetine gidildiği, 
bulunmuş maden durumunda olan bu sahanın ihale su
retiyle 4.8.1964 ve 6/3401 Sayılı kararla 60 yıl süre ile 
Barmen Madencilik ve Ticaret Limitet Şirketi
ne imtiyaz hakkı verildiği ve bu hakkın 4.9.1964 gü
nünde yürürlüğe girdiği mezkûr imtiyaz sahasının 
29.6.1965 tarihinde Birlik Madencilik ve Ticaret Li
mitet Şirketine devrolunduğu ve halen bu şirketin uh
desinde bulunduğu görülmüştür. 

2) İşletme hakkı talepli 154/2 sayılı maden kö
mürü sahası, 6 . 6 . 1957 yürürlük tarihlidir ve Ma
den Kanununun 57 nci maddesinden istifadeli işlet
me talepli olup, halen İtimat Madencilik Limitet 
Şirketi uhdesinde bulunmaktadır. 

3 Soru önergesinde zikredilmemekle beraber, ih-
hilâfin taalluk ettiği kaçak, teknik ve fennin icaplarına 
aykırı çalışma konusu ile ilgili Mehmet Kocabey 
adındaki şahsın uhdesinde 55/575-1. T. 3288 sayılı 
işletme hakkı talep safhasında maden kömürü sahası 
mevcuttur. 

B) Yukarıda, bulundukları safha ile hukukî du
rumları kısaca açıklanmış olan her üç maden kömürü 
sahasının aynı mevkide ve birbirine mücavir olmaları 
vesile ittihaz edilerek saha sahipleri tarafından karşılıklı 
müdahale ve tecavüzde bulunulduğu iddiası ile arada 
husule gelen ihbar ve şikâyetler 15-20 seneden beri 
devam edegelmiş ve bu maksatla şimdiye kadar ih
tilâfın halli için mahalline 10'u mütecaviz Bakanlık 
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Heyeti gönderilmiş, ihbar ve şikâyet konuları tes
pit olunarak ihtilâfın çözümlenmesine gayret sar-
f edilmiştir. 

Kaçakçılık, tecavüz ve usulsüz çalışma iddiaları 
180 sayılı imtiyaz sahası ile 55/575 sayılı saha arasın
da halen ve işletme hakkı talepli 154/2 sayılı sahaya 
dahil bulunan (Küçükkızılşar Tepesi - Sabuncupı-
nar Çeşmesi Sabuncupınar Tepesi) noktaları ile çev
rili üçgen şeklindeki dar bir kısımda toplanmış bu
lunmaktadır. . 

Üçgen şeklindeki saha parçasının sıfır metreden 
başlayıp ocaklar civarında ancak 43 metre kadar bir 
genişliğe ulaştığı, bu kısımda vukubulan istihsâl faa
liyetleri ve imalâtın her üç saha arasında yekdiğerine 
karıştığı, yeraltındaki bu çalışmaların birbirinden 
ayırdedilmesinin mümkün olamadığı ve esasen sene
lerden beri devam eden istihsâl faaliyeti ile bu kı
rımdaki kömürlerin tüketildiği mahallî heyet ra
porları ile saptanmıştır. Bununla beraber, karşılıklı 
itham ve şikâyetlerin devam etmesi dolayısıyle Ma
den Kanununun 94 ve 57 nci madde hükümlerinin 
zorunlu kıldığı ve madenlerin israf, tahrip ve ihtilâfa 
meydan verilmeksizin en iyi şekilde işletilmesini ve 
hüsnüistismannın sağlanması, madenin çalışmasına il
mî ve ticarî icaplara riayet edilmesini temin amacı 
ile idarece gereken tedbirlerin alınacağı yolunda mev
cut hükümlerden yararlanılarak yukarıda sınırları 
açıklanan 154/2 sayılı saha dahilinde kalan üçgen 
içindeki faaliyetin durdurulması, 11. 180 sayılı saha 
ile 55/575 sayılı sahada üçgene paralel olmak üzere 
10'ar metre genişliğindeki kısımların tampon bölge 
sayılarak bu kısımlardan her türlü faaliyetin durdu
rulması,. Maden Kanununun 121 nci maddesi hük
müne göre ihtar yapılması uygun görülmüş ve bu 
husus bakanlığımızın 27.12.1971 günlü yazısıyle ilgi
lilere duyurulmuş, buna karşı İtimat Madencilik 
Limitet Şirketi tarafından 27.1.1972 günlü dilekçe 
ile itirazda bulunulmuş ve bu itiraz Bakanlığımızın 
25.1.1972 tarihli yazısıyle reddedilmiştir. Bilâhara 
olağanüstü iklim şartları dikkâte alınarak 154/2 sayılı 
sahaya dahil yukarıda zikri geçen, üçgende geçici 
bir süre için çalışma ve istihsâlde bulunma müsaa
desi öngörülmüş ve 20'şer metre emniyet topuğu bı
rakılması taraflara tebliğ edilmiştir. 

İtimat Madencilik Limitet Şirketi'nin 1 1. 180 
sayılı sahaya yeraltı üretim tecavüzünde bulunduğu, 
Gemerek Sulh Hukuk Hâkimliğinin yaptırmış, oldu
ğu bilirkişi tetkikatı ile anlaşıldığından, üçgen saha 
kısmında faaliyetin durdurulması için 5.8.1972 gün 
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ve 43 1G9 sayılı telgrafımızla ilgili Valiliğe emir ve 
talimat verilmişttir. 

Bu tedbirlerle 154/2 sayılı saha ile II. 180 sa
yılı saha arasındaki kaçak çalışma iddiaları son bul
muş, ancak itimat Madencilik Limited Şirketi tara
fından üçgen kısmındaki istihsâl faaliyetinin durdu
rulmasına dair tedbirin kaldırılmasını kapsıyan di
lek ve müracaatların zaman zaman vukubulması üze
rine hadise Maden Dairesinin ilgili ünitelerinde ve 
Maden Danışma ve inceleme Kurulunda görüşülmüş 
ve 20'şer metre topuk ve üçgen kısmında faaliyette 
bulunulmaması teyit edilmiş, 154/2 sayılı sahanın 
48 nci madde hükmüne göre arza tatbik işleminin 
ifası uygun görülmüştür. Bu maksatla Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünden de bir elemanın iştira
kiyle teşkil olunan 5 kişilik heyetin düzenlediği 
17.1.1975 günlü raporda, itimat Madencilik Şirketi
nin, istihsal yapılması yasaklanmış ocaktan kaçak ko
mut çıkarıp sattığı tespit olunmuş ve topuklar hariç, 
sahanın üçgen kısmında 1 268 ton görünür, 269 ton 
muhtemel mümkün rezerv mevcut olduğu, itimat 
Madencilik Limited Şirketinin 121 nci madde hük
münü ihlâl ettiği belirtilmiştir. 

G) Maden Dairesinde II. 180 ile 154/2 sayılı 
sahalar arasında uzun seneler devam edip mevzuatın 
öngördüğü, gerek madenlerin israf ve tahribini ve ge
rekse vukua gelen ihtilâfların önlenmesi amacını ta
şıyan fennî ve teknik tedbirlere riayet olunmasında 
yarar olduğu kanaati hasıl olmuş 154/2 sayılı sahada 
mevcut kömür rezervine göre bir işletme hakkı tesi
sinin mümkün olup olamayacağı incelenmiş ve Hu
kuk Müşavirliğince yapılan tetkiki müteakip 154/2 
sayılı sahada istihsâl faaliyetine müsaade olunması 
uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

37. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur 
İli hastane ve lise binalarının ihalesine ilişik sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'm yazılı cevabı 
(71673) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygıla
rımla. 

2 . 7 . 1975 
Burdur Milletvekili 

Ali Sanü 

Burdur yakın bir tarihte deprem nedeniyle bü
yük hasar görmüştür. Bilindiği gibi kamu hizmet
lerinin yürütüldüğü binalarda kullanılamaz hale gel
miştir. Bunlardan Hastane ve lise halen hizmetin ge
rekleri ile bağdaşmayan binalarda yürütülmektedir. 
Birçok kez başvurmalarımıza rağmen bugüne dek ge
rek hastane ve gerekse lise binası bir türlü ihale edil
memektedir. Burdur halkının istirabı ve teşkisi bu 
konuda yoğunlaşmaktadır. 

1. Hastane ve lise binalarının ihalesi ne zaman 
yapılacaktır? 

2. ihale keşif bedeli tutarı nedir? 
3. Şimdiye dek ihaleye sunulmuş mudur? Sunul

muş ise katılan firmalar veya şahıslar kimlerdir? Tek
lifleri ne olmuştur? 

4. Bugüne kadar ihale edilmeyiş nedenleri neler
dir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanı 12 . 8 .1975 

özel Kalem 
Sayı : 2084 

Konu : Burdur Milletvekili Ali San
lı'nın yazılı sorusu hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 7 . 1975 gün ve 7/673-2746/22052 sayılı 

yazınız. 
Burdur Devlet Hastanesi ve lise binasının ihalesine 

ilişkin Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Burdur Devlet Hastanesi 1. kısım inşaatı 
(23 250 000) TL. üzerinden 13 . 8 . 1975 tarihinde 
ihale edilmek üzere 24 . 7 . 1975 günü ilâna çıkarıl
mıştır. 

2. Burdur 21 derslik lise ek bina ikmâl inşaatı 
işine (1 925 505,14) TL. üzerinden valiliğe 4.7.1975 
gün ve 8207-A sayılı yazımızla ihale talimatı veril
miştir. 

3. Adı geçen inşaatların bugüne kadar ihale edi
lemeyiş nedenleri ise; 

a) Lise binası : 
Lise binası (2 600 000) TL. keşif bedeli üzerinden 

21 . 10 . 1972 tarihinde ihale edilmiş ve 1973 malî 
yılı sonuna kadar 1 622 698 TL. tutarında iş yaptı
rıldıktan sonra 7/9993 sayılı kararnameye göre tas
fiye edilmiştir. 

ikmâl inşaatı (1 487 926) TL. keşif bedeli üze
rinden 1974 mlî yılında ihaleye çıkarılmış ise de iha
leye talip çıkmamıştır. 
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b) Devlet hastanesi : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca önceden 

200 yataklı olarak tatbiki istenen projeden bilâhara 
vazgeçilerek 400 yataklı olarak yapımı istenmiş olup 
bu nedenle de mevcut arsa yetmediğinden çevredeki 
arsaların istimlâki gerekmiştir. İstimlâk muamelele
ri ise ancak 1974 yılı sonuna doğru gerçekleşmiş ve 
proje tanzim işleri bu tarihten sonra ele alınabilmiş 
ve 1974 malî yılı sonuna kadar bitirilmiştir. Ayrıca 
ilgili Bakanlıkça bu defa hastanenin Fuel - Oil olan 
yakıt sisteminin kömüre çevrilmesi talep edilmiş ve 
bu çalışmalar da süratle bitirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 
38. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Anason 

ihraç eden firma ve şahısların ödedikleri vergiye iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un 
yazth cevabı (7/674) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

2 . 7 . 1975 
Burdur Milletvekili 

Ali Sanlı 
Anason ihraç eden firma ve şahısların ihraç ettik

leri miktarla beraber ihraç ettikleri ülkelerle, ihraç 
yıllarını gösterir Ticaret Bakanlığınca verilen resmî 
cevap ilişikte sunulmuştur. 

Listede belirtilen firma ve şahısların Maliye Ba
kanlığına yıllara göre ödedikleri vergi miktarı ne
dir? 

T. C. 
Maliye Baaknlığı 

Gel : 201-160/40450 
Ankara 

28 . 7 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

8 . 7 . 1975 gün ve 7/674-2747-22051 sayılı yazıları. 
1. İlgi yazıya ekli listede kayıtlı anason ihracat

çısı firma ve şahısların bağlı oldukları vergi daireleri 
bildirilmediğinden, bu şahıs ve firmaların yıllara göre 
ödedikleri vergilerin tespiti imkânı bulunamamıştır. 

2. Diğer taraftan, yıllık gelir vergisi mükellef
leri ile sermaye şirketlerinin beyannameleri üzerinden 
tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesi gereğince, il
gililerin bağlı oldukları vergi dairelerinin uygun yer
lerine asılan cetvellerde açıklanmaktadır. 

3. İlgi yazıya ekli listede adı geçen şahıs ve fir
maların bağlı oldukları vergi dairelerinin bildirilmesi 
halinde yıllar itibariyle ödedikleri vergilerin tespit 
edilerek gönderilebileceğini bilgilerine saygı ile arz 
ederim. 

Doç. Dr. Yılmaz Eregenekon 
Maliye Bakanı 
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1971 - 1974 yıllarında ihraç edilen anosonun ihracatçı firmalar ve ithalâtçı memleketler itibariyle dökü
mü aşağıya çıkarılmıştır. 

f971 - 1972 devresi 
Miktar Brim fiyatı Tutarı 

Firmalar Memleketler Kg. (TL.) (TL.) 

Bastiyalılar 
Mehmet Sürmeli 
M. Zeki Ayan 

A. Lafont ve Mh. 
A. Lafont ve Mh. 
A. Lafont ve Mh. 

Valtan ihracat 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» «» 
» » 
» » 

Rıfar Tursen ve Ort. Koli. Şti. 
» » » » » 

» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

Hasan Güven 
» » 

Hasan Güven 
» » 
» » 
» » 

Marko Mutluoğlu 
Eldenler Koli. Şti. 

Gidenler Koli. Şti. 
Gülen Ticaret 

Atom Koli. Şti. 
J. Taranto 

» 
» 

Mehmet Doğu 
Şen Kol. Şti. 
Şen Kol. Şti. 
Zikna Kol. Şti. 

B. Almanya 
Kuveyt 
Irak 

B. Almanya 
Fransa 
İspanya 

B. Almanya 
Fransa 
Holanda 
Belçika 

İtalya 
A. B. D. 
Portekiz 
İngiltere 
İsveç 
Kanada 
B. Almanya 
Belçika 

Holanda 
İtalya 
A. B. D. 
İspanya 
İsveç 
B. Almanya 
Fransa 

Holanda 
İtalya 
Avusturya 
İspanya 
B. Almanya 
Fransa 

Yunanistan 
Fransa 

Fransa 
Holanda 

Portekiz 
İspanya 
İtalya 

İtalya 
Suriye 
Yunanistan 

1.426 
500 

3.896 

20.000 
1.000 
5.000 

24.500 
8.000 

20.000 
3.250 

5.500 
75.000 
12.000 
1.000 
7.500 
5.000 
7.000 
2.100 

5.000 
1.000 

60.000 
15.000 

7.000 
29.000 
9.900 

3.500 
5.000 
1.000 
3.000 

12.500 
5.500 
6.000 

105.950 

13.500 
8.000 

3.000 
25.200 
4.000 

10.500 
2.000 
5.000 

7.75 
5.19 
5.94 

6.46 
7.89 
6.01 

6.60 
7.00 
6.28 
6.68 

5.80 
7.15 
6.30 
7.26 
5.97 
6.30 
5.86 
5.66 

5.80 
5.93 
7.35 
6.05 

6.46 
6.30 
6.00 

5.77 
5.77 
5.79 
5.96 
6.79 
6.07 

5.96 
6.40 
6.54 
6.25 

8.40 
6.02 
6.31 

7.10 
8.40 
5.93 

1.1.055 
2.593 

23.142 

129.283 
7.886 

30.071 
161.870 
56.014 

125.667 
21.718 

31.908 
536.462 

75.557 
7.260 

44.785 
31.482 
40.986 
11.880 

28.958 
5.925 

441.391 
90.660 

45.189 
182.770 
59.450 
20.196 
20.196 

5.791 
17.865 
84.850 
33.400 

35.789 
677.723 

88.211 
50.015 

25.200 
151.559 
25.245 
74.606 
16.800 
29.625 
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Firmalar 

A. Fehmi Kocabaş 
i ratelli Franko 
Fratelli Franko 
İsak M. Kori 

» » 
» » 

Koteks Ticaret 
» » 
» » 

1972 - 1973 devresi 

Bastıyalılar 
Ömer Sezer 
M. Zeki Ayan 
Mehmet Sürmeli 
İsmail Eminoğlu 
Rasim Zeytunlu 
Süheyl Sürmeli 
A. Layont ve Mah. 
A. Layont ve Mah. 
A. Layont ve Mah. 
A. Layont ve Mah. 
Valtan İhracat 

» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Hasan Güven 
» » 
» » 

Ahmet F. Kocabaş 
» » 

Marko Mutluoğlu 
» » 

Gülen Ticaret 
Eldenler Kol. Şti. 
Ta-Gül Kol. Şti. 
Ta-Gül Kol. Sti. 

Memleketler 

İtalya 
Fransa 
İngiltere 
Fransa 
İtalya 
İsviçre 
Libya 
Lübnan 
Brezilya 

TOPLAM 

B. Almanya 
Ürdün 
Lübnan 
Lübnan 
Lübnan 
Lübnan 
Kuveyt 
D. Almanya 
Fransa 
A. B. D. 
Lübnan 
B. Almanya 
Belçika 
Fransa 
Holanda 
İtalya 
A. B. D. 
İsviçre 
İsveç 
Lübnan 
Kanada 
Portekiz 
B. Almanya 
Holanda 
İtalya 
B. Almanya 
İtalya 
B. Almanya 
Holanda 
Fransa 
Fransa 
Fransa 
İtalya 

Miktar Brim fiyatı 
Kg. 

4.000 
2.500 
1.000 
8.050 
8.000 
2.500 
3.000 
3.000 
2.000 

591.222 

1.200 
2.000 
9.364 
9.408 

10.000 
15.000 

560 
15.500 
1.805 

20.000 
5.000 

35.000 
3.000 
3.000 
8.000 
5.000 

15.000 
5.000 
6.500 

15.000 
5.000 
1.500 

15.000 
5.810 
5.000 

15.000 
1.000 

32.500 
10.000 
36.750 
8.000 

10.000 
2.000 

(TL.) 

7.32 
6.13 
6.68 
7.81 
6.58 
5.74 
6.83 
6.64 
7.63 

7.81 
6.72 
6.02 
7.70 
8.40 
8.26 
7.00 
9.83 

13.44 
13.43 
10.29 
10.00 
10.94 
13.50 
12.31 
10.70 
10.64 
10.92 
9.95 

15.20 
7.80 

16.52 
9.40 

12.80 
12.74 
8.07 

11.27 
9.15 

19.18 
9.69 
8.97 
7.89 
8.75 

Tutarı 
(TL.) 

29.280 
15.322 
6.683 

62.871 
52.666 
14.362 
20.484 
19.320 

152.600 

3.925.677 

9.384 
13.440 
56.371 
72.441 
84.000 

123.750 
3.920 

152.351 
24.259 

268.524 
51.450 

350.117 
32.811 
40.500 
98.510 
53.500 

159.600 
54.601 
64.715 

152.040 
39.000 
24.780 

141.000 
74.381 
63.724 

121.100 
11.270 

297.628 
131.838 
356.083 
71.780 
79.800 
17.500 
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Firmalar 

Ta-Gül Kol. Şti* 
Atom Kol, 
Erol Eyilik 
Şen Kol. 
Hayrettin Özsoy 
Maktaş Makarnacılık T. A. Ş. 
Rifat Tursen ve Oâ 

J. Taranto 
» 

Ömer F. Kanafani 
Koteks Ticaret 

» » 

1973 - 1974 devresi 

Hilmi Gürgan 
» » 
» » 

Vakan İhracat 
» » 
» •» 
» » 
» » 

Hasan Güven 
A, Fehmi Kocabaş 
Üniversal T. A. Ş. 
Ürün İhracat 
Ta-Gül Kol. 
Gülen Ticaretevi 
Necip Ersoy 

1974 - 1975 Devresi 

Memleketler 

Portekiz 
Fransa 
İtalya 
İtalya 
İtalya 
İngiltere 
A. B. D. 
A. B. D. 
Portekiz 
Lübnan 
Brezilya 
Libya 

TOPLAM 

A. B. D. 
A. B. D. 
A. B. D. 
B. Almanya 
Holanda 
A. B. D. 
isveç 
Kanada 
B. Almanya 
B. Almanya 
B. Almanya 
B. Almanya 
İsveç 
Fransa 
Brezilya 

TOPLAM 

Miktar 
Kg. 

12.000 
20.000 
5.000 

30.500 
1.000 

50 
10.000 
5.000 
3.010 
1.000 

22.000 
2.000 

442.457 

2.500 
25.000 
15.000 
47.000 
27.500 
15.000 
20.000 
12.000 
3.000 

10.000 
50.000 
20.000 
3.000 

10.000 
5.500 

Brim fiyatı 
(TL.) 

10.08 
7.96 
8.75 
9.59 

14.35 
11.90' 
8.73 

14.70 
8.97 
7.10 
8.85 

14.00 

17.13 
19,37 
19.15 
20.10 
20.67 
20.35 
21.67 
22.50 
21.70 
19.07 
19.74 
20.11 
19.03 
20.55 
20.30 

Tutarı 
(TL.) 

120.960 
159.060 
43.750 

292.599 
14.350 

595 
87.287 
73.500 
27.009 
7.100 

194.600 
28.000 

4.319.091 

42.840 
484.400 
287.280 
944.800 
568.500 
305.250 
433.500 
270.000 
65.092 

190.680 
987.000 
402.192 
57.104 

205.520 
111.650 

268.500 5.415.448 

Tekelin ihtiyaçları nedeniyle adı geçen maddd ihracatı ile ilgili talepler 8 . 9 . 1973 tarihi itibariyle dur
durulmuş olup, bu nedenle de 1974 yılında herhangi bir ihracat olmamıştır. 
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39. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Söke 
ovasında isçilerin is verenlere karşı yasal direnişini 
kırdıran mülkî amirlere ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/675) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 2 . 7 . 1975 
Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

1. Cephe Hükümetinin dayandığı büyük sermaye 
ve toprak zenginlerinin çıkarlarını savunmak ama-
cıyle, sık sık devletin kolluk kuvvetlerini kullanma 
hevesine kapıldığı, son olarak Söke ovasında çalışan 
işçilerin emeklerinin karşılığını almak için yaptık
ları yasal direnişi bastırmak için Jandarma birlikleri
ni harekete geçirdiği doğru mudur? 

2. Söke ovasının en büyük toprak ağalarından 
Hilmi Fırat'ın 14 saatlik emeğe karşı asgarî ücret 
ödemekte İsrar ettiği, Toprak tş Sendikasıyle arala
rında, bu yüzden ihtilâf çıktığı, bu ihtilâfta Söke 
Kaymakamı ve Aydın Vali Vekilinin toprak ağa
sından yana çıkıp direnişi kırma ve işçileri dağıtma 
emri verdikleri doğru mudur? 

3. Asgarî ücret karşılığında çalışma süresi 8 
saat olduğuna göre, köylülerin emeklerini sömüren
lerin yanında yer alan Mülki tdare Amirleri yasaları 
çiğnemiş sayılmıyorlar mı? 

4. Suç işleyen yöneticiler hakkında ne gibi işlem 
yapılmıştır? Yapılmamışsa sebebi nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 18. . 7 . 1975 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md.: Değ. Atama 731/8887 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/675 - 2748/22050 sayılı yazı. 
Aydın Milletvekili Sayın M. Şükrü Koç'un Söke 

ovasında çalışan işçilerle işveren arasında çıkan 
anlaşmazlıkta Mülkî İdare Amirlerinin tutumuna 
dair yazılı soru önergesi incelenmiş, cevabımız aşağı
da belirtilmiştir; 

Mahallinden alınan bilgilere göre : 
1. Söke ilçesi Sazlıköy kasabasında Hilmi Fırat 

çiftliğinde ortakçı olan işverenlerin Söke Kaymakam
lığına başvurarak Toprak İş Sendikasına bağlı bazı 

işçilerin işyerlerinde çalışmak isteyenlerin yollarını 
kesmekte olduklarını bildirmeleri üzerine Aydın Vali 
Vekili, Jandarma Alay Komutanı ve Emniyet Mü
dürünün mahalline gittiği işin kanunsuz olduğunun 
işçilere anlatıldığı, yolun açılmasının sağlandığı, ben
zer durumların tekrarını önlemek amacıyle olay ye
rinde gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı; 

İşçileri kanunsuz direnişe sevkedenler hakkında 
C. Savcılığınca yapılan adlî kovuşturma sonucu 4 
şahsın tutuklandığı, tutukluluk halinin devam etmekte 
olduğu; 

İdarî makamların işin anlaşmayla çözümlenmesi 
için yaptıkları devamlı teşebbüsler sonunda Toprak 
İş Sendikası ile iş verenler arasında uzlaşma sağlan
dığı anlaşılmıştır. 

2. Bu durum karşısında Mülkî İdare Amirlerinin 
davranışlarında bir kusur görülmediğinden haklarında 
herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

40. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
ülkemizce asbestli çimento, oluklu ve düz levha sa
nayi ile iştigal eden dış sermayeli şirketlere ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı ce
vapları (7/676) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı ve Sanayi ve 

Teknoloji Bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delâletinize saygı ile rica ederim. 

2 . 7 . 1975 
Adana Milletvekili 

Emin Bilen Tümer 

Soru : 
1. Ülkemizde asbestli çimento, oluklu ve düz 

levha sanayi ile iştigal eden fimalardan kaç tanesi 
yabancı sermayeli şirket durumundadır? 

2. Yerli sermayeye ait firmalar ülkemizde döviz 
kazancı temin eden ithalâtı azaltıcı maden arama 
ve işletme ile kendi ihtiyaçlarının bir kısmını yurt 
içinden temin ettikleri halde yabancı sermayeli şir
ketin bu yolda bir çalışması var mıdır? 

3. Yerli firmaların halen yaptırmakta oldukları 
fabrikaların makineleri yurt içerisinde imal edildiği 
halde yabancı sermayeli şirketin büyütülmesi için bu 
şirkete dışardan makine getirtmek izni verilmiş midir? 
Böyle bir izin verilmiş ise ülkemizin döviz kaybı ne 
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olacaktır? Bu izinde teşvik ve özendirme indirimleri 
var mıdır? Varsa nisbeti nedir? 

4. Yabancı sermayeli şirketin kuruluş tarihinde 
ve bugünkü durumdaki yabancı sermaye oranı nedir? 
Bu oranda yapılmış değişikliğin ortaklık hisse senet
leri hamiline mi yoksa nama mı tanzim edilmiştir? 

5. Yabancı sermayeli şirket kuruluşundan bugüne 
kadar yurt dışına kaç lira kâr transfer etmiştir? Bu 
şirketin fabrikasının büyütülmesinden sonra transfer 
edeceği kâr ne nisbette artacaktır? 

6. Yabancı sermayeli şirket kuruluşundan bu
güne kadar dışa ne miktar da ihracaat yapmıştır? 
Bu ihracaattan elde edilen döviz miktarı nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 29 . 7 , 1975: 

* DifticareÜ Genel Sekreterliği! 
Teşviki vd Uygulama' Genel 

Müdürlüğü! 
Dosya No, ; 24.4.35/9130 

Konu : Adana Milletvekili Emin Bilen 
Tümer'in önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 8 . 7 . 1975 gün ve 7/676-2749/22049 sayılı 

yazınız.! 
ilgide kayıtlı yazınız eki Adana Milletvekili Sa

yın Emin Biten Tümer'in ülkemizde oluklu ve düz 
•ivVrmı sanayii ile iştigal eden dış sermayeli şirketle*. 
ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımızdaiki mevcut 
donelere göre cevaplandırılmıştır. 

1. Amyantlı çimentodan mamul tazyikli su bo
ruları ve aksesuarları imal etmek üzere ülkemizde 
6224 sayılı Kanundan yararlanarak faaliyet gösteren 
sadece Eternit Sanayii A. Ş. mevcut olup, şirketin 
sermayesi aşağıdaki gibi teşekkül etmektedir. 

Yerli ortaklar >%' 52 -15 600 000 TL. 
Ya'baneı ortaklar % 48 14 400 000 TL. 

Toplam sermaye 30 000 OOCİ TL. 

Dağıtılması 
Yılı Şirket kân kararlaştırılan 

1973 19, 613 469,15 11 983 688,24 
1974 , 2» 475 279,97 13 MÖ 000,— 
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2. Eternit Sanayii A. Ş.'niın faaliyet konusu yu
karıdaki maddede belirtildiği gibi Kararname ile sı-
nırlandirilmiş olduğundan, maden arayıcı!ığı yapa
maz, 

3. Firma tevsi yatırım müracaatında bulunmuş, 
talep 6224 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca 
Devlet Planlama Teşkilâtınca (kaibul edilmiş ve Ka
rarname Taslağı Bakanlar Kurulunun tasvibine su
nulmuş olup, tevsi yatırım döJayısıyle ithal edilecek 
mıakine ve (teçhizat (bedeli 8 558 600 TL. ısıdır. Bu 
da yaibancı ortağın getireceği aynı sermaye ile karşı
lanacağından, döviz kaybı olmayacaktır. 

Teşvik ve özendirme (Bakanlığımız uygulaması 
dışında bulunmakla beraber, (1975 yılı Program Ka
rarnamesine ekli Genel Teşvik Tablosuna göre çi
mentodan yapılan gereçler sanayiine gümrük muafi
yeti uygulanmadığından yeni projeden ötürü Devle
tin bir Gümrük Vergisi kaybı söz konusu olmamak
tadır. Ancak, yine aynı tabloya göre yatırım içerisin
deki yerli ortak payı yatırım indirimimden istifade 
edebilecektir, 

4. Yabancı ortağın halihazır sermaye payı '%• 
48 olduğu 'halde, tevsi projesi ile ilgili olarak (sevk 
edilen yeni Kararname taslağında '% 30'a düşürül-
mekıtedir. Şirket sermayesinin alacağı yeni şekil aşa
ğıda gösteri İmiş tir. 

Yerli ortaklar %• 70 56 OOti 000 TL. 
Yabancı ortaklar % 30 24 000 000 TL. 

Toplam sermaye 80 000 000 TL. 
Yaibancı ortağın halihazır şirket sermayesindeki! 

katılma payı karşılığımdalki hisse senetleri nama ya
zılıdır., 

5. Şirketin kuruluşundan 1972 yılma kadar; 
elde ettiği kâr ve yaibancı 'ortağın kâr transferi Ba-ı 
kanlığımız kayıtlarında mevcut değildir. Ancalk 1973 
yılından ıberi Bakanlığımızca yürütülen 'işletme döne
mi izleme formlarına göre şirketin 1973 ve 1974 yı'll 
vergiden önceki net kârı ve 1972, 1973 yılları yaban
cı ortak kâr transferi aşağıdaki gibidir. 

Yıl içinde 
transfer' edilen 

Yabancı ortak biri önceki yıl 
Pay< kârı 

4 259 216,90 3' 778' 497,50 
3 901( 536,— 4 259 216,90 
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Yeni tevsi yatırımı, Kararnamenin yayımlanma
sından itibaren 23 ay sonra deneme işletmesine ge
çecek, işletmeye geçişlin 2 nci yılından itibaren de 
tam kapasitede üretim 'gerçekleştirilecektir. Projeye 
göre tam kapasitedeki şirket brüt kârı 31 146 000 
TL. sı olacaktır. Elde edileceği tahmin edilen bu 
'brüt kârdan yalbancı ortak % 30 nispetinde yararla
nacaktır. 

6. Yine işletme dönemi izleme formuna göre 
şirket 1973 yılında 1 075 818,80 TL. sı karşılığı 
16 844,20 $'lık ve 1974 yılında da 3 685,50 TL. sı 
karşılığı 273 '$'lık ihracat yapmıştır. 

Diğer taraftan şirketin tevsi yatırımı nedeniyle 
yukarıda da belirtildiği üzere yabancı ortak sermaye 
payı i% 48'den, % 30'a düşmekte, yılda 200 000 $ 
ihracat şartı getirilmekte ve royalty ödemesine son 
verilmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Boşal 

Ticaret! Bakanı 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 30. 7 . 1975 

Bakanlığı 
Sanayi! Dairesii Reisliği 

24586 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8İ , 2 , 1975 gün ve 7/676-2749 22049 sayılı ya

zınız,' 

İlgi yazınız eki, Adana Milletvekili Emin Bilen 
Tümer'in yazılı sorusunldaki konular Bakanlığımızın 
çalışma sahasına girmemektedir. Konu Ticaret 'Ba
kanlığı Teşvik ve Uygulama ile İhracat Genel Mü
dürlüklerinin mevzuları içindedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kerimi Doğru 

Sanayi ve Teknolojî Bakanı 

41. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ - Şarköy ilçesinde arsa haline getirilen Or
mana ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan Ka
pantı tun yazılı cevabı (7/677) 

Milleti Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanınca, Yazılı ola

rak cevaplandırılması için durumu 'bilgilerinize sunu
yorum. Saygılarımla. 2 . 7 . 1975 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

İlimizin, Şarköy ilçesi sınırları içinde, Kıziîca-
terzi Köyü bitişiğindeki ormandan üçyüz (309) dönü
mü, greyder ve dozerlerle sökülerek, arsa haline ge
tirilmiştir. Bu yerin şu anda arkası çam ormanları 
önü ise denizidir. Böylece devlet ormanı üç kişilik1 

eşkiya şebekesince sökülüp tur'isitik arsa haline geti
rilmiştir. -Arsayı bitişikteki kendi arsalarına katarak, 
satışınada başlamış bulunmaktadırlar. Bunların lideri! 
1973 milletvekili iseçimleründe, M. C. ortağı Cumhu
riyetçi Güven Partisi Tekirdağ adayı ve halen T R T 
de görevli Nedim Tekin'dir. 

1. Kızılcaterzi Köyü Muhtarlığı, bu büyük yağ
mayı anında Keşan ve Çanakkale Orman İşletmele
rine bildirmelerine karşın, 'bu gün'e dek yağmacı şe
beke mensupları hakkında neden 'hiç 'bir işlem yapıl
mamıştır?! 

2. Bu orman sökülerek, turistik arsa haline ge
tirilen arazinin metre karesinin 200'er liradan satıla
rak, üçlü şebekenin devlet sırtından 60 milyon lira 
kazanacaklarını feilmiyor muydunuz? 

3. Güven Partili ve iki arkadaşından kurulu, bu: 
orman soyguncusu şeebke konusunda, gerekli bilgi 
ve şikâyetler bakanlığınıza da iletilmiş bulunmasına 
karşın, bu güne dek neden sustunuz? 

4. M. C. Hükümeti olarak, yoksa partizanlık 
anlayışınız bu ölçüler içinde mi sürdürülecektir? 

5. Ayrıca köy muhtarının dilekçe ınektusbunu' 
da kanıt olarak bilgilerinize sunuyorum, mektuptaki 
iddiaların doğruluk dereceleri konusunda gerçeği ibil
mek istiyorum? 

Sayın Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Ankara 
Şarköy İlçesine bağlı Kızılcaterzi Köyü hudutları 

dahilinde bulunan (Daradoğan) çiftliğinden tarla sa-
tınalan Sadık Karagöz ve Nedret Yalçın ve Tekir-
dağh Nedim Tekin satınaldıkları arazilerine katmak; 
üzere ormandan 300 dönüm miktarındaki ormanı do
zer ile söktüler ve grayder ile de düzleyip tarla hali-ı 
ne getirdiler. 

Durumu haber alınca Şarköy Kaymakamlığına 
ve diğer ilgililere keyfiyeti arz ettik isekte hir netice 
hâsıİ olmadı.. 

300 dönüm miktarında ormanın sökülüp tarla 
haline getirildiğini Keşan ve Çanakkale orman ilgi
lilerine de arz ettik. 

Devlet ormanının yağma edilmesini önlemek için 
ilgili ve yetkililere hadise anında 'bildirilmiş ise dö 
hiç bir netice alınmadı. 
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300 dönüm miktarındaki ormanı dozer ile söken 
şebekeye hiçbir kanunî işlem yapılmaz ve fakir ve 
zavallı bir (köylü 'bir keçisini ormana kaçırdığı görü
lünce derhal mahkemeye verilir ve para cezası ve 
hapislik ile tecziye edilir. 

Bu hadiselerden sonra yukarıda adı geçen üç kişi
lik şebeke tarafından dozer ile ormanı söken ve gray-
der ile düzleyip tarlasına katmakta olan bu 'kişilere 
hiç hir kanunî işlem yapılmadı. 

Pek yakında Ankara Orman Bakanlığından hadi-' 
se yerine gelen, ilgili ve yetkili zevatın yanında Ça
nakkale, Keşan ve Şarköyden katılan orman şefle
rimden teşekkül eden 4 kişilik kurul da ormanın bi
zim köyümüz sınırları içerisinde olduğunu çok iyi 
bildikleri halde orman sökülen yerleri tespit etmek 
için hu yerler ile ilgisi ve 'bilgisi olmayan Gelibolu -
Kavak köyünden bilirkişi alınması da dikkati çeker 
'bir haldir. 

Kızılcaterzi köyü halkının tek isteği üç kişilik 
orman yağmacısının Ibu hallerini önlemek olduğunu 
'bildikleri için köyümüz halkından bilirkişi aüınıma-
mıştır.) 

Üzülerek şu maktayı arz edeyümki, biz bir köylü 
parçası olarak Devlet ormanının bu kişiler tarafından 
yağma edilmesine karşı çıktık ve fakat ne yazıfcki 
ilgili ve yetkililerin orman yağmasını yapan bu kişile
rin bu hailerine seyirci kaldılar. 

Bu acıklı dur umu yüksek bilgilerinize arz etmeyi 
vatan borcu bildiğimiz için işbu yazımızı sunuyoruz. 
Yüksek takdir sizlerindir. 

En derin saygılarımızla keyfiyeti arz ederiz. 
20 , 6 . 1975 

Kızılcaterzi Köyü Muhtarı Aza 
Halil Üstün Ahmet Ayten 

T. C. 
Orman Bakanlığı 4 . 8 . , 1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Öl.1077 

Millet Meclisi) Başkanlığına 
İlgi : 28 . 7 . 1975 gün ve 7/677-2750/22048 sa

yılı yazınız. 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, Tekir

dağ - Şarköy ilçesinde arsa 'haline getirildiği iddia 
olunan ormana dair yazılı soru önergesi cevabı, 2 
nüsha olarak ilişikte takdim edilmiştir. Arz ederim. 

Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, Te
kirdağ - Şarköy ilçesinde arsa haline getirildiği iddia 
olunan ormana dair yazılı 'soru önergesi cevaibı : 

Bahis mevzuu ormanla ilgili iddia tetkik edilmiş 
olup; 

1. Kızılcaterzi köyü muhtarı 12 . 7 ,1974 günü 
Çanakkale Orman Bölge Başmüdürlüğüme şifai ola
rak ımüracaaJita buîunarak Sadık Karagöz; Nedret 
Yalçın ve Nedim Tekin'in ormanları dozerle söke
rek ormandan açma yaptıklarını İhbar etmesi üzeri
ne İşletme Müdürlüğünce hemen mahalline muhafa
za memuru gönderilerek sanıklar hakkında zabıt 
tanzim edilerek suç âleti dozerleri müsadere ettikleri, 
500 000 lira değerindeki dozerin teminat karşılığı 
sahibine iade edildiği, ikinci dozerin 250! 000'liralık 
kıymetine karşılık teminat verilmediğinden, Kızılca
terzi köyü ihtiyar heyetinden Alhmeit Ayten'e yedi 
emin olarak teslim edildiği anlaşılmıştır. Bu açmaîaı1 

hakkında suçluların aleyhinde açılan davalar devam 
etmektedir., 

2< Onmanın bu şahıslar tarafından parsellenip 
satışa hazır duruma getirildiği söz konusu değildir. 
Esasen Şarköy Bölge Şefliğince bütün kontrol ted
birleri alınm ıştır „ 

3. Mahallî teşkilât söz konusu sahaya yapılan 
tecavüzleri zamanında mahkemeye infikal ettirmiş 
olup davalar derdesttir. 

4/ Dava ıkonusu yerin durumu, mahkemeden is
tizanda bulunması üzerine 6831 sayılı Kanunun 1 mel 
maddesinin (j) fıkrası uyarınca, Şarköy Asliye Hu
kuk Mahkemesine 'Bakanlığımızca gerekçeli mütalâa
da bulunulmuştur. Söz konusu arazinin keşfinde bi
lirkişi olarak ikeşifte hazır bulunan Süleyman Baray 
her ne kadar Kavak köyünden ise de, kendisinin id
dialı yerin bitişiğinde arazisi 'bulunmaktadır. Bu yer
leri en iyi bilen bir kişi olarak keşfe iştirak ettiği an-
îaşıl'mıiştır. 

Hiç kimseye hususî bir muamele yapılım almakta
dır. Bahsedilen şahısların sanık olarak mahkemesi 
devam etmektedir. 

42. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
sürelerini doldurup da terfi edemeyen emniyet men
supları ile görevden alınanlara ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (71678) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandınlmaisı için gerekli işlemin ya
pılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica ©derim, 

2 . 71 .. 1975 ' 
Çanakkale Milletvekili 

Orhart Çan eri 
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1. Gazi Eğitim Enstitüsünde öğrenciler arasında* 
geç'en bir olayda görevlerini gereği gibi yapan Ko
miser Mustafa Duymuş, komiser yardımcısı Ömer 
Çoban ve polis memuru Sedat Yeşiltepe'nin önce gö
revden alınması ve sonra da tayin edilmelerinin ge
rekçesi nedir? 

2. Hükümetin tutumu Türk Polisini huzursuz; 
hale getirmiş ve Polens, Polder, İpa gibi ciddî polis 
kuruluşları 'bir bildiri yayınlayarak olayları kamu
oyuna duyurmuşlardır. Türk Polisinin bu 'bildiride 
yer alan sorunlarının ele alınıp huzursuzluklarının 
giderilmesi gereği vardır., 

<Beş yıldır emniyet amirliğinden, emniyet mü
dürlüğüne yükselmeyi bekleyen polislerin bu mağdu
riyetlerinin sebebi nedir? 

Başkomiserlikte yasal sürelerini doldurmuş olup 
emniyet amirliklerine yükselmeyi bekleyen Polis 
Enstitüsü Yüksek Öğrenim mezunları ile diğer yük
sek okul ve fakülte mezunlarının yükselmelerinin ge
ciktirilmesinin sebebi nedir? 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve 3201' 
sayılı Emniyet Teşkilât Yasası hükümlerine aykırı 
olarak çıkarılan ve 1 , 6 . 1975 gün ve 15252 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan Yönetmelik Polis Teşki
lâtı içerisinde huzursuzluk yaratmıştır. Yasalara ay
kırı olan bu yönetmelik yürürlükten ne zaman kal
dırılacaktır? 

T, C. 
İçişleri Bakanlığı 18' . 8 . 1975 

Emniyet Geneli Müdürlüğü! 
Daire : Personel Atanı ai ve 

işlemleri 
Şu'bd : A. 1. 

146457 
Konu : Çanakkale Milletvekili Orhan 
Çaneri'nin yazılı soru önergesi. 

Türkiyd Büyük Millelt Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 8 Temmuz 

1975 gün ve Genel Sek. Kanunlar Md. lüğü 7/678 -
2752-22046 sayılı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin, 
görevden alınan ve terfi edemeyen emniyet mensup
larına dair yazılı isoru önergesi incelenmiş, cevabı
mız aşağıda belirtilmiştir. 

1. Ankara Toplum Zabıtasında görevli Komiser 
Mustafa Duymuş, Komiser Muavini Ömer Çoban ve 
Polis Memuru Sedat Yeşiltepe'nin, tutum ve davra
nışları nedeniyle 'bulundukları yerde görevlerine de

vam etmeleri sakıncalı görülerek başka bir il emni
yet kadrosuna atanmaları Valilikçe teklif edildiği 
için sırası ile Erzincan, Kocaeli ve Samsun illerinö 
atandıkları anlaşılmıştır. 

2. POLENS, POLDER, İPA Polis kuruluşları
nın bildirileri incelenmiştir. Bildiriyi yayınlayan ve 
dağıtan emniyet 'görevlilerinin bu davranışları, ka
nunlara aykırı görüldüğünden haklarında inceleme vo 
gerekiyorsa soruşturma açılması için Bakanlık Teftiş 
Kuruluna emir verilmiştir. Kaldı ki bildirilerde yer 
alan hususlar Bakanliğımın üzerinde zaten titizlikle 
durduğu konulardır. 

Nitekim' :ı 
a) Emniyet Amirliğinden, Emniyet Müdürlüğüne 

terfie hak kazanmış bulunan emniyet mensuplarının 
terfi kararnamesi pek yakında hazırlanarak 'Başba
kanlığa sunulacaktır. 

b) Başkomiserlikte hizmet sürelerini doldurmuş; 
bulunan personelin Emniyet (Amirliğine terfileri ya j 

pılmış ve keyfiyet kendilerine tebliğ edilmiştir. 

3. I1 . 6 .; 1975 gün ve 15252 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan yönetmelik 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu gereğince, Devlet Personel Daire Baş
kanlığınca hazırlanan Devlet Memurluğuna girecek
ler hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
hazırlanmıştır. Meslekte huzursuzluk meydana getir
mesi ve kanuna aykırılığı söz konusu değildir. 

Arzı ederim, 
Oğuzhan, Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

43. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Deniz ulaşımındaki aksamalara ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşenin yazılı cevabı (7/679) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin 
yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica ede
rim. 2 . 7 , 1975 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çanerj 

1. 1975 Mayıs ayı içerisinde memleketimize de
niz yolu ile gelen 17 863 yolcudan ancak 281 yolcu 
Türk gemileriyle gelebilmiştir. Bu tablo bile deniz 
ulaşımında ne kadar geri kaldığımızı gösterir. Buna 
rağmen elde mevcut gemilerin tamir ve bakım plan
laması gereği şekilde yapılamıyor, turizmin başla
dığı mevsimde tamir ve bakıma alınarak günlerce 
bekletiliyor. Örneğin Akdeniz, Etrüsk, İskenderun 
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yolcu gemileri ve Eyüp, Gemalettin Erem • arabalı 
vapurları ilıgisizükten >buı duruma düşmüşlerdir. 

Bu gilbi a'kisamalara sdbep olan ve illgisizlilkleri 
dolayısiyie Deniz Yollarını zarara sokan işletme yet-
ıkilileri hakkında ne giıbi Ibir işlem yapılmıştır? 

2. Çanakkale - Ecea'baJt ve Lapseki - Gelibolu 
arasında işletilen arabalı vapurlar ilgisizlikten dolayı 
iMiyaca cevap verebilecek şekilde sefer yapamamak-> 
tadırlar. Örneğin küçük tip bir vapur olan Karaköy 
arabalı vapuru İsrarla bu hatlarda işletilmektedir. 

İilgililerin ihmaline uğramış olan bu araibah vapur 
İnatlarında 'sefer aksamaları nasıl ve ne zaman gide-' 
rüecelktirtf 

T, C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 8 . 1975 

Deni/Ş Ulaştırması] Genel 
Müdürlüğü 

Dugm, : U-T2/1-18/3380-13305 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Milleiî Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 8 . 7 . 1975 

gün ve Kanunlar Müdrülilgü ifadeli 7/679-2753/22045 
sayılJ yazıları.' 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin 
Bakanlığımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
dikleri ve ilgi yazı eki olarak alınan önergenin ce j 

vapları ilişikte takdim edilmiştir. 
iBiilgiierinize arz ederim. 

NahiS Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın Orhan Çaneri'nin yazılı 
soru önergesine cevaptır 

Soru 1. — 1975 Mayıs ayı içerisinde memleketi
mize Deniz yolu ile gelen 17 863 yolcudan ancak 281 
yolcu Türk Gemileriyle gelebilmiştir. Bu tablo bile 
deniz ulaşımında ne kadar geri kaldığımızı gösterir. Bu
na rağmen elde mevcut gemilerin tamir ve bakım 
planlaması gereği şekilde yapılamıyor, turizimin baş
ladığı mevsimde tamir ve bakıma alınarak günlerce 
bekletiliyor. Örneğin Akdeniz, Etrüsk, İskenderun yol
cu gemileri ve Eyüp, Gemalettin Erem arabalı vapur
ları ilgisizlikten bu duruma düşmüşlerdir. 

Bu gibi aksamalara sebep olan ve ilgisizlikleri 
dolayısiyie deniz yollarım zarara sokan işletme yet
kilileri hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır. 

Cevap 1. — Mayıs 1975 ayı içinde Kuzey ve Gü
ney Akdeniz hattından tek bir gemi dönmüş ve keza 
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I İstanbul feribotu da 4 sefer yaparak her iki gemi 
1 087 yolcu taşıyarak 4 400 000 lira hasılat temin 
edilmiş bulunmaktadır. Akdeniz gemisi, 19 . 4 . 1975 
günü girmiş olduğu yıllık onarımını bitirerek, nor
mal tarife gereği 12 . 6 . 1975 tarihinde sefere baş
lamıştır. Etrüsk gemisinde sefer esnasında meydana 
gelen bir kazan arızası sebebiyle kısa bir süre tamire 
alındığından, seferin aksatılmaması için, yerine Ka-
deş Varupu hizmete verilmişti. Tamiratını müteakip 
Etrüsk gemisi normal seferine başlamış bulunmak
tadır. Eyüp ve Gemalettin Erem araba vapurlarının 
evvelce programlandığı üzere yıllık onarımları plan
landıkları tarihlerde yapılmak üzere tersanelere alına
rak, Eyüp araba vapurunun tamiri bitirilmiştir. İs
kenderun gemisinin ise, kazan boruları arızalı oldu
ğundan yeni borular İtalya'dan getirtilerek geminin 
onarımına geçilmiştir. 

Ana ve yardımcı makineler ile Güverte ve maki
ne teçhizatlarının çalışma saatleri ve teknenin yıllık 
bakım tarihleri yanında gemilerin çalıştırıldıkları 
hatların mevsimlik yolcu - yük trafiği ve tersanelerdeki 
iş durumları göz önüne alınarak gemilerin yıllık ona
rım programlan hazırlanmaktadır. Bununla bera
ber, forsmajör deniz kazaları ile yaşlı gemilerde se-

I fer esnasında meydana gelen arızalar, yıllık onarım 
programlarım aksattığı gibi deniz yolları yetkililerini 

i de güç durumda bırakmaktadır. 

Soru 2. — Çanakkale - Eceabat ve Lapseki - Ge
libolu arasında işletilen arabalı vapurlar ilgisizlikten 
dolayı ihtiyaca cevap verebilecek şekilde sefer yapa
mamaktadırlar. Örneğin küçük tip bir vapur olan 
Karaköy arabalı vapuru ısrarla bu hatlarda işletil
mektedir. 

İlgililerin ihmaline uğramış olan bu arabalı va
pur hatlarında sefer aksamaları nasıl ve ne zaman 
giderilecektir. 

Cevap 2. — Çanakkale - Eceabat hattındaki ge
milerden biri tamire alındığı takdirde, iki gemiden aşa
ğı olmamak üzere bu hatta seferler muntazaman 
yapılmaktadır. Gelibolu - Lapseki hattında da, Ka
raköy araba vapuru çalıştırılmaktadır. -Onarımı 
icap ettiği zaman seferlerin aksamaması için, Karaköy 
araba vapurunun yerine şehir hatlarından başka bir 
araba vapuru kiralanmaktadır, Halen mevcut büyük 
araba vapuru olmadığından Cemalettin Erem araba 
vapurunun onarımını müteakip Gelibolu - Lapseki 
hattına tahsis edilerek büyük gemi ihtiyacı gideril
miş olacaktır. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 
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44. — Burdur Milletekili Ali Sayılının, Burdur ye I 
çevresinde bazı kitabevlerinin aranmalarına ilişkin I 
sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazdı I 
cevabı(7/680) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 1 . 7 . 1975 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Soru : 
Düşünce özgürlüğü, demokratik hayatın göster

gesidir. Hükümet programında bu özgürlüğe işlerlik ! 
kazandırılacağı belirtilmiştir. Buna rağmen düşün- | 
ceye ve demokratik haklara yönelen baskılar ve ter
tipler bu Hükümetin meşruiyetini tartışır hale sok
maktadır. 

Yasak kitap bulundurmanın suç sayılmadığ* As
kerî Yargıtay kararları ile de tespit edilmiş bulun
maktadır. Yakalanması halinde faili hakkında hiçbir 
işlem yapılmayacağı bilinen bir fiil için çok önemli 
ve ağır suç delillerinin tespiti için yapılabilen aramala
rın özellikle C. H. P. örgütüne mensup unsurlara yö
neltilmesi bir terör ve baskı yöntemi olarak bu yo
lun izlendiği sonucunu vermektedir. 

Bununla ilgili olarak yaptığım sözlü başvurma
lara karşın bir olumlu cevap verilmemiştir. 

Nisan 1975 tarihinde Başpınar köyünden lshak 
Çetin'in, Tefenni ilçesinde Osman Sertaş'ın, Kara
manlı bucağından Hüseyin Karakaş'ın ve Burdur'da 

i 

Nazmi Oztürk'ün Meydan Kitabevi aranmış ve bazı 
kitaplarla, plaklar alınmıştır. 

1. Arama için, hangi suç delili tespiti sebep gös
terilmiştir? 

2. İhbar kirne, kim tarafından yapılmıştır? 
3. Arama, mahalli zabıta teşkilâtı tarafından 

niçin yapılmamıştır? 
4. Elde edilen kitap ve plakların listesi nedir? 

Bunların yasak olduğu hangi mahkeme karan ile de-
lillendirilmiştir? 

5. Yasak olmadığı bilahara tespit olunanlar iade 
edilmiş midir? İade edilmemiş ise niçin iade edilme
mektedir? Sorumlular hakkında ne gibi bir işlem 
yapılacaktır? 

6. Yasak kitap bulundurmaktan dolayı vatandaş 
evinin aranması için Güvenlik Kuvvetine talimatınız 
var mıdır? Varsa sürdürmekte kararlı mısınız? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik 

145973 18 . 8 . 1975 
Daire : Basın B. 1 

Konu : Ali Sanlı'nın soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 8 . 7 . 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/680.2754/22043 sayılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın Burdur ve 
çevresinde bazı kitabevlerinin aranmasına dair yazılı 
soru önergesi incelenmiş, cevabımız aşağıda açıklan
mıştır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre; 
1 — Burdur Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar

lar üzerine alman mahkeme kararlarına dayanılarak, 
30 . 4 . 1975 tarihinde Tefenni İlçesi Başpınar köyün
de emekli Öğretmen İshak Çetin'in ve Karamanlı bu
cağında Hüseyin Karakaş'ın evlerinde, Burdur'da 
Nazmi Öztürk'e ait Meydan Kitabevinde aramalar 
yapıldığı; 

2 — İhbarların Burdur Emniyet Müdürlüğüne ya
pılmış olması nedeniyle, aramaların mahalli zabıta ve 
sözü edilen müdürlükten gönderilen ekipler tarafın
dan müştereken yapıldığı; 

3 — Aramalar sonunda elde edilen kitaplar ile 
plâkların mahalli Adlî Mercilere tevdi olunduğu; 

Anlaşılmıştır. 
4 — Aramalarda elde edilen kitap ve plâkların isim 

ve mahiyetleriyle bunlardan iade edilenler hakkında 
tarafımdan bilgi verilmesi, olaya Adlî Mercilerce el-
konulmuş olması ve Anayasa'nm 132 nci maddesi 
hükümleri karşısında mümkün görülememiştir. 

5 — Bakanlığımızca, Güvenlik Kuvvetlerine yasak 
kitap bulundurmaktan dolayı evlerin aranmasına dair 
herhangi bir talimat verilmemiştir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiîtürk 

İçişleri Bakanı 
45 — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın. Burdur -

Gölhisar ilçesinde kurutulan söğüt gölüne ilişkin sa-
rusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı ceva
bı (7/681) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygıla
rımla. 1 . 7 . 1975 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 
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İlimiz Gölhisar İlçesi Hudutları içinde bulunan 
Söğüt gölü kurutulmuş ve hazine adına tespit edil
miştir. Başvurmalarımız sonucu, Toprak Reformu uy
gulama bölgesi olmadığı için, yapılan bir yönetmelik 
uyarınca, topraksız köylülere, Köy fşleri Bakanlığına 
bağlı Toprak İskan Müdürlüğünce kiraya verilmek 
suretiyle tasarruf edileceği bildirilmişti. 

Bu nedenle; 
1 — Göl yatağı hazine adına tespit edilip kesin-

leşmişmidir? 
2 — Hangi köylere kiraya verilmektedir? Veya 

verilmesi düşünülmektemidir? 
3 — Dağıtım yapılmış ise, hangi köylerden kim

lere ne miktar verilmiştir? 
4 — Dengere köyü bu dağıtımdan yoksun tutul

muş mudur? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : H. 11-1996 07351 30 . 7 . 197.5 

Konu : Burdur Milletvekili Sayın Ali 
Sanlı'nın Yazılı soru önergesi. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü : 
İLGÎ : 8 . 7 . 1975 gün ve 7/681-2755/22044 sayılı 

yazıları. 
Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın «Burdur Gölhisar 

ilçesinde kurutulan Söğüt gölüne ilişkin» yazılı olarak 
cevaplandırılması istemiyle yönelttikleri soru önerge
lerinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın «Burdur -
Gölhisar ilçesinde kurutulan Söğüt gölüne ilişkin» ya
zılı olarak cevaplandırılması istemiyle, Bakanlığımıza 
yönelttikleri soru önergelerinin cevabıdır. 

Burdur - Gölhisar ilçesinin Söğütgölü köyü sınır
ları dahilinde hazine adına tescilli bulunan 19 016 000 
dönüm arazinin köydeki muhtaç çiftçilere kiralanması 
hususu. Antalya 81 No. lu Toprak Komisyonunun 
1975 yılı kiralama programına alınmış ve çalışmalara 
başlanmıştır. 

Ancak, kurutulan gölün mezkûr ilçeye bağlı Denge
re (Bölmepınar) köyü ile Manavgat ilçesine bağlı Ma-
nay köyüne hudut bulunması nedeniyle, kiralama yö- J 
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nünden adıgeçen köy halkının da dikkate alınması ge
rekli görülmektedir. 

Bu konuda, Adıgeçen köylerin bu araziden daha 
önce yararlanıp yararlanmadıkları da gözönünde 
bulundurularak kiralama yönetmeliğinin Ek. 1 
maddesi uyarınca tetkiki hususunda 14 . 7 . 1975 ta
rih ve 7360 sayılı yazımızla Antalya Valiliğinden bil
gi istenmiştir, 

Bu saha ile ilgili olarak herhangi bir kiralama iş
lemi sonuçlandırılmamıştır. 

46 — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyamk'ın, 
Diyarbakır olayları nedeniyle göz altına alınanlara 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı (7/682) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle 
rica ederim. 2. 7 . 1975 

Diyarbakır Milletvekili 
Mahmut Uyanık 

1. — Diyarbakır olayları ile ilgili olarak göz al
tına alınanların açık kimliklerini, varsa bunların men
sup oldukları sendika, parti, dernek v. s. gibi teşek
küllerin isimlerini açıklayınız? 

2. — Bunlardan hangilerinin Devlet Güvenlik 
Mahkemesince serbest bırakıldığını ve hangilerinin 
tutuklandığını açıklayınız? 

3. — Olay gününden bu güne kadar sürekli olarak 
halktan yakalananların olduğu ve bunlara dayak 
atıldığı Diyarbakır halkı tarafından ileri sürülmekte
dir. Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz? 

4. — 28 . 6 . 1975 tarihli Barış Gazetesinde çıkan 
3 fotoğraftan da anlaşılacağı gibi olay sırasında silâh 
kullanan bir şahıs yakalanmıştır. Fotoğraflarda gö
rülen bıyıklı, uzun boylu, zayıf genç hakkında bu gü
ne kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 25 . 7 . 1975 
Daire : Güvenlik 

Şube : Sendikal Faal. Der. 
ve Top. Ol. B. 128232 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Uyamk'ın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 , 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/682-2751-22047 sayılı yazıları. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Mahmut Uyanık 

tarafından Bakanlığımıza yöneltilen, Diyarbakır olay-
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lan nedeniyle gözaltına alınanlara dair, yazılı soru öner
gesinde yer alan hususlar incelenmiş, cevabımız aşa
ğıda açıklanmıştır. 

Mahallinden alman bilgilere göre: 
1. — Diyarbakır olayları ile ilgili olarak 82 şahsın 

gözaltına alınmış, olaya elkoyan Devlet Güvenlik 
Mahkemesince bunlardan ll'nin tutuklanmış, 71'nin 
serbest bırakılmış olduğu; 

2. — 28 . 6 . 1975 günlü Barış Gazetesinde çıkan 
fotoğraflarda görülen şahsın, olay günü elinde taban
ca ile yakalandığı ve mahkemeye sevkedilerek sorgu
sunu müteakip tutuklandığı anlaşılmıştır. 

3. — Olayla ilgili hazırlık soruşturması sürdürül
mektedir. Hazırlık soruşturmasının gizliliği ve Anaya
samızın 132 nci maddesinin hükmü karşısında öner
gedeki sanıkların kimliği ve bağlı oldukları teşekküller
le ilgili soruların tarafımdan cevaplandırılması mü-
kün görülememiştir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

47 — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, me
rinos ve yapağı fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı(7/684) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması dilerim. 

Saygılarımla. 3 . 7 . 1975 
Balıkesir Milletvekili 

Necati Cebe 

Soru : 
1 — Geçen yıl Kilosu 60 TL. olan yapağı bu yıl 

30 TL. ye düşmüştür. Bu düşüşü nasıl açıklarsınız? 

2. — Geçen yıl etkili destekleme'alımı yapan ve 
üstelik prim ödeyen Merinos'un bu yıl, isteksiz alım 
yapması Ve prim ödememesi, Hükümetin, üreticiyi 
tüccarın insafına terketme politikasının sonucu değil
se neyin sonucudur? 

3 — Bakanlığınız, yapağının el değiştirdikten son
ra değil de üreticinin dindeyken para etmesini sağla
yıcı tedbirler almayı kendisi için bir görev saymakta 
ise, etkili destekleme alımına niçin girmemektedir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Dosya No : 27304 29 . 8 . 1975 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
ilgi : 8 . 7 . 1975 - 2 . 8 . 1975 tarih ve 7/684/ 

2765/22092 sayılı yazılarınıza k. 

Yazınız konusu Balıkesir Milletvekili Necati Ce
be'nin yapağı ve merinos fiyatlarına ilişkin yazılı so
ru önergesi incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit 
edilmiştir. 

1. — Yapağı piyasada kirli ve temiz olmak üzere 
muamele görmekte olup, üreticiden genel olarak kir
li vaziyette alınmaktadır. Yıkandığı zaman % 50 fire 
vermektedir. Geçen yıl en iyi cins kirli yerli ege yapa
ğı sümerbank tarafından 25 liraya alınmış iken, bu yıl 
26 liraya alınmaktadır. Bu fiyatların daha da yüksele
ceği tahmin edilmektedir. 

2. — Sualden açık olarak ne kastedildiği anlaşıla
mamıştır. Zira merinos bir yün tipi olup, Türkiye'de 
Merinos adı altında bir teşekkülün alım yaptığı varit 
değildir. Şayet sümerbank Merinos Yünlü Sanayii 
Müessesesi kastediliyorsa; bu müessese 440 sayılı ka
nuna göre çalışmakta, ihtiyacı olan yerli yapağıyı ser
best rekabet piyasasından temin etmektedir. Adı geçen 
müesseseye destekleme alımı ve pirim verme yetkisi 
verilmemiştir. Merinos yapağılarda ise teşvik fiyatı, 
en yüksek tavan fiyatı uygulanmaktadır. Ayrıca % 25 
pirim verilmektedir. 

3. — Mubayaalar zamanında ve mahallinde yapıl
maktadır. Sümerbank Genel Müdürlüğü doğrudan 
doğruya üreticiden alım yapmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

48 — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 1974 
1975 yılı zeytinyağı rekoltesine ilişkin sorusu ve Tica
ret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı (7/685) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 3 . 7 . 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

73 — 
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Soru : 
1. — 1974 - 1975 üretim yılı zeytinyağı rekoltesi 

ne kadardır.? 
2. — Halen Tariş'in ve üreticinin elinde, yakla

şık olarak ne kadar zeytinyağı vardır? 
3. — 1975 - 1976 üretim yılında zeytinyağı rekol

tesinin, tahminen ne olması beklenmektedir? 

4. — Bakanlığınızın, üreticilerin kutulu ihracat 
yanında varilli ihracata izin verilmesi isteğine ilişkin -
görüşü nedir? 

5. — Zeytinyağı ihraç fon hissesinin kaldırılması 
konusunda Bakanlığınız ne düşünmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 24.7.1975 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No: 15- 2/57 - 4 - 4263 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i lgi: 8 . 7 . 1975 tarih ve 7/685-2766/22093 sa

yılı yazınız: 
Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin zeytinyağı re

koltesine ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan husus
lar incelenerek aşağıda ayrı ayrı cevaplandırılmıştır. 

1. Kasım 1975'te sona erecek olan 1974 - 1975 
kampanya döneminde üretimin 126 000 ton olarak 
gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir. Geçen seneden 
devreden 13 300 tonluk stok da bu miktara eklendiği 
takdirde, mevcut 139 300 tona baliğ olmaktadır. 
Bu miktarın 90 000 tonu yurt içi tüketimine, 25 000 
tonu plânlanan ihracata ve 24 300 tonu ise 1975 -1976 
kampanya dönemine devredilecek stok için ayrılmış
tır. ' 

2. Hâlen Tariş'in elinde zeytinyağı stoku 
4 574 159 Kg. dır. - Bunun 1 000 000 Kg. Libya'ya 
yapılmakta bulunan kutulu zeytinyağı ihracatına, 
150 000 Kg. Millî Savunma Bakanlığının bakiye ala
cağına ayrılmış olup 3 424 159 Kg.'ı satışa amade 
stoktur. 

1974 - 1975 kampanya dönemi sona ermek üzere
dir. Depolama imkânı mahdut olan küçük üreticilerin 
zeytinyağlarını daha kampanyanın başında pazarlamış 
olmalarına rağmen, büyük çapta depolama imkânına 
sahip üreticilerin ürünlerini bu depolarda uzun süre 
bekletebilecekleri varsayımına göre 126 000 ton zey
tinyağından halen üreticilerin elindeki miktarın bilin
mesi mümkün olamamaktadır. 

3.. 1975 - 1976 üretim yılına ait rekoltenin bugün 
için kesin olarak tespitine imkân görülememektedir. 
Ancak, gelişim normal seyretmekte; yok senesi olması-
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na rağmen tahminî 80 000 ton civarında bir rekolte 
beklenmektedir. Hava şartları bu tahmini % 20 civa
rında etkiliyebilir. 

4. Kalkınma Planında öngörüldüğü üzere 1972 -
1973 döneminden başlayarak 1973 - 1974 ve 1974 -1975 
devresinde, gerek küçük kutulu ve markalı zeytinyağ-
larımızm dünya pazarlarında tanıtmak ve gerekse dış 
satışlarımızda devamlılığı sağlamak amacı ile zeytin
yağı ihracatımızın ambalajlı yapılması kararlaştırılmış 
olup, halen, ambalajlı dış satışlar devam etmektedir. 
Bunun yanında zeytinyağının varilli ihracı uygun gö
rülmektedir. 

5. Zeytinyağı ihracatında iç ve dış piyasa dengesi
ni korumak maksadıyle normal FOB masrafı ve kâr 
marjı indirildikten sonra dahilî piyasa fiyatları ile ih
raç fiyatı arasındaki farkın Türkiye Zeytinyağı ve Ne-
batiyağlar İhracatçıları Birliği bünyesinde bir fon he
sabında toplanması için Birliğin Tip Statüsünde 
4 . 5 . 1974 tarih ve 7/8334 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile değişildik yapılmıştır. 

Bahse konu fon, Birlik Yönetim Kurulunun kararı 
ve bu kararın Bakanlığımızca onaylanması veya doğ
rudan direktif verilmesi üzerine zeytinyağının üretimi, 
ihracının tanzimi, pazarlanmasının geliştirilmesi ve de
ğerlendirilmesi için kullanılacaktır. Esasen, bu fon sa
bit olmayıp, zeytinyağının iç piyasa fiyatlarına göre 
değişmektedir. 

Bu durumda, iç piyasa fiyatları ile ihraç fiyatları 
arasındaki farkın üreticiye intikalini temin etmek, do-
layısıyle zeytinyağcılığımızın gelişmesini sağlamak ba
kımından zeytinyağı ihracından fon alınmasında fayda 
görülmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

49. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
son üç aylık süre içinde görevi ve yeri değiştirilen ka
mu görevlilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Gıyasettin Karacanın yazılı cevabı 
(7/686) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle rica 
ederim. 

Artvin Milltvekili 
Ekrem Sadi Erdem 

Soru : 
1. Azınlık koalisyonunun iş başına geldiği üç 

aylık süre içerisinde, görev ve yeri değiştirilmek su-
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retîyle ülke çapında kıyıma uğrayan kamu görevlisi 
sayısı nedir? 

2. Cumhuriyet döneminde, kamu görevlerini eh
liyetsiz ellere düşürecek, aksatacak ve yaygın biçimde 
huzursuzluk kaynağı olacak, böylesine bir kıyım dö
nemi daha yaşanmış mıdır? 

3. Koalisyon partilerinin, mahallî örgütlerince 
tanzim olunan kıyım listelerine göre. bu işlemlerin 
sürdürüldüğü yolundaki yaygın haberlerin ve bu hak
sızlıkların önü ne zaman alınacaktır? 

4. Memur güvenliğini sarsan bu kanunsuz işlem
ler nedeniyle Hazineden ödenen yolluk miktarı kaç 
milyon liradır? 

5. 1975 yatırım programlarının ne miktarı ger
çekleştirilmiştir? Programdan çıkarılan, yatırımı, dur
durulan işler var mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 6 9 7 5 . 8 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 7 . 1975 tarih ve 7/686 - 2767/22094 
sayılı yazınız. 

Artvin. Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in kamu 
görevlilerine ilişkin olarak Sayın Başbakan'a yönelt
tiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması 
tensip buyrulan yazılı soru önergesinin cevabı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Gıyasettin Karaca 

Devlet Bakanı 

Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in yazıİı soru 
önergesinin cevabıdır 

— Hükümetimiz göreve başladığı andan bu güne 
kadar, Hükümet Programında öngörülen işleri sürat
le yerine getirmek ve sosyal ve ekonomik kalkınma
mızı hızlandırmak çabası içinde bulunmaktadır. 

Bu amaçları gerçekleştirebilmek, görevin ve hiz
metin en iyi şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak 
amaciyle kanunların idareye tanıdığı yetki ve sorum
luluk içinde gerekli görülen görev değişiklikleri ya
pılmıştır. 

Mesele; idarî mekanizmayı en yüksek düzeyde 
çalışır hale getirmek ve ona en iyi şekli verebilmek
tir. Çalışmalarımızın ve yapılan idarî tasarrufların 
ana hedefi de budur. 

— 1975 yılı Yatırım Programının mahallî ida
reler hariç kamu kesimi için programlanan ve ger
çekleştirilen yatırımlar Devlet Planlama Teşkilâtın
dan alınan bilgilere göre ilişik notta sunulmuştur. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakanı 

1975 yılı yatırım programı hakkında not 
1. — 1975 yılında Mahalli İdareler hariç kamu ke

simi için Programlanan sabit sermaye yatırımı 
54 487,4 milyon liradır. 

Bu miktarın bütçe türlerine göre dağılımı aşağı
daki çizelgede verilmiştir. 

Bütçe türlerî 

Genel ve Katma Bütçeli 
idareler! 
Döner Sermayeli İdareler 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

1975 Yılı 
Pragramı Gerçekleşme 

1 0C0 TL. 
Cari Fiatlarla 

Gerçekleşme 
% si 

26.077 75ü — 
1 163 617 — 

27 246 001 4 308 659 15,8 

Genel Toplam 54 487 368 4 308 659 8,0 
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Yukarıdaki çizelgeden de anlaşıldığı üzere sadece 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri için gerçekleşme veril
miştir. 

Bu gerçekleşme miktarı 31.3.1975 tarihine göredir, 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ile Döner Ser

mayeli İdareler için gerçekleşmeler ise Ağustos 1975 
içinde alınmış olacaktır. 

2. — Tüm Kamu Yatırım Programı gerçekleşme
si 31.3.1975 tarihine göre % 8 dir. Bu oran sadece 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin gerçekleştirilmiş ol
dukları miktar ile ilgilidir. 

3. — 1975 yılı içinde programa alınan projelerden 
sadece ikisi ilgili kuruluşların isteği üzerine program
dan çıkarılmış ve bu projelerin 1975 yılı ödenekleri 
ise, yine ilgili kuruşların daha acil olan projelerine 
aktarılmıştır. 

Programdan çıkarılan ve ödenekleri diğer projele
re aktarılan projeler şunlardır. 

Millî Savunma Bakanlığı (73. G. 00.0720 İzmir -
Karabelen Ges Tesisleri) 

Ulaştırma Bakanlığı (75. C. 23.0020 Camialtı Ter
sanesi için Müteharrik Kızak kreyni). 

50. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, YSE. 
Genel Müdür Muavinliğine yapılan atamaya ilişkin 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın, yazılı 
cevabı (7/687) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi rica 
ederim. 

Saygılarımla. 3.7.1975 
Çorum Milletvekili 

Etem Eken 

1. — Susuz köylerimize sağlıklı içme suyu temini 
için 25.2.1972 tarihinde, Y. S. E. Genel Müdürlüğü
nüz ile müteahhit Zakir NANTO arasında akdedilen 
3 milyon 350 bin TL. keşif bedelli işin 15.12.1973 
tarihinde tamamlanamamasının sebebinin suistimal-
den ileri geldiği doğru mudur? 

2. — Yapılan işin tutarından daha fazla olmak 
üzere açıktan 773 bin 866,75 TL.sı müteahhite fazla 
ödeme yapıldığı, Y. S. E. eski 5 nci Bölge Müdürü 
Sümer Böke'nin suiistimalin ele basılarından olduğu 
tetkik heyeti ve müfettiş raporları ile saptanmış iken 
Sümer Böke bu güne kadar Adli makamlara dosyası 
ile birlikte teslim edilmiş midir? Veya ne zaman edi
lecektir? 

3. — Suiistimale adı karışan eski 5 nci Bölge Mü
dürü Sümer Böke'yi Genel Müdür Muavinliğine yük-
seltmenizdeki kastiniz nedir? 

4. — Suiistimal dosyası varken Y. S. E. Genel 
Müdürlüğünün en yüksek kademesine atadığınız Sü

mer Böke ile uzaktan veya yakından bir karabeti
niz var mıdır? Karabetiniz yok ise şaibe altında olan 
bu kişiden başka: Dürüst, çalışkan, milletinin hak
larını mesuliyet duygusu içinde koruyacak nitelikte 
ve Genel Müdür Muavinliği yapacak kabiliyette Y. 
S. E. Genel Müdürlüğünün kadrolarında çalışan tek
nik adamlar yok mudur? 

5. — Y. S. E. Genel Müdürlüğünde saklı bulun
ması icabeden Erzincan ve Antalya'ya ait suiistimal 
ve usulsüzlük dosyalarından da haberiniz var mıdır? 

6. — Müteahhitlerle işbirlikciliği yapan hırsızlık 
ve yolsuzluklara fırsat veren ve adı karışan kişileri 
Y. S. E. nin en yüksek kadrolarına tayin etmeniz so
nucunda Türk Milletimizin haklarını korumadığınızı 
ve koruyamıyacağınızı göstermiş olmadınız m? 

7. — Müteahhit Zakir Nanto'nun intiharının 
Çorum asayiş grupıı içme suyu inşaatlarının suiisti
mali veya yolsuzluğu ile uzaktan ve yakından ilgisi
nin bulunduğu doğru mudur? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 22 . 9 . 1975 
Yol, Su ve Elektrik İşleri 

Genel Müdürlüğü 
Özel Büro Müdürlüğü 

Sayı : 2900 - 19 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

8 . 7 , 1975 tarih ve 7/687 - 2768/22095 sayılı yazısı. 

Çorum Milletvekili Etem Eken'in Başkanlığınıza 
verdiği ve ilgi yazı ekinde cevaplandırılmak üzere Ba
kanlığıma gönderilen Çorum - Sungurlu - Asayiş 
grup köyleri içmesuyu inşaatı ile ilgili soru önergesi 
cevaplandırılarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Çorum - Sungurlu - Asayiş Grup Köyleri İçmesuyu 
İnşaatı ile ilgili cevaplar 

1. — Çorum - Sungurlu - Asayiş grup köyleri iç
mesuyu işinin 15 . 12 . 1973 tarihinde tamamlanama
masının nedenleri, şunlardır. 
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a) Bir kısım, idarenin teminle yükümlü olduğu 
borular zamanında imâl olunamadığı için iş yerine 
gönderilememiş ve gecikme doğmuştur. 

b) Bazı iddialar nedeniyle, zamanın 5 nci Bölge 
Müdürü Sümer Böke, işi durdurarak, 13 . 9 . 1973 
gün ve 14730 sayılı yazı ile Y. S. E. Genel Müdürlü
ğünce konunun incelenmesini talep etmiştir. İnceleme
nin uzun sürmesi, işin sonuçlanmasını olumsuz etkile
miştir. 

2. — 1 nci maddede sözü edilen yazı gereğince 
Genel Müdürlükçe 5 . 10 . 1973 tarih ve 710/13319 
sayılı olur ile kurulan 6 kişilik Teknik heyet, adı ge
çen işi denetlemişler ve 90 152,97 TL. lık 8 No. lu is
tihkaka giren işlerden fazla ödeme tespit etmişlerdir. 

Rapor gereğince işlem yapan Bölge Müdürlüğü 8 
No. lu istihkak raporunun tarihinden sonra yapılan işle
ri de dikkate alarak tanzim ettiği hakediş raporuna gö
re 60 012,87 TL. lık fazla ödeme yapıldığını tespit 
etmiştir. 

Çorum Y. S. E. Müdürlüğü elemanlarından Meh
met Selvi'nin 7 . 1 1 . 1973 tarihli şikâyet telgrafı üze
rine, Y. S. E. Genel Müdürlüğünün 12 . 11 . 1973 ta
rih ve 0513 - 268 sayılı oluru ile Murakabe Kuruluna 
tetkik yaptırılmıştır. Murakabe Kurulu Başkanlığının 
8 . 3 . 1974 tarihli raporunda şikâyetçi Mehmet Sel
vi'nin şikâyetine mevsimlik olarak çalışan oğlunun 
Y. S. E. Müdürlüğündeki görevine son verilmesinin se
bep olduğu ifade edilmekte ve fazla ödemenin 
65 - 70 000,— TL. civarında olduğu, ara istihkaklar
da bu tür durumların olabileceği, kontrol mühendisi
nin art niyeti olmamakla beraber kusur ve davranış
ları hatalı bulunduğundan tayininin 5 nci Bölge Mü
dürlüğüne yapılması; ayrıca bir kınama cezası veril
mesi önerilmiştir. 

Konunun o zamanki Y. S. E. 5 nci Bölge Müdürü 
Sümer Böke ile olan ilgisi, bu işin 5 nci Bölge Mü
dürlüğü hudutları içindeki bir işte meydana gelmesi 
nedeniyledir. Soruşturmalarda «Gizlilik» asıldır. «Mü
fettiş» taraftır. Müfettişin raporu ilgili birimlerce 
değerlendirilir. Uygun görülüp görülmeyeceğinin tak
diri ilgili Bakana aittir. Uygun görüldüğü takdirde, 
raporda alınması istenilen tedbirler yerine getirilir. 
Adliyeye verilmesi gereken varsa verilir. Bu olayda 
da aynı yol izlenecektir. Tahkikat henüz tam sonuç
lanmış, gerekli değerlendirmesi yapılmış değildir. 

Kaldı ki, ortaya herhangi bir usulsüzlük çıktığı 
takdirde en az sorumlu kişi, tarafınızdan teşhir olun
mak istendiği anlaşılan Sümer Böke olur. Bu tür ko
nularda kişiler hakkında kararı yargı organları vere

bileceğine göre yapılan maksatlı teşhir Anayasa te
minatı altında bulunan kişi hak ve hürriyetlerine de 
aykırı düştüğü gibi tazminat konusu da yapılabilir. 

3. — Y. S. E. Genel Müdürlüğü 5 nci Bölge eski 
Müdürü Sümer Böke'ye, başarılı çalışmalarına, ehli
yetine ve liyakatine binaen terfian Genel Müdür Yar
dımcılığı görevi tarafımca verilmiştir. 

4. — Sümer Böke ile akrabalığım yoktur. Kimin 
Y. S'. E. Genel Müdür Muavini olacağının takdiri, il
gili Bakan olarak bana aittir. 

Y. S. E. Genel Müdürlüğünün üst kademelerinde 
çalışanlar şerefli, dürüst ve namuslu kişilerdir. 

5. — Her Bölge, ya da İl ile ilgili tahkikat dosya
sı her zaman bulunabilir. İş yapılan yerde denetim 
vardır. Tahkikat, tetkikat dosyaları denetimin gereği
dir. Önemli olan 2 nci maddede belirtildiği şekilde ki
şi hak ve hürriyetlerine saygılı olabilmektir. Ancak 
özellikle sormuş olduğunuz Antalya dosyası diye bir 
dosya mevcut değildir. Bakanlığım Teftiş Kurulunca 
Antalya ile ilgili geçen yıl yapılmış bir tahkikat yok
tur. Erzincan'da yapılan işlerle ilgili tahkikat dosya
ları vardır. Halende devam eden iki tahkikat mev
cuttur. Henüz hiç bir kesin sonuca ulaşmamıştır. Ya
zınızda belirtildiği gibi, «dosya» saklanması söz ko
nusu değildir. 

6. — «Yargı Organlarınca kesin karara bağlan
madıkça» kimse hakkında, suç isnadında bulunmak 
mümkün değildir. İsim vermeden bu tür suçlamalara 
girmekle, kendinizi «İspat» müessesesinden sıyırmağa 
çalıştığınız anlaşılmaktadır. Y. S. E. nin yöneticisi 
kadrolarına atadığım kişilerin aksi ispat edilmedikçe 
şerefli, namuslu, vicdanlı, ehliyetli kişiler olduklarına 
ve Türk Milletinin bir Bakanı olarak Türk Milletinin 
hakkını en iyi şekilde koruma çabası içinde olduğu
ma inancım tamdır. 

7. — Müteahhit Zakir Nanto'nun intiharı ile Ço
rum Asayiş grupu içmesuyu inşaatının ilgisi bulun
duğuna dair herhangi bir ilgi ya da iddia Bakanlığıma 
intikal etmemiştir. 

51. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdemin 
Hopa limanının rıhtım ve depo tesislerine ilişkin so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'in yazdı ce
vabı. (7/688) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıy-
le rica ederim. 

Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 
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Soru : 
1. — Birinci Beş Yıllık Plan döneminde yapımına 

başlanan Hopa Limanının rıhtım ve depo tesislerinin 
tamamlanmayışının nedeni nedir? 

2. — Programında öngörülen süreye göre kaç yıl 
gecikme olmuştur? 

3. — Müteahhidin bu liman istihkakları ile ba^ka 
yerlerdeki işlerine ağırlık verdiği ve kasıtlı olarak sü
rüncemede bırakıldığı doğru mudur? 

4. — Hopa - Borçka ve Artvin - Erzurum yolları
nın yapımı programına göre kaç yıl gecikmiştir? 

5. — Bu yollardaki ekiplerin makinelerinin azaltıl
dığı randımanlı çalışılmadığı doğru mudur? 

6. — Ayrılan ödeneklerinin en iyi şekilde değer
lendirilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

7. — Her iki yol ne zaman bitirilecektir? 
8. — Yapımı tamamlanan Borçka - Murgul yolu 

ile Hopa - Cankurtaran arasının asfaltlanması ne za
man yapılacaktır? 

9. — Artvin - Erzurum yolunun Olur'dan sonraki 
kesiminde ilk projeye göre güzergâh değişikliği ya
pılmış mıdır? 

10. — Bu yolun hâlen kaç kilometresi iyi vasıflı 
kaç kilometresi geçit halindedir? 

11. — Trabzon limanına indirilen emtianın büyük 
bir kesiminin Hopa - Olur yolu üzerinden İran'a ta
şınmasının sebebi sizce nedir? 

12. — Bu yolun turistik ve transit niteliği değiş
tirilmiş midir? Değiştirilmiş ise ne zaman ve hangi ne
denle? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 18 . 8 . 1975 

Özel Kalem 
Sayı : 2202 

Konu : Artvin Milletve
kili Ekrem Sadi Erdem' 
in yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 . 1975 gün ve 7/688 - 2769/22096 sayılı 

yazınız. 
Hopa limanının rıhtım ve depo tesisleri ile Ho

pa - Borçka, Artvin - Erzurum yollarına ilişkin Art
vin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — Hopa limanı ilk defa Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında toplam proje bedeli 35 250 000 
lira olmak üzere barınma tesisleri (mendirekler ile 
bir kısım rıhtım, saha dolgusu ve tarama) olarak yer 
almış bulunmaktadır. 

1 , 11 , 1975 0 : 1 

Söz konusu tesislerin yapımı 1967 yılı sonunda 
bitirilmek üzere 1963 yılında taahhüde bağlanmıştır. 

İnşaatın devamı sırasında teknik yönden görülen 
lüzum ve zarurete binaen ve sözleşmesi hükmü uya
rınca inşaatın projesinde tadilât yapılmış ve bunun 
neticesinde de % 50 nispetinde inşaat ilâvesi yapıl
ması gerekmiştir. 

Gerek bu ilâve ve gerekse zuhur eden diğer müc
bir sebeplerle sözleşme süresi 1971 yılı sonuna ka
dar uzatılmış ve iş de sözleşmesi hükümleri dairesin
de bu müddet içinde bitirilmiştir. 

Ancak, taahhüde dahil rıhtımlardan bir kısmı er
telenerek yerine âcil bir ihtiyaç olarak zuhur eden 
Karadeniz Bakır İşletmelerine ait bakır cevherinin 
tahmil ve tahliyesine gerekli cevher rıhtımı inşa edil
miştir. 

1971 yılında da inşası ertelenen rıhtım kısmı ele 
alınmış, ancak 3 . 4 . 1974 tarihli ve 7/7993 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca işin sözleşmesi tas
fiye edilmiş olup halen ikmaline çalışılmaktadır. 

1974 yılında da üst yapı tesisleri ele alınmış olup 
halen inşaata devam olunmaktadır. 

2. — Programında öngörülen süreye göre 2,5 se
nelik bir gecikme meydana gelmiştir. Bunun 1,5 se
nesi sözleşmesi hükmü uyarınca bu inşaatta kullanıl
mak üzere idarece müteahhide verilmesi gereken in
şaat makine ve vasıtalarının sözleşmesinde belirtilen 
teslim tarihlerinde teslim edilememiş olmasından 
meydana gelmiştir. Geriye kalan bir senesi ise söz
leşmesi tasfiye edilen rıhtım inşaatının tasfiyesi ve 
yeniden işe başlanması için yapılması gereken işlem
lerden mütevellit bulunmaktadır. 

3. — Yukarıda yapılan açıklamadan da anlaşıla
cağı üzere, müteahhidin bu liman inşaatı istihkakları 
ile başka yerlerdeki işlerine ağırlık verdiği ve kasıtlı 
olarak işi sürüncemede bıraktığı doğru değildir. 

4. — Hopa - Borçka ve Artvin - Erzurum yolları : 
Hopa - Borçka yolu : 

Uzunluğu 39 Km. olan bu yolun inşaatına 1965 
yılında başlanmış olup, programa göre 1978 yılında 
bitirilmesi öngörülmüştür. 

Yolun yaklaşık proje tutarı 76 000 000 Tl. ve 
1975 yılı ödeneği 10 000 000 Tl. dır. 

Artvin - Erzurum yolu : 
Bu yolun tamamı, yapımı üç kesimde devam et

mektedir : 
a) Artvin - Erzurum Hd: Uzunluğu 88 Km. olan 

bu kesimin yapımına 1962 yılında başlanmış 1978 
yılında bitirilmesi programlanmıştır. Yaklaşık proje 
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tutarı 65 000 000 Tl. ve 1975 yılı ödeneği 10 000 000 
TL. dır. 

b) Erzurum - Tortum (Erzurum geçişi dahil) 
yolu bu kesim 59 Km. uzunluğundadır. Programa 
göre yapımı 1972 yılında başlamış olup, 1977 yılında 
tamamlanacaktır. Yaklaşık proje tutarı 60 000 000 
Tl. ve 1975 ödeneği 12 000 000 Tl. dır. 

c) Tortum - 10 ncu Bölge Hd. yolu : Bu kesi
min uzunluğu 50 Km. dir. Yapımına 1974 yılında 
başlanmıştır. Programa göre 1979 yılında bitirilmesi 
öngörülmüştür. Yaklaşık proje tutarı 60 000 000 Tl. 
ve 1975 ödeneği 500 000 Tl. dır. 

Yapım çalışmalarında programa göre bir gecik
me bulunmamaktadır. 

5. 6. — Yollarda yapım çalışmaları, programla 
verilen yıllık ödenekler oranında ve program dahilin
de yürütülmektedir. 

8. — Borçka - Murgul yolunda 13 Km. lik kesim, 
Hopa - Borçka yolunda (Hopa - Cankurtaran tara
fında) 3 Km. lik kesim 1975 yılında asfalt kaplama 
programına alınmıştır. Halen çalışmalar başlamış bu
lunmaktadır. 

9. — Artvin - Erzurum yolunun Olur kesiminde 
ilk projeye göre genel hatları ile güzergâh değişik
liği yoktur. 

10. — Artvin - Erzurum yolunda : 4 ncü madde
de belirtilen kesimlerde : Toplam olarak : 
a) Artvin - Erzurum Hd. yolunda 45 Km. lik kısmın 
b) Erzurum - Tortum » 30 Km. lik kısmın 
c) Tortum - 10. Bölge Hd. » 6 Km. lik kısmın 
olmak üzere toplam 81 Km. lik kısmın inşaatı bitiril
miştir. Kalan toplam 117 Km. lik kesimin yapımı
nın 4 ncü maddede belirtilen yıllara kadar tamam
lanmasına çalışılacaktır. 

11. — Hopa - Olur yolunun inşaatı yukarıdaki 
maddelerde izah edildiği üzere henüz tamamlanıp 
trafiğe açılmamıştır. Dolayısıyle beynelmilel bir tra
fik için de elverişli değildir. 

12. — Hopa - Olur yolunun turistik ve transit ni
teliğinde değişiklik yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

52. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üskü
dar - Salacak arasında bir balıkçı barınağı yapılması
na ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak' 
in yazılı cevabı (7/689) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 3 . 7 . 1975 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
îstanbul, Üsküdar, Harem - Salacak arasındaki 

kıyı, Devlet Su İşleri tarafından boru döşenmek için 
doldurulmuştur. Bu arada Salacak'taki çok eski za
manlardan kalma liman da doldurulmuştur. Bu liman 
da balıkçılıkla geçinen çoğu yoksul olan vatandaşla
rımızın tekneleri barınmakta idi, şimdi bunlar orta
da aç ve işsiz kalmışlardır. Çok sığ bir durumda bu
lunan bu bölgede ufak bir balıkçı barınağı yapılma
sı düşünülmekte midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 8 . 8 . 1975 
Sayı : 2000 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 . 1975 gün ve 7/689 - 2770/22097 sa

yılı yazınız. 

Üsküdar - Salacak arasında bir balıkçı barına
ğı yapılması ile ilgili İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmış
tır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Sa
lacak sahilinde yapılmakta olan isale hattı ve bunun
la ilgili sahil yolu inşası sebebiyle sahilde mevcut çe
kek yerlerinin önü kapanarak buralar kullanılamaz 
duruma gelmiştir. 

Salacak sakinlerince eski çekek yeri hizmetini de 
görecek bir barınak yapılması isteklerini karşılamak 
üzere Bakanlığımızca herhangi bir çalışma yapılma
maktadır. 

Söz konusu barınak ihtiyacının karşılanması için 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından proje 
çalışmalarına başlandığı, inşaatın da kendileri tara
fından yapılacağı ilgililerden öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 
53. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Horoğlu 

nun, Kilis Cumhuriyet Caddesi geçiş güzergâhı istim
lâkinin durdurulmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı (7/690) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda aracılığı
nızı saygıyle rica ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
İbrahim Hortoğlu 

Soru : 
1. Ecevit Hükümeti zamanında Kilis Cumhuriyet 

caddesi geçişi 1975 programına alınmıştı, istimlâki 
için gerekli ödeneğin Karayolları Genel Müdürlüğünce 
ayrılarak İmar Plânına uygun güzergâh onaylanmış
tı. 1975 Mart ayı içinde yolun istimlâki ve yapımına 
başlanacaktı. 

2. Bu geçişin durdurulması için, Kilis'ten yanını
za mülk sahibi olan bir heyetin geldiği söylenmekte
dir. Bu heyete yolun derhal durduracağınıza dair söz 
verdiğiniz doğru mudur? 

3. Karayolları Genel Müdürlüğüne talimat ver
diğinizi ve yolun şimdilik durdurularak, ikinci bir 
rapor istediğiniz söylenmektedir? Bu raporu istemek
teki maksadınız malûm heyetin isteklerini kabul edip 
Kilis geçişini sürüncemede bırakmak mıdır? 

4. Birkaç yakınızı memnun etmek için, 80 bin 
nüfuslu Kilis halkının hak ve hukukunu çiğnediğinizi, 
Cumhuriyet Caddesinin darlığı yüzünden her yıl 
5 - 1 0 ölü veren Kilis halkının mağdur olmasını doğ
ru buluyor musunuz? 

Eğer doğru bulmuyorsanız, Kilis Cumhuriyet Cad
desinin istimlâkine ve yapımına ne zaman başlana
caktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 22 . 8 . 1975 
Sayı : 2290 

Konu : Gaziantep Milletvekili 
İbrahim Hortoğlu'nun yazılı so
rusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 . 1975 gün ve 7/690 - 2771/22098 sa

yılı yazınız. 
Kilis Cumhuriyet Caddesi geçiş güzergâhına dair 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

a) Kilis şehir geçişi proje programımızda olup 
proje çalışmalarına devam edilmektedir ve durum 
Belediyesine de bildirilmiştir. 

b) Kilis geçişi istimlâki için 1975 yılında özel
likle ayrılmış bir ödenek bulunmamaktadır. 

c) Tasarlanan yolun Kilis'in içinden veya çev
resinden geçirilmesi yönünde yapılacak tercihin tes
piti amacıyle mukayeseli ekonomik etütlere başlan
mıştır. 

Etütlerin vereceği sonuca göre gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, Dandy 
Sakız Şirketine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun yazılı cevapları (71694) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Sanayi ve Teknoloji 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın
da aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 4 . 7 . 1975 
İçel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 

Soru : 
Ülke ekonomisinin dar boğazlardan geçtiği, açık 

ve gizli işsizliğin, toplumumuzu her dönemden çok 
daha yoğun bir biçimde rahatsız ettiği, dış 
ticaret açığımızın çığ gibi büyüdüğü, sanayi ve alt 
yapı yatırımlarının büyük ölçüde durduğu, enflasyo-
nist baskılar altında olan para hareketlerinde doğal 
olmayan oynamalar görülmeye başlandığı bir eko
nomik bunalım dönemini yaşamaktayız. Liberal ka
pitalist bir ekonomik modelle kalkınmayı amaçlayan 
Hükümetin de üretim yatırımlarından, ekonomiyi so
yutlayarak, küçük tüketim yatırımlarına kaydırma 
eğilimini de anlamak olanaksızdır. 

Son günlerde büyük reklamlarla geniş kitlelerin 
zevk tüketimine sunulan DANDY isimli yabancı soy
lu bir sakızın ekonomik öyküsü ve yolu dikkat çeki
cidir. Basında günde 670 000 adet sattığı ilân edi
len ve Türk toplumunun hiçbir sağlık ve sosyal ge
reksinmesini gidermeyen bu lüks küçük tüketim ürü
nü Danimarka patentinde yurda sokulmuştur. 
«DANDY Çiklet ve Sakız Anonim Şirketi» nin ser
mayesi 10 milyon liradır. Ve yalın hesaplara göre de 
üç ayda ana malı amorti etmektedir. 

1. Dandy Sakız Şirketinin üretimine Türk toplu
munun sağlık, toplumsal ve ekonomik gereksinimi 
var mıdır? 

2. Dandy Sakız Şirketine çeşitli Hükümetler 
1972 den bu yana niçin kuruluş izni vermemişlerdir? 

80 — 



M. Meclisi B : 1 

3. Danimarka yapımı bu sakızın, ülke tüketimi
ne sunulması içirt Bakanlar Kurulunun gerekli ka
rarı var mıdır? 

4. Dandy Sakız Şirketine Maliye Bakanlığı ge
rekli kuruluş izni vermiş midir? 

5. Marka yasasına göre, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı yönetmelikleri zorlayarak bu izni 1975 yılın
da verdiğine göre, Maliye Bakanlığı Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığının gerekçelerine katılmakta mıdır? 

6. Bu sakızın üretilme izni için Şirket Danimar
ka'ya ne kadar döviz transfer etmiştir? 

7. Bu Sakız Şirketinin Türkiye'deki sahibi Jak 
Arman ve Niko Kadidas'ın ticarî nitelikleri nelerdir? 

8. Bu şirket Türkiye'de uygulanması gereken tek
noloji - patent - marka tescili yasalarına uymuş, ge
rekli işlemleri yaptırmış mıdır? 

Hazmiit : Tekn 
593593 - 04/Genel - 38324 - 23 . 7 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 15 . 7 . 1975 gün ve 7/694, 2777/22143 sa

yılı yazıları. 
tçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'ın «Dandy 

Sakız ve Şekerleme Sanayii A. Ş.» konusunda ver
diği yazılı önergenin Bakanlığımı ilgilendiren kısım
ları hakkındaki cevaplarımız aşağıda arz edilmiştir. 

1. Yürürlükteki kanunlara göre; herhangi bir şir
ket kurulması için Maliye Bakanlığından izin alın
ması gerekmediğinden ı«Dandy Sakız ve Şekerleme 
Sanayii A. Ş.» nin kurulması için Bakanlığımca bir 
müsaade verilmesi söz konusu olmamıştır. 

2. Dandy Sakızının yapımı dolayısıyle Danimar
ka'ya döviz transferi için Bakanlığıma herhangi bir 
müracaat vaki olmamış ve bu mevzuda lisans ücreti 
veya başka namlar altında döviz transferi için her
hangi bir müsaade verilmemiştir. 

3. Soru önergesi Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığına da tevcih edilmiş olduğuna göre; marka tescil 
Kanununa göre yapılan muameleler hakkında söz 
konusu Bakanlıkça bilgi verilecektir. Bu hususta 
Bakanlığıma intikal etmiş bir malûmat mevcut de
ğildir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

1 . 11 s 1975 O : 1 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sınaî Mülkiyet Müdürlüğü 30 . 7 1975 

Sayı : 11256 
Konu : Yazılı önerge Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik - Kanunlar Müdürlüğü 

15 . 7 . 1975 tarih ve 7/694 - 2777/22143 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Muhterem Çetin Yılmaz tarafın

dan, Dandy Sakız şirketiyle ilgili olarak verilmiş bu
lunan yazılı önergedeki suallerin bakanlığımı alâka
dar eden kısımları, soru önergesindeki sıraya göre, 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Bir şirketin veya bir müteşebbisin kendi im-
kânlarıyle yapacağı bir yatırımla elde edilecek is
tihsalin; sağlık ve ekonomik yönden lüzumlu olup 
olmadığı bakanlığımca incelenen ve kararlaştırılan 
bir husus değildir. 

Bakanlığımın müteşebbisle alâkası, o müteşebbi
sin yapacağı yatırım için, yıllık programlarda yer 
alan teşvik tedbirlerinden faydalanmak üzere, ba
kanlığa yapacağı müracaatla başlar ve proje üzerin
de yapılan incelemelere göre bir karara bağlanır. 

2. Mezkûr firma yapacağı yatırım mevzuunda, 
teşvik tedbirlerinden istifade edebilmek için, Ba
kanlığım Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne 
değişik tarihlerde iki proje ile müracaat etmiştir. 

Bu müracaatlar 11 . 10 . 1973 tarih ve 84101 
sayılı ve 10 . 1 . 1974. tarih ve 58 sayılıdır. 

Esas itibariyle firmanın ikinci projesi, birinci 
projesinin tamamen aynıdır. Yalnız birinci projede 
yer alan «çiklet» kelimesi ikinci projede kaldırıl
mış, bunun yerine «çeşitli şekerleme» ibaresi konul
muştur. 

Bakanlığım, 18 . 2 . 1974 tarih ve 1303 sayılı 
yazısı ile bu müracaatları: teşviki öngörülen yatı
rımlar arasında yer almadığı, ikinci projenin birin
cisinin aynı olduğu, projenin bünyesi içinde tutarlı 
olmadığı ve yatırımın İstanbul'da kurulduğu sebep
lerinden ötürü reddetmiş ve teşvik belgesi verilme
miştir. 

Adı geçen firmanın Bakanlık ret kararına karşı 
müteaddit itirazları olmuşsa da bu itirazlar Bakan
lığımca kabul edilmemiştir. 

3. Bir yatırım için Bakanlar Kurulundan Karar 
istihsali, yalnız 6244 sayılı yabancı Sermayeyi Teş-
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vik Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan yatı
rımlar için lüzumlu bulunmaktadır. 

Mezkûr şirketin yaptığı yatırım, bahsi geçen Ka
nun hükümleri dışında olduğundan Bakanlar Kurulu 
kararı söz konusu olmamaktadır. 

4. Bu sual Maliye Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

5. Yazılı önerge mevzuu markalar İstanbul'da ku
rulmuş olan Dandy Sakız ve Şekerleme Sanayii A. Ş. 
ne ait olmayıp, Danimarka tabiiyetinde Dansk Tygge-
gummı Fabrık A/S firmasına aittir. Adı geçen fir
manın Aralık 1973 ve 1974 yıllarında yapmış oldu
ğu marka tescili müracaatları 551 sayılı Markalar 
Kanununa, ilgili yönetmeliklere ve 6894 sayılı Kanun
la Hükümetimiz tarafından tasdik edilmiş bulunan 
Paris Sözleşmesi ahkâmına tamamen uygun olarak 
yapılmıştır. Paris Sözleşmesine dâhil olan her ül
kenin özel ve tüzelkişileri markalarını Türkiye'de, 
mevzuat icabı, tescil ettirebilmektedir. 

Yabancı firmanın tescil ettirmiş bulunduğu mar
kalarının Türkiye'de kullanılma hakkını İstanbul'da 
bulunan Dandy Sakız ve Şekerleme Sanayii A. Ş. fir
masına, marka lisans anlaşması ile, vermiş olması da 
tamamen mevzuata uygun şekilde vukubulmuştur. 

Marka Lisans anlaşmasının hükümlerine göre Türk 
firması markaların kullanılmasını bedelsiz olarak al
mıştır. Bu anlaşma, yani marka lisans anlaşması do-
layısıyle Danimarka firmasına herhangi bir döviz 
transferi, mevzuatımıza göre, mümkün değildir. 

Marka veya patent ile yapılan lisans sözleşmele
rinde, yalnız patentler için yurt dışına bir ödeme ya
pılabilmesi; bu anlaşmanın Maliye Bakanlığınca tas
dik edilmesiyle mümkün olabilmektedir. Soru öner
gesinde bahsi geçen marka tescili ve lisansın böyle 
bir işleme tabi olmadığı tespit edildiğinden, Bakan
lığımca yapılan marka tescili ve marka lisansı sebe
biyle bir döviz transferi de bahis mevzuu olama
maktadır. Zaten sadece marka dolayısiyle yabancı fir
maya döviz transferine, mevzuatımız gereğince, im
kân yoktur. 

6. Bu soru Bakanlığımı ilgilendirmemektedir. 

7. Ticarî nitelikleri sorulan Jak Anıran ve Niko 
Kadidas'ın ticarî durumları hakkında, bakanlığımda 
herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

8. Bu sualin cevabı (5) numaralı bendde cevap
landırılmıştır. 

Marka tescili ve marka lisansı muameleleri mev
zuata uygun şekilde intaç edilmiştir. 

Yazılı önerge mevzuu hakkında Bakanlığımda ce
reyan eden muameleler yukarıda arz edilenlerden iba
rettir. 

Gereğine tevessül edilmesini arz ederim. 
A. Kerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
55. —r- içel Milletvekili O rol Mavioğlu'nun, Orta

doğu Teknik Üniversitesinde, göz altına alınan öğren
cilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabı (7/695) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun İçişleri Bakanınca cevap

landırılmasına dalaletinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru i ' l . — Ankara Ortadoğu Teknik Üniversite
sinden; 31 Mart 1975 tarihinde 43 öğrenci emniyet 
kuvvetlerince yurtlarından alınıp 6 gün gözaltında tu
tulduktan sonra yargı organlarına çıkarılmaksızın sa
lıverilmiştir. 

18 Mayıs 1975 günü gözaltına alınan 6 öğrenci 15 
gün alıkonulduktan sonra aynı şekilde yargı organla
rına çıkarılmadan salıverilmiş, 23 Haziran 1975 günü 
gözaltına alınan 7 öğrenci ise, 1 Temmuz 1975 günü 
gözaltına alınan 48 kişi ile birlikte halen ne salıveril
miş ve ne de yargı organlarına çıkarılmışlardır. 

ODTÜ öğrencileri hakkında bir süreden bu yana 
uygulanan bu yasa dışı gözaltına alma eyleminin ne
deni ve gözaltına almada uygulanan ölçü nedir? Yasa 
dışı bu tutum daha ne kadar sürecektir? Mezun ol
duklarında Devletin çeşitli kademelerini yönetecek 
bu kişilere gözaltında tutuldukları devre içinde uy
gulanan haysiyet kırıcı, insanlık onuruna yakışmayan 
davranışlardan haberiniz var mı? 

2. — ODTÜ.'nde Başçavuş rütbesi taşıyan Salih 
Aydın çoğu kez, âmiri rütbedeki kişilere emir vermek
tedir, denilmektedir. Bu kişinin taşıdığı rütbe dışında 
özel bir görevi var mıdır? 4 . 7 . 1975. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 25.7.1975 

Jandarma Genel Komutanlığı 
1 S. T. H. : 7503 - 20 - 75/Em. ve 

Asayş. Ş. l .Ks . 
Konu: İçel Milletvekili Oral 
Mavioğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 15 Temmuz 1975 

gün ve 7/695 - 2787 - 22253 sayılı yazısı. 
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içel Milletvekili sayın Oral Mavioğlu tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Bakanlığımıza 
yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlar 
incelenmiş ve sonucu aşağıda belirtilmiştir. 

1. ODTÜ'de 31 Mart 1975 tarihinde 43 öğ
rencinin «Boykot teşvikçiliği yapmak, derslere giren 
öğrencilere mani olmak, emniyet ve öğretimi aksatmak, 
fakülte bölümlerinde fiilî durum meydana getirmek, 
izinsiz bildiri dağıtmak ve afiş yapıştırmak» suçların
dan yakalandığı, 

2. 18 Mayıs 1975 tarihinde 6 öğrencinin, derslere 
girmek jsteyen öğrencilere «taş ve sopalarla saldırmak
tan» yakalandığı, 

3. 23 Haziran 1975 tarihinde 7 öğrencinin, kendi 
fikirlerini kabul etmiyen bir grup öğrenciyi «tehdit ve 
dövmekten»! yakalandığı, 

4. 1 Temmuz 1975 tarihinde ODTÜ kız ve 
erkek öğrencilerine ait yurtlarda yapılan idarî aramada 
kesici aletler ve yasak yayınlar bulunduran 42 öğren
cinin yakalandığı, 

5. Yukarıdaki maddelerde yakalandığı belirtilen 
öğrencilerin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına tes
lim edildikleri, 

6. Yasa dışı hiçbir öğrencinin Emniyet Kuvvet
lerince göz altına alınmadığı, 

7. ODTÜ'de bulunan J. Karakolunda görev 
yapan J. Astsb. Bçvş. Salih Aydın'ın Karakol Komu
tanlığından başka görevi bulunmadığı, tç Hizmet Ka
nun ve Yönetmeliği kurallarına göre üstü durumunda 
bulunan personele emir vermesine imkân olmadığı ve 
böyle bir durumun da vukubulmadığı yaptırılan tah
kikattan anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

56. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İzmir -
Ören bucağında kurulan Nur kampına ilişkin Başba

kandan sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/696) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri, Adalet, Millî Eğitim 

Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim, saygılarımla. 7 . 7 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

SORU: 
îzmir ilinin, Kemalpaşa ilçesinin, ören bucağında, 

İmam - Hatip ve Yüksek Okul Talebelerini Himaye ve 
Yetiştirme adlı Derneğin bir kamp kurduğu yaşları 12, 

15 olan çocukların bu kampta Nur risaleleri okuduğu 
ve tatil günlerinin de Cuma günleri olduğu, kampa gi
rişin yasaklandığı ve kampın Devletin kampı olarak 
gösterildiği ileri sürülmektedir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20 Eylül 1965 
günlü kararıyle Nurculuğun Türk milliyetçiliğini red
dettiği, memleketin bütünlüğünü bozmaya yönelmiş 
amaçlar güttüğü, Teokratik bir düzen kurarak devrim
leri ve lâik Devlet düzenini yıkmak istediği saptanmış
tır. Yargıtay soyut nurculuk propagandası yapmayı, 
nur talebelerinin nurculuğu yaymak için hazırladıkları 
yazıları ve risalei nuru dağıtmayı Türk Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesini ihlâl eden bir suç saymış ve bu 
gibi toplantıları gizli cemiyet olarak kabul etmiştir. 
Bu suçların cezası ise 2 yıldan 7 yıla kadar ağır hapis 
cezasıdır. 

Gerçekten böyle bir kamp veya kamplar var mı
dır? Varsa bu kampı kuranlar hakkında ve yönetenler 
hakkında ne gibi yasal işlemler yapılmıştır? Bu kampın 
devletin olduğunu ileri sürmeleri doğru mudur? Kam
pın Devlette bulunanlarla ilişkisi var mıdır? 

I 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 18.8.1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Güvenlik 

Şube: Yıkıcı Faaliyetler 
(B) 13312 - 8768, 145935 

Konu İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlık makamının 21 .7 .1975 tarih ve 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77-9/3816 sayılı yazıları. 

istanbul Milletvekili sayın Reşit Ülker'in, Adalet ve 
Millî Eğitim bakanlıkları ile Bakanlığıma yönelttiği, 
ancak Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 ncü maddesinin 
3 ncü fırkasına göre Başbakanlıkça tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen yazılı soru önergesi incelen
miş, cevabımız aşağıda maddeler halinde açıklanmış
tır. 

Mahallinden alınan'bilgilere göre: 
1. istanbul'da yayınlanan Cumhuriyet Gazetesinin 

6 - 7 Temmuz 1975 tarihli nüshalarında neşredilen 
«Nur Kamplarında Tedrisat Yapılıyor» şeklindeki ya
zıyı ihbar telâkki eden Kemalpaşa C. Savcılığının du
rumu izmir Devlet Güvenlik Mahkemesine bildirilme
si üzerine, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 8.7.1975 
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gün ve 975/83 sayılı arama kararı gereğince aynı gün 
Kemalpaşa ilçesi, ören ve Yiğitler köylerindeki kamp
ların basıldığı, 

2. Kamplarda 60 kişiden oluşan ve yurdumuzun 
muhtelif illerinden geldikleri tespit edilen tmam Hatip 
Okulu öğrencilerinin bulunduklarının görüldüğü, 

3. Öğrenciler üzerinde ve kalmış oldukları çadır
larda yapılan arama neticesinde suç unsuru ihtiva eden 
herhangi bir delil elde edilemediği, 

4. Kemalpaşa C. Savcılhğınca, T. C. Kanununun 
163 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasına göre kamp yöne*-
ticilerinin ifadeleri alınarak hazırlanan tahkikat dosyası 
ile birlikte mevcuden Kemalpaşa Sulh Ceza Mahke
mesine sevk edildikleri, sorgularının sonunda delil ye
tersizliğinden serbest bırakıldıkları, dava dosyasının 
15 . 7 . 1975 tarihinde İzmir Devlet Güvenlik Mah
kemesi Savcılığına gönderildiği ve tahkikatın halen 
devam etmekte olduğu, 

5. Söz konusu kampların yaz tatillerinin değerlen
dirilmesi gayesi ile izmir İmam - Hatip ve Yüksek 
Okulu Talebelerini Himaye Derneği tarafından kurul
duğu, resmî bir hüviyetinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

57. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Di
yarbakır olaylarında öldürülen Er Kâmil Karabaga 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazılı cevabı (7/697) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyarbakır'daki 47 nci Mekanize Piyade Tugayı 
erlerinden Kâmil Karabağ'ın şehit edilmesi olayına 
ilişkin aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 8 . 7 . 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Nceati Cebe » 

Soru : 
1. Er Kâmil Karabağ'ın ölümüne yol açan taban

ca kurşununun M. H. P. İl binasından atıldığına dair 
basına yansıyan ciddî iddialar vardır. Bu iddiaların 
doğruluk derecesi ntdir? 

2. Suçlunun bulunması için ne gibi girişimlerde 
bulunulmuştur? 

3. Suçluyu bulmaya yönelik çalışmalardan, bugüne 
dek herhangi bir sonuç ya da ipucu elde edilebilmiş 
midir? 

4. Bakanlığınız ya da Hükümet, görevi başında 
şehit edilen er Kâmil Karabağ'ın ailesine maaş bağlan
ması için herhangi bir girişimde bulunmuş mudur, ya
da bulunmayı düşünmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19.8.1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. 

Şube : Top. Ol. (B) 
148223 

Konu: Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 . 7 . 1975 gün ve Kanunlar Md. 7/697 -

2789 - 22255 sayılı yazıları. 

Balıkesir Milletvekili sayın Necati Cebe tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen, Diyarbakır olaylarında ölen 
Er Kâmil Karabağ'a dair 8 . 7 . 1975 tarihli yazılı so
ru önergesinde yer alan hususlar incelenmiş, cevabımız 
aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre; 

1. 23 . 6 . 1975 tarihinde meydana gelen Diyar
bakır olaylarında Er Kâmil Karabağ'ın ölümü ile il
gili olarak özellikle, basında birtakım iddiaların yer al
dığı, bu iddiaların doğruluk derecesinin adlî makam
larca yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıkaca
ğı, 

2. Ölüm olayına ve vukubulan diğer hâdiselere 
Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcılığınca el konul
duğu anlaşılmıştır. 

3. Olayla ilgili hazırlık soruşturması sürdürülmek
tedir. Hazırlık soruşturmasının gizliliği ve Anayasamı
zın 132 nci maddesi hükmü karşısında bu konuda ta
rafımdan bir açıklama yaplıması mümkün görülme
miştir. 

4. Er Kâmil Karabağ'ın ailesine şehit maaşı bağ
lanması konusundaki işlem askerî makamlarca yürütül
mektedir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

58. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Ankara 
Çamhdere ilçesinin bazı köylerine tanınan orman ke
sim hakkına ilişkin Başbakan ve Orman Bakanından 
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Sofusu ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı'nm yazılı 
cevabı (7/699) 

9 . 7 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımı Başbakan ve Orman Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygıyle rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cevat Önder 

Soru : 
1. Ankara iline bağlı Çamlıdere ilçesinin Ozmuş ı 

köyü ormanın içinde bulunmaktadır. Orman işletme
si her yıl bu köyde «Kesim hakkı» tanımış ve bu 
köy halkı da ormandan kesim yapmıştır. Bu yıl da 
kesim hakkı Ozmuş köyüne verilmiş iken ve köy hal
kı ongun ormanda çalışmış iken, hangi sebeplerle ke
sim hakkı ve işlemi durdurulmuştur? 

2. B 3 keler, Avlanlar, Doğanlar köylerine kesim 
hakkı verilmemiş iken, ormandan 20 kilometre ötede 
olan bu köylere hangi sebeplerle bu yıl kesim hakkı 
verilmiştir? 

3. Köylere verilen kesim hakkında kıstas nedir? 
Sayın Orman Bakanı Ankara Senatörü olması hase
biyle, mensup olduğu partiye verilecek oy hesabiyle mi 
kesim hakkını tayin etmektedir? Orman İdaresi parti
zanlığa ne zamandan beri âlet edilmektedir? 

4. Çamlıdere ilçesinde bir kereste fabrikası ku
rulması düşünülmekte midir? Bu fabrikanın yeri «Ben
li Yaylası» olarak seçilmiş iken buradan vazgeçildiği 
doğru mudur? 

5. —• Çamlıdere İlçesinde ormana ait işleri, resmî 
orman dairesimi yoksa A. P. İlçe Başkanı Ali Osman 
Yurdoğlu mu yürütmektedir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 30.7.1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
01.1.133 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 . 7 . 1975 tarih, 7/699-2812-22482 sa

yılı yazınız: 
Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Ankara - Çam

lıdere ilçesinin bazı k'jylerine tanınan kesim hakkına 
dair sayın Başbakana ve Bakanlığıma tevcih ettiği ya
zılı soru önergesi cevabı 2 nüsha olarak ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Arz ederim. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

1 . 11 , 1975 O : ı 

Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Ankara - Çam
lıdere ilçesinin bazı köylerine tanınan kesim hakkına 
dair, sayın Başbakana ve Bakanlığıma tevcih ettiği ya
zılı soru önergesi cevabı: 

1. Çamlıdere Orman İşletmesince Anıtlı serisin
de 1975 yılı üretim tertibine karşılık 2 500 m3 dikili 
ağaç damgası yapılmış ve bu ağaçların kesim ve sü
rütme işi Elvanlar, Bükeler ve Doğanlar köylülerine 
verilmek üzere gerekli işleme bağlandığı sırada, Oz
muş köylülerince idareden gerekli izin alınmadan 
damgalı ağaçların büyük bir kısmı kesilmiş ve bu su
retle usulsüz olarak bir hak sağlanmak istenmiştir. 

2. Bükeler, Elvanlar ve Doğanlar köyleri, orman
lara 10 km. den daha az mesafedeki köylerden olup, 
6831 sayılı Orman Kanununun 40 ncı maddesine gö
re civarlarında bulunan Devlet ormanlarında her tür
lü kesme, tomruklama, taşıma, imar ve bakım, ağaç
lama ve yol yapımı gibi işlerde çalışma hakkına sahip -
tu\ 

Geçen yıllarda söz konusu köylülere ormanlarda 
istihsal işi verilmemiş olması, 1975 ve sonraki yıllar
da da iş verilmemesini gerektirmez. 

3. Ormanlarda, istihsal, toplama, sürütme, imal, 
imar ve bakım gibi işler; 

6831 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde belirtildiği 
veçhile «İşyerindeki veya civarındaki orman işlerinde 
çalışan köylülere veya tercihan aralarında Köy Orman 
Kooperatifi kuranlara gördürülür.» hükmüne dayanıla
rak ve ormanlardaki üretim miktarı da dikkate alına
rak yaptırılmaktadır. ^ 

1975 yılında Ozmuş köylülerine de iş güçleri ora
nında, 2500 m3 kadar dikili ağacın kesim ve sürütme 
işinin, köyleri civarındaki bir ormandan verileceği, 
Çamlıdere İşletme Müdürlüğünce adı geçen köy muh
tarlığına duyurulmuştur. 

4. Çamlıdere köylerinin iktisaden kalkındırılması
nı temin maksadıyle, Çamlıderş - Peçenek nahiyesi 
arasında, Çamlıdere'ye 1 km. mesafede tespit edilen 
bir mahalde, 7000 m3/yıl kapasiteli bir kereste fabri
kası kurulacaktır. 

Fabrika yeri «Benli Yaylası» olarak seçilmişken, 
sonradan buradan vazgeçildiği iddiası varit eğildir. 

5. Çamlıdere ilçesinde ormana ait işleri Orman 
idaresi mi, yoksa A. P. İlçe Başkanı mı yürütmektedir 
sorusu, cevaba değer görülmemiştir. 

30 . 7.1975 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 
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59. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu' 
nun, Köy Kalkındırma Kooperatiflerine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı (7/700) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 14 . 7 . 1975 

Gaziantep Milletvekili 
İbrahim Hortoğlu 

Soru : 
iktidara geldiğiniz günden beri küçük üretici köy

lülerimizin ekonomik bağımsızlığının tek dayanağı olan 
Köy Kalkındırma Kooperatiflerini yozlaştırma ve yok 
etme niyetinde olduğunuz, Hükümetinizin icraatından 
anlaşılmaktadır. 

Bunun en belirgin örneği bazı kooperatifleri Tica
ret Bakanlığına bağlatarak, bu kooperatiflere bağlı mil
yonlarca Türk köylüsünü büyük iş adamlarının insafı
na terk etmeniz ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü 
kapısında küçük üretici köylü vatandaşlarımızı, çok az 
bir kredi alabilmek için günlerce bekletmenizdir. 

1. Öğrendiğimize göre, bazı iş adamlarına 40 mil
yar lira kredi verildiği halde, milyonlarca üreticinin 
bağlı olduğu 8 bin kooperatife ise 40 milyon lira gibi 
çok az bir kredi ayrıldığı doğru mudur? 

2. Köy İşleri Bakanlığının Köy Kalkındırma Ko
operatiflerine kredi olarak ayrılan 40 milyon liradan, 
16 milyon lirasını Bakanlık emrinde kullanmak üzere 
adığı doğru mudur? 

Doğru ise, bu 16 milyon lirayı hangi amaçlarla 
kullanacaktır? 

3. Partiniz mensubu bazı senatör ve milletvekille-
rinizin «Köy Kalkınma,Kooperatiflerinin sonu komü
nistliğe gider.» dediği söylenmektedir. Hükümetin ba
şı olarak siz de bu görüşte misiniz? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 19.8.1975 

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: H-l 1-2092 08300 
Konu: Gaziantep Milletvekili 
Sn. İbrahim Hortoğlu'nun ya
zılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü: 
ilgi: 16 . 7 . 1975 tarih ve 7/700-2816/22526 sa

yılı Başbakanlığa gönderilen yazı. 
Gaziantep Milletvekili sayın ibrahim Hortoğlu'nun 

«Köy Kalkındırma Kooperatiflerine ilişkin» olarak sa-

1 . İ l , l£75 Ö : İ 

ym Başbakan tarafından cevaplandırılması istemiyle 
yönelttikleri ve ilgisinden dolayı Bakanlığıma iletilen 
yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Vefa Poyraz 
Köy işleri Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Sayın İbrahim Hortoğlu'nun 
«Koy Kalkındırma Kooperatiflerine ilişkin» olarak 
Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılması istemiy
le yönelttikleri ve ilgisi nedeniyle Köy işleri Bakan

lığına iletilen yazılı soru önergelerinin cevabıdır, 

Soru 1. : Öğrendiğimize göre, bazı iş adamları
na 4Q milyar lira kredi verildiği halde, milyonlarca 
üreticinin bağlı olduğu 8 0CıQ kooperatife ise 40 mil
yon lira gibi çok az bir kredi ayrıldığı doğru mudur? 

Cevap 1. : Köy Kalkınma Kooperatiflerinin pro
jeye dayalı yatırımlarının gerçekleştirilmesi için Dev
let katkısı olarak 1975 malî yılı bütçesine aşağıdaki 
ödenekler konmuştur. Nakdî Devlet yardımı ödene
ğinin sadece 53 adet projeye tahsis edilmesinin se
bebi, projeleri ve fizibilite raporları DPT'nca tasvip 
gören Kooperatiflerin adedi bu kadar olduğu için
dir. Transfer bütçesindeki hibe ve kredi şeklindeki 
ödenekler önceden belli bir programa bağlı olma
yıp, bilâhara uygulama Programlarına bağlanacaktır. 

Faydalanacak Ayrılan 
proje veya ödenek 

Ödeneğin Çeşidi Koop. Adedi Tutarı (TL) 

1. - Yatırım Bütçesindeki 
hibe şeklinde nakdî dev
let yardımr 53 117 510 0C0 
2. - Transfer Bütçesindeki 
hibe şeklinde nakdi Devlet 
yardımı — 15 00)0 0Ö0 
3. - Transfer Bütçesindeki 
kredi fonu — 25 0CiQ 000 

Toplam : 53 157 510 000 

Soru 2. : Köy işleri Bakanlığının, Köy Kalkındırma 
Kooperatiflerine kredi olarak ayrılan 40 milyon lira
dan 16 milyon lirasını, Bakanlık emrinde kullanıl
mak üzere aldığı doğrumudur? Doğru ise bu 16 mil
yon lirayı hangi amaçlarla kullanacaktır? 
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Cevap 2. : Bakanlığımız 1975 yılı Bütçesine, Ta
rımsal Devlet Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre 
kullanılmak kaydıyla transfer harcamaları faslından, 
25 milyon TL. sı kredi, 15 milyon TL. sı hibe olarak 
toplam 40 milyon TL. lık ödenek ayrılmış bulunmak
tadır. Bu miktardaki yardım ödeneği başlamış ve 
muhtelif nedenlerle yarım kalmış bulunan 617 adet 
Köy Kalkınma Kooperatifinin finansman ihtiyacına 
göre sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle acil yardıma da 
ihtiyacı olan bu Kooperatiflere, derhal yardım yapa
bilmek amacıyla adı geçen ödeneğin tamamı Bakan
lığımın tasarrufu altında bulunmaktadır. 

Soru 3. : Partiniz mensubu bazı Senatör ve Mil-
letvekillerinizin «Köy Kalkınma Kooperatiflerinin 
sonu komünistliğe gider» dediği söylenmektedir. Hü
kümetin başı olarak siz de bu görüştemisiniz? 

Cevap 3. : Kooperatiflerin ve Kooperatifçiliğin 
ekonomik amaçlar dışında herhangi bir maksada yö
nelik bulunmayacakları düşüncesi ile Demokratik 
ortamda hür ve gönüllü kooperatifçiliğin her zaman 
yanında olduğumuz, bugüne kadar ki ve halen mev
cut icraatımızdan açık olarak anlaşılmaktadır. 

Amacımız Yurt kalkınmasını birlik ve beraberlik 
içinde temin etmektir. 

60. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmurun, 
Yahya Demirel'in mobilya ihracatından sağladığı ver
gi iadelerine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakam Halil 
Başol'un yazdı cevabı (7/701) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
15 . 7 . 1975 

İzmir Milletvekili 
Yüksel Çakmur 

Soru .: 
Türk halkı son zamanlarda gittikçe dozajı çoğalan 

yolsuzluk olaylarından ötürü sınırsız bir tedirginlik 
duymaktadır. 

özellikle Başbakan Süleyman Demirel'in yeğeni 
Yahya Demirel'in son günlerdeki büyük yolsuzluğu
nun aydınlığa kavuşturulması kamuoyu yönünden 
önem taşımaktadır. 

1. Başbakan Süleyman Demirel'in Yeğeni Yah
ya Demirel'in sahibi olduğu «Orman Ürünleri İnşaat 
Malzemeleri İthalât, İhracaat Şirketi» nin Libya'ya 

İ . İ t i İ97S Ö : 1 

I 200' takım ceviz kaplama yatak odası takımı ile, İtaİ-
I yaya 4C0 takım yemek odası ve 400 takım yatak od?.-
I sı takımı ihraç istemlerinin Bakanlığınızca 22 Ka

sım 1974 tarihinde 2182 ve 2183 sayılarla tescil edil-
I diği doğru mudur? 

I 2, Yurt dışına mobilya ihracatı yapan firmalara 
I % 75 oranında vergi iadesi sağlandığından ötürü. 
I Yahya Demirel'in yurt dışına sattığı mobilya ratış 
I tutarını 27 377 394 TL. olarak gösterdiğinden bun-
I dan 1973 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Karar-
I namesine göre 20 530 455 TL. vergi iadesi sağladığı 
I doğru mudur? 

3. Yahya Demirel'in sağladığı 20 530 455 TL. 
{ vergi iadesinden sonra Bakanlığınıza yeniden başvıı-
! rarak Libya'ya 940 adet yemek odası takımı ihraç 
I etmek istediği, bunun tutarının 16 820 C27 TL. olup, 
I bundan sağlanacak vergi iadesinin 12 610 GS0 TL. 
I olduğu doğru mudur? 

I 4. Yahya Demirel'in İsviçre'de alıcı firma ola-
I rak gösterdiği Etablissement Mopar adlı firma hak-
I kında Bern Ticaret Ateşeliğinin yaptığı araştırma 
I sonucu, İsviçre'nin ünlü bankalarından «Societe de 
I Banpue Suisses» ile «Union de Banpues Suisses»in 
I Yahya Demirel'in alıcı firma olarak gösterdiği adı ge-
I çen firmayı tanımadıklarını bildirmeleri, ayrıca Lo-
I zan rehberinde Etablissaments Mopar adlı bir firma-
I nın yer almadığı, Lozan Ticaret Odasının verdiği 
I bilgiye göre de Yahya Demirel'in yurt dışına sattığı 
I mobilyaların alıcı firması olarak gösterilen «Etab-
I lissement Mopar» adında bir firmanın odalarına ka-
I yıth bulunmadığını bildirdiği ve bütün bu bilgilerin 
I bakanlığınıza resmen 7.5.1975 gün ve 879 sayı ile 
I duyrulduğu gerçeğe uygun mudur? 

I 5. — Yahya Demirel yukarıda sorduğum sorular-
I da yer alan miktarlar dışında başka ihracatta bulun-
I muş mudur? Bulunmuşsa ne kadar vergi iadesi al-
I mıştır? 

I 6. — Yahya Demirel'in İtalya'ya yaptığını ileri 
I sürdüğü mobilya ihracatı, hangi firmaya veya firma-
I lara yapılmıştır? Bu konuda araştırma yapılmış mı-
I dır, yapılmışsa hangi sonuçlar alınmıştır? 

I 7. — Yahya Demirel'in yurt dışına yaptığını iddia 
1 ettiği mobilya ihracaatı konusunda Bakanlığınızı ya-
I nılttığı, hayalî firmalar yaratıp milyonlarca lira ver-
I gi iadesini sağlaması karşısında yasal yollara başvu-
1 rup işlem yapmayı, bu konuda uygulamaya zaman 
J yitirmeden geçmeyi düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Dosya No. : 1/716 

18 . 9 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6 . 8 . 1975 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/701 - 2824/22549 sayılı yazınız ve 18 . 8 . 1975 ta
rihli Özel Kalem Müdürlüğü, 1/626 sayılı yazımız. 

İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur tarafından 
Yahya Kemal D.emireFin mobilya ihracatı ile ilgili 
olarak Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesin

deki hususlara ait cevaplar, önergedeki sıra dahilin» 
de, aşağıda sunulmuştur.. 

1. — Yahya Kemal Demirel'in Libya'ya 200 ya
tak odası takımı ile İtalya'ya 400 yatak odası ve 400 
yemek odası takımı ihracı için Ticaret Bakanlığına 
müracaat ederek tescil talebinde bulunduğu ve bu 
ihraç partileri ile ilgili tescil beyannamelerinin 
22 . 11 . 1974 tarihinde 2182 ve 2183 sayılarla ve Sa
yın Demirel Hükümetinin işe başlamasından çok ön
ce tescil edildiği doğrudur. 

Adı geçen firmanın şimdiye kadar yaptığı bütün 
mobilya ihracatı aşağıda gösterilmiştir : 

Mobilyanın cinsi ve miktarı 

185 yatak odası takımı 
275 yatak odası takımı 
400 yatak odası takımı 
200 yatak odası takımı 
400 yatak odası takımı ve 400 
yemek odası takımı 

Değer 
FOB. TL. 

2 159 994,41 
3 428 500,— 
5 853 924,— 
2 963 900— 

12 985 760,— 

Tutarı 
CF. TL. 

2 219 994,41 
3 503 500,— 
5 933 520 — 
3 041 460,— 

i 3 296 000 — 

Gittiği 
Ülke 

Kıbrıs 
Kıbrıs 
İtalya 
Libya 

italya 

Bakanlık 
Tarifti 

23.2.1974 
30.4.1974 
24.7.1974 

22.11.1974 

22.11.1974 

Tescili 
Sayısı 

•446 
1213 
1669 
21S2 

2183 

27 392 078,41 -27 994 474,41 

2. — Yahya Kemal Demirel'in 23 . 2 . 1974 -
22 . 11 . 1974 tarihleri arasında ayrı ayrı tescil be
yannameleriyle b,eş parti halinde ihraç ettiği mobil
yaların toplam değeri FOB. 27 392 078,41 TL. ve 
CF. 27 994 474,41 TL. dır. 

Mezkûr firmaya, yaptığı bu ihracat karşılığında 
ödenen vergi ve fon iadelerinin toplamı 20 694 657,80 
TL. dır. 

3. — Yahya Kemal Demirel 1 nci maddede belir
tilen ihracatın gerçekleşmesinden "ve ikinci maddede 
belirtilen vergi iadesi tutarlarının ödenmesinden son
ra 30 . 1 . 1975 tarihinden İstanbul ihracatçı Birlik
leri Umumî Kâtipliğine verdiği yeni bir tescil beyan
namesi ile isviçre'deki Etablissement Mopar Firması 
adına Libya'ya FOB. 16 820 027,24 TL. değerinde 
940 yemek odası takımı ihracı için tescil talebinde 
bulunmuştur. 

Firmanın bu talebi incelendikten sonra ve Sayın 
Demirel Hükümeti zamanında is'afı uygun görülme
miş ve 14 . 5 . 1975 tarih ve 5723 sayılı Bakanlık 
yazısı ile durum ilgiliye bildirilmiştir. 

4. — Yahya Kemal Demirel'in isviçre'deki Etab
lissement Mopar Firması adına Libya'ya ihraç etmek 
istediği 940 yemek odası takımına ilişkin tescil tale

binin incelenmesi sırasında; Bern Ticaret Müşavirli
ğinden gönderilen 12 . 3 . 1975 tarih ve 351 sayılı 
telgrafta Etablissement Mopar Firmasının Lozan te
lefon rehberinde kayıtlı olmadığı bilâhara gönderi
len 5 . 5 . 1975 tarih ve 868 sayılı yazıda adı geçen 
firmanın isviçre'deki «Union de BanQues Suisse» ve 
«Societe de Banque Suisse» bankalarınca tanınma
dığı, nihayet 7 . 5 . 1975 tarih ve 879 sayılı yazıda ise; 
söz konusu firmanın Lozan Ticaret Sanayi Odasın
da kayıtlı bulunmadığı bildirilmiş ve bunun üzerine 
Yahya Kemal Demirel'e ait tescil talebi Bakanlığı
mızca reddedilmiş ve bu konuda soruşturma açtırıl-
mıştır. 

Ancak soruşturma sırasında, yine Bern Ticaret 
Müşavirliğinden gönderilen, firmanın ticarî faaliyet
lerini sürdürdüğü «Credit Suisse» Bankasından alın
mış istihbarat belgelerine ve Liechtenstein Dukalı
ğı'ndan elde edilen sicil kayıt belgesine göre Etablis
sement Mopar Firmasının 15 . 10 . 1957 tarihinden 
beri H.54/108 sicil numarası ile Vaduz Ticaret Sici
line kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. 

5. — Yahya Kemal Demirel'in yaptığı mobilya 
ihracatının tamamı ile aldığı vergi ve fon iadeleri
nin tümü 1 nci ve 2 nci maddelerde gösterilmiştir. 
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Yahya Kemal Demirel'in, Bakanlıkça 24 . 7 . 1974 
tarih ve 1669 sayı ile tescil edilen beyannameye isti
naden İtalya'ya ihraç ettiği 400 yatak odası takımı 
(Liechtenstein) Vaduz Ticaret Sicilinde kayıtlı Inte- -
Tradimpex Co. Ltd. Firması adına, Bakanlıkça 
22 . 11 . 1974 tarih ve 2183 sayı ile tescil edilen be
yannameye istinaden İtalya'ya ihraç ettiği 400 yatak 
odası ve 400 yemek odası takımı ise yine Vaduz 
(Liechtenstein) Ticaret Siciline kayıtlı Etablissement 
Mopar Firması adına ihraç edilmiştir. 

7. — Yahya Kemal Demirel Firmasının yaptığı 
ve büyük bir kısmının vergi iadesini Sayın Ecevit 
Hükümeti zamanında aldığı mobilya ihracatına ait 
usulsüzlük idialarınm teknik ve tahkiki Sayın Demi
rel tarafından bizzat talep olunmuş ve Bakanlığımız 
müfettişlerince bu konuda yapılmakta olan inceleme 
ve soruşturmalar nihaî safhaya gelmiştir. Bu tetkikat 
ve tahkikat sonunda sorumlulukları tespit edilecek
ler olursa bunlar hakkında işlemin yapılacağı tabiî 
d ir. Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
61. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebenin, 

TARKO satış mağaza1 arının kapatılacağına ilişkin 
sorusu va Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazdı ceva
bı. (7/702) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tara

fından yaazıh olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 16 . 7 . 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
1. — Hükümetinizce alınan bir karar gereğince 

TARKO satış mağazalarının kapatılacağı doğru mu
dur? Doğru ise söz konusu karar : 

a) Ne zaman, kimlerin istek ya da telkinleri 
üzerine, hangi gerekçelere dayanılarak alınmıştır? 

b) Ne zaman uygulamaya konulacaktır? 
2. — Çeşitli yiyecek maddelerini, serbest piyasa

ya kıyasla ucuza satarak dar gelirlilerin geçim yükü
nü bir ölçüde de olsa hafifleten söz konusu mağaza
ların kapatılmasına ilişkin kararınız, halkın yaşamı
nı zorlaştırma pahasına da olsa belli çevrelerin kârım 
bollaştırma politikanızdan mı kaynaklanmaktadır? 

3. — TARKO'nun hangi şehirlerde satış mağaza
ları vardır, bu mağazaların her birinde ayrı ayrı ve 
tümünde toplam olarak kaç kişi çalışmaktadır? 

4. — Kapatma kararı uygulamasının işsizliğe ite
ceği insanların başka işlere yerleştirilmeleri konusun
da herhangi bir tedbir alınmıç mıdır? 

. 1 . . 11 s 1975 O : İ 

T. Q 
Ticaret Bakanlığı 8 . 8 . 1975 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-43 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 7 . 1975 tarih ve 7/702-2833/22608 sa

yılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin TARKO sa

tış mağazaları ile ilgili yazılı soru önergesinde yer 
alan hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. TARKO Merkez Birliği, 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununun 70, 76 ye 97 nci maddelerine gö
re kurulmuş, tüzel kişiliği haiz bir Tarım Satış Koo
peratifleri Birlikleri üst kuruluşudur. Bu statü içe
risinde TARKO, her şeyden önce bir üretici kuru
luşu olup, kendi varlığını oluşturan kooperatif" or
taklarının yararını gözetmek ve ürettikleri malları en 
iyi ve en yüksek fiyatla satmak durumundadır. 

Nitekim, TARKO Anasözleşmesine göre, Merkez 
Birliğinin asıl görevi, ortak birliklerin ürünlerini, ta
lep halinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak 
olarak belirtilmiş, ancak gıda ve ihtiyaç maddeleri 
perakendeciliği konusunda herhangi bir hüküm geti
rilmemiştir. 

Buna rağmen uygulamada TARKO'nun, Anasöz
leşmesine göre ortak birliklerin mallarının pazarlan-
ması yerine, son zamanlarda esas gayeden uzaklaşı-
larak genel bir perakendeciliğe gidilmiş olduğu, yö
netim prensipleri ile görevlerin ifasına ait esaslar tes
pit edilmeden faaliyet gösterilmeye başlandığı, lü
zumundan fazla ve aynı zamanda kalifiye olmayan 
personel istihdamı suretiyle sermayesinin tamamını 
yitirmiş durumda kaldığı görülmüştür. 

Yazımıza ekli olarak sunulan TARKO mağazala
rının 1974 genel durumunu gösteren 1 ve 2 No. lu 
cetveller incelendiğinde durum daha açık olarak gö
rülecektir. 

Yukarda belirtilen amaçlarla ve özel hukuk hü
kümlerine göre kurulmuş bulunan TARKO Yönetim 
Kurulu, 25 . 6 . 1975 tarih ve 16 sayılı toplantısında 
ve tamamen kendi insiyatifi ile aldığı kararla, ortak
larının yararına bulduğu cihetle, bu birliğin halen 
hiçbir yararlı faaliyeti bulunmayan ve devamlı za
rarlarla bünyeyi zayıflatmakta olan satış mağazala
rından bazılarının 1.8.1975 tarihinden itibaren kapa
tılmasına karar vermiş olduğu öğrenilmiştir. 

2. TARKO'nun bir kısım faaliyetlerinin durdu
rulması konusu 1 nci maddede de değinildiği üzere 
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aslında gecikmiş bir karardır. TARKO'nun içine düş
tüğü durum, ortak birliklerin taahhüdünden oluşan 
sermayesini yok etmiş; kooperatiflerin üst kuruluş
lara olan güvenini sarsmaya başlamış, dolayısıyle 
kooperatiflere ve kooperatifçilik fikrine olumsuz 
yönde etki yapmıştır, denilebilir. 

3. TARKO'nun halen Eskişehir (8 personelli), 
Adana (17 personelli), Gaziantep (10 personelli), An
talya (5 personelli), Ankara'da (Bülten 7 personelli, 
Bahçelievler 5 personelli, Mesnevi 6 personelli, Çan
kaya 5 personelli, Güvenevler 5 personelli ve Emek 
6 personelli) olmak üzere ceman 10 yerde satış mağa
zası vardır. Bu mağazalardan Ankara'da Bülten, Bah
çelievler, Mesnevi ve Çankaya Şubeleri kapatılacak

tır. Tüm TARKO Mağazalarında toplam olarak 74 
kişi çalışmaktadır. 

4. Birliğin çalışmasında yararlı hiçbir personelin 
görevine son verilmemiştir. Ancak, devamsızlığı ne
deniyle faydalı görülmeyen bir kısım genel müdür
lük personeli ile TARKO mağazalarında çalışan bir 
kısım personelin 1475 sayılı îş Kanunu ile 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin güvenceleri 
altında ve bu kanunların kendilerine bahşettiği hak
lardan yararlandırılarak devamsızlıkları nedeniyle ve 
kendilerinden istifade imkânı olmadığı anlaşıldığın
dan Yönetim Kurulu tarafından, kadroları kaldırıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

Satış hasılatı 
Personel giderleri 
Sayım noksanlıkları 
Genel giderler 

Giderler ve emtea nok. 
Giderler Toplamı : 
Gelirler Toplamı : 

Tarko'nun Genel Durumuna İlişkin Tablo 

1971 1972 1973 

18 165 500 
3 114 500 
1 020 000 
2 128 250 

6 262 750 
3 734 500 

8 219 800 
2 028 500 

395 500 
2 701 750 

5 125 750 
2 006 900 

18 630 750 
2 225 500 

541 500 
2 891 250 

5 658 250 
1 192 400 

1974 

50 579 300 
4 244 000 

826 750 
3 404 700 

8 475 550 
4 619 000 

Zarar 2 528 250 3 118 850 4 465 850 3 856 550 
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TARKO MAĞAZALARINIM GENEL DURUMU (1974) 

Ankara mağazaları 
Bahçeli 
Bülten 
Emek 
Güven 
tilesnevi 
Y. Çankaya 
Samanpazari 

Toplam 
Taşra mağazaları : 
Adana 
Gaziantep 
Eskişehir 
Antalya 

Toplam 
Genel toplam 

Kuruluş 
yılı 

: 
1970 
1970 
1970 
1973 
1970 
1970 
1974 

1970 
1970 
1971 
1971 

Satış 
hasılatı 

1 698 000 
3 082 000 
2 157 000 
2 011 000 
1 634 000 
1 717 000 
1 233 000 

13 532 000 

15 552 000 
6 819 000 
4 110 000 
2 950 000 

29 431 000 
42 963 000 

Mağaza 
giderleri 

222 000 
320 000 
239 000 
230 000 
256 000 
242 000 

8 000 

1 517 000 

1 976 000 
739 000 
419 000 
385 000 

3 519 000 
5 036 000 

Zarar 

24 000 
— 
— 
— 

30 000 
28 000 

— 

82 000 

1 083 000 
190 000 

— 
— 

1 273 000 
ı 355 om 

Sayım 
noksanı 

42 000 
23 000 

103 000 
165 000 
63 000 

2 000 
— 

398 om 

282 000 
83 000 

— 
62 Q00 

427 000 
825 000 

Genel 
giderler 

103 000 
187 000 
131 000 
122 000 
100 000 
104 000 
75 000 

822 000 

946 000 
414 000 
250 000 
180 000 

1 790 000 
2 612 000 

Sayım noksanlarının tenzili 

Mağaza dışı gelir olarak 
satışları ve komisyon) 

Bilanço zararı 

(toptan yağ 

Toplam 
zarar 

169 000 
139 000 
226 000 
254 000 
193 000 
134 000 
55 000 

1 170 000 

2 311 000 
687 000 
183 000 
242 000 

3 423 000 
4 593 000 

825 000 

3 768 000 

738 000 

3 030 000 
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62. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Başbakanın Paris'te yayınlanan Match dergisindeki 
demecine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun 
yazdı cevabı (7/703) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
17.7.1975 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evl'iyagil 

1. Paris Match dergisinin 5 Temmuz 1975 sa
yısında yayınlanan demeciniz karşılığında dergiye bir 
ödeme yapılacak mıdır? 
2. Yapılmayacak ise, iki sayı sonra 19 Temmuz 

1975'to Türkiye turizmi ile ilgili olarak dergide ya
yınlanan bir yazı için döviz karşılığı 'bir milyon li
ranın üzerinde ücret ödenmesi hususunda bir anlaş
maya varıldığı doğru mudur? 

3. Bu ödemeyi Başbakanlık mı, Turizm ve Ta
nıtıma Bakanlığı mı veya Bakanlığın Paris Bürosu 
mu yapacaktır? 

4. Demecinizin yayınlanmasından iki hafta son
ra, dergide çıkan turstik deklâm, 'bir raslantı so
nucu mu dergide yer almıştır; yoksa basında da 
ileri sürüldüğü gibi, Paris Match'ın yetkilileriyle, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarının, deme
cinize karşılık olarak yaptığı bir pazarlık sonucu 
mu yayınlanmıştır? 

5. Paris Match'a bu yayının dışında en son 
hangi tarihte reklâm verilmiş veya para karşılığı 
yazı yazdı: rlmıştır. Bunun için ne ödenmiştir. 
Ödemeyi Bakanlık mı; yoksa Paris Turizm Bürosu 
mu. yapmıştır; ayrıca bu teklifi kim önermiş ve 
onaylamıştır? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 5.8.1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
448-12182 • 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 21.7.1975 tarih ve 7/703-2843/22641 sayılı 

yazıları. 
Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil tarafından 

verilmiş olup, Sayın Başbakanımızca tarafımdan 

cevaplandırılması istenilen yazılı soru Önergesine 
ilişkin cevabımız ilişikte takdim edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Lûtfi Tokoğlu 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. Paris Match dergisi yazarlarından Bay Geor-
ges Menant'ın Sayın Başbakan ile vakî mülakatı
nın, mezkûr derginin 5 Temmuz 1975 tarihli nüs
hasında yayınlanması karşılığında, her hangi bir 
ödeme yapılması bahis konusu değildir. 

2. Derginin 19 Tem/muz 1975 tarihli sayısında 
«pubJireportage» şekünde iki sayfalık bir turistik 
ilân yayınlatılmıştır. Bu ilân için ödenecek ücret, 
renkli sayfa için 48 300 Frank, siyah beyaz sayfa için 
de 25 875 Frank olmak üzere, cem'an 74 175 Fransız 
Frankıdır ki, bu da, derginin normal ilân tarifesinin' 
no altındadır, ne de üstündedir. 

3. Bu ödeme, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ta
rafından, Paris Turizm ve Tanıtma Müşavirliği ara
cılığı. ile yapılacaktır. 

4. Dergide yayınlanan mülakat ile ilân bir pa-
zaJık konusu olmamıştır. Gerek ilân, gerekse 
mülakat teklifi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına doğ
rudan doğruya Paris Turizm ve Tanıtma Müşavir
liği tarafından yapılmış ve derginin 850 000 traja 
sahip olması, 4 700 000 okuyucuya hitap etmesi 
gözönünds bulundurularak, Bakanlıkça ilân yayın-
latılması uygun görülmüştür. 

5. Paris Match dergisi ile bu ilân dışında son 
ilân ilişkisi, 1968 yılında olmuştur. Bakanlıkça da 
onaylanan reklâm kampanyası çerçevesi dahilinde, 
Paris Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğü, sözü 
geçen derginin 16 Mart 1968, 20 Nisan 1968, 18 Ma
yıs 1968 tarihlerinde, (beheri 2 513,80 Frank muka
bilinde küçük boy ilânlar yayınlatmıştır. 

63. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Almanya'da yayınlanan seyahat broşüründe, Tür
kiye'den bahsedilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sorusu ve Dışişleri Bakanı adına Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangil'in ek yazılı cevapları (71704) (1) 

(l) Yazılı soru cevabına ekli broşür yayınlana-
mamıştır. Kanunlar Müdürlüğündeki esas dosyasın
dadır. (7/704) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
18 . 7 . 1975 

Anikara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 

1. Aknan Ulaştırma Bakanı Kurt Gscheidle ta
rafından imzalanarak dünyadaki bütün turizm ve en
formasyon örgütlerine dağıtılan 24 sayfalık, dört 
renkli seyahat broşüründe Türkiye'den bahsedilme
miştir. (Ek : Broşürün kapağının fotoğrafı) 

2. Aralarında Kıbrıs ve Yunanistan'ın bulun
dukları 25. devletteki Alman temsilciliklerine, o dev
letin bayrağı ve o devletteki adresleriyle birlikte bro
şürde yer verildiği halde, Türkiye'deki Alman Büyük
elçiliğinin adı ve adresi basılmamıştır. 

3. Almanya'da Büyükelçiliğimiz, devlet enfor
masyonu ve tanıtması yapan Basın ve Turizm büro
larımız faaliyetlerini sürdürdüklerine göre, en başta 
diplomatik nezaket kurallarına ve dostluğa sığmayan 
bu yayın hakkında bakanlığınızda bilgi mevcut mu
dur; ilgililer bir tepki göstermişler midir? 

4. Almanya'nın ekonomik kalkınmasına yüzbin-
lerce Türk işçisiyle katkıda ibulunan Türkiye'nin, 
bir broşürde bile dost bilinen bu ülkede sesini duyu-
ramamış olması, buna karşıt Yunanistan ve Kıb
rıs'ın unutulmaması, yalnızlığımıza (belirgin bir ör
nek teşkil ettiğine göre, Bakanlığınızın bu konuda
ki görüşü nedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 18.9.1975 

Ekonomik ve Sosyal İşler Gn. Md. 
Sayı : ESİD:768-630-5/75-lQ6.1Q5 

Konu : Alman Ulaştırma Bakanının 
broşürüne ilişkin soru önergesi H)k. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Yüksek Katına 

İlgi : 21.7.1975 tarih ve 7/704-2846/22692 sayılı 
yazınız. 

Alman Ulaştırma Bakanı Kurt Gsoheidle tarafın
dan imzalanarak dünyadaki bütün turizm ve enfor
masyon örgütlerine dağıtılan seyahat broşüründe 
Türkiye'den bahsedilmemiş olması hakkında Ankara 
Milletvekili Sayın Necdet Evliyagil tarafından Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan yazılı soru önerge

sine cevaben gönderilen Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının yazısında, ilişikte bir örneği sunulan mezkûr 
broşürde Alman Büyükelçiliklerinin adreslerimin ya
yınlandığı sayfada (Sayfa : 9) yer alan Avrupa baş
kentleri ile çeşitli Avrupa şehirlerinin birbirlerine 
o!an uzaklıklarının belirtildiği çizelgede Ankara ve 
İstanbul'a da yer verildiği; genellikle bu tür yayın
ların muhtevasından bunlar basıldıktan sonra ha
berdar olunduğu ve bu nedenle yapılmış hataları o 
an için düzeltme imkânı bulunamadığı; mezkûr bro
şürün yayınlanmasından sonra, Frankfurt Turizm 
ve Tanıtma Ataşeliğince Alman ilgili makamların
dan, yazı ile, broşürün önümüzdeki yıl yapılacak 
baskısında, aynı hatanın yapılmamasının bilhassa 
rica olunduğu ifade edilmekte; esasen, Federal Al
manya Dışişleri Bakanlığı tarafından da, Federal Al
manya'nın Ankara'daki Büyükelçiliğine konu ile il
gili gerekli bilgilerin verildiği de kaydedilmektedir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Seyfi Öztürk 

Dışişleri Bakanı Y. 
Devlet Bakanı 

T. C. 
i Dışişleri Bakanlığı 4.11,1975 
I Ekonomik ve Sosyal işler Gn. Md. 
i Sayı : ESİD: 768.630-5/75-26 
I 7/704-2846 
j Konu ; Alman Ulaştırma Bakanlığınca 

bastırılan broşür. 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 

İlgi : 18 Evlül 1975 gün ve ESGM (ESİD) : 
768.630-5/75-106 sayılı yazımıza ek. 

Ankara Milletvekili Necdet Bvliyagil'in, Bakan
lığımız tarafından cevaplandırılması dileği ile Baş
kanlıklarına sunmuş bulunduğu önergeye cevaiben 
yüksek makamlarına ilgide kayıtlı yazımızla iletilen 
hususlara ek olarak, yapılan tahkikat sonucu, Fe
deral Almanya Ulaştırma Bakanlığı Halka Hizmet 
Servıisince, gelecek yıl çıkarılacak broşür için za
manında gerekli hatırlatmanın yapılmasının talep edil
diği öğrenilmiştir. 

Konunun takibedilmesi ve Alman Ulaştırma Ba
kanlığına zamanında gerekli hatırlatmanın yapılması 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından rica edilmiştir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
1 NCt BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1975 Cumartesi 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Millet Meclisinde açık bulunan üyelikler 
için 12 Ekim 1975 tarihinde yapılan ara seçimde 
seçilen milletvekillerinin andiçmesi. 

2. — Tatilde gelen tezkereler. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Millet Meclisi Başkanı seçimi. 
2. — Başkanvekillerıi, İdareci Üyeler ve Divan 

Üyeleri seçimi. 
3. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





M i l l e t M e c l i s i 

Komisyonlar Bülteni 

III 
28 Şubat 1975 tarihinde Komisyonlarda bulunanlar ile 

28 Şubat 1975 tarihinden 18 Temmuz 1975 tarihine kadar gelen işler 

1 9 7 5 





Esas 
No : Ö z e t i 

1/1 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cum-
riyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/2 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında 
Emlâk sorunlarının çözülmesine dair Sözleşme ve Eki Ödeme 
Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/3 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onay-; 
lanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/4 işçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili Yetki Kanunu hak
kında 

1/5 6245 saydı Harcırah Kanununun 24 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında 

1/6 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) 
Nehrinde Baraj inşası ve Baraj Gölünün teşekkülü konusunda 
işbirliğine dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında 

1/7 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 2 madde eklenmesine 
dair 

1/8 Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında 

1/9 Madencilik Reformu Kanunu hakkında 
1/11 Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu hakkında 

3 — 

UULAR 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan 
Kom. 

Dışişleri ve Plan Kom. 

Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan 
Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 
Plan Kom. ' 

Dışişleri ve Plan Kom. 

İçişleri Kom. 

Tarjm - Orman ve Köy İşleri 
Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/12 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun 1327 
sayılı Kanunla değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde Ka
rarname 

1/13 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değiştirilen 89 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun Hükmünde Kararname 

1/14 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun 1327 
sayılı Kanunla değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde 2 sa
yılı Kararnamenin 1 nci maddesiyle değiştirilen 224 ncü mad
desinin son iki fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun Hükmün
de Kararname 

1/15 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
geçici maddeler eklenmesine dair Kanun Hükmünde Karar
name 

1/16 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değiştirilen 178 nci maddesinin son fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun Hükmünde Kararname 

1/17 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değişik 4 ncü maddesinin «D» bendi ile 
ek geçici 21 nci maddesinin 2 fıkrasının değiştirilmesine dair 
7 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

1/18 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun 1327 
sayılı Kanunla değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

1/37 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimaî Yardım Sandığı hakkın
daki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldı
rılması ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığının kurulmasına dair 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Pîan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/38 Atatürk Akademisi hakkında 

1/39 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 saydı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında 
(2/103 üe birleşti.) 

1/40 Sümerbanka bağlı Sivas Çimento Sanayii Müessesesinin T. Çi
mento Sanayii T. A. §. ne devri hakkında 

1/43 Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 m2 lik kıs
mının Ankara Belediyesine satılması hakkında Kanun ve Cum
hurbaşkanınca geri gönderme tezkeresi 

1/46 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla 
ve 6, 7, 8, sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerle değişik bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun Hükmünde Karar
name 

1/49 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanu
nunun 2 nci ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/50 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla 
eklenen geçici 10 ncu maddede değişiklik yapılmasına dair 10 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

1/52 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla 
eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir fıkra eklenmesi hakkın
da 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

1/63 Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kıralhğı arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Koni. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

(C. 
Ko 

Gü 

Ko 

Ka 

Ko 

Ka 

Dışişleri ve Adalet Kom. Ka 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/64 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı arasında Gelir ve 
Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve 
Diğer bazı Hususların Düzenlenmesine ilişkin Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/85 Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

1/86 Ad ve soyadlarının Nüfus Kütüklerine kaydına dair Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

1/87 Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün KıraUığı arasında Suç
luların Geri Verilmesi ve Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair 

1/88 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika KıraUığı arasında imzalanan 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair 

1/89 9 . 6 . 1936 tarih ve 3017 sayıli Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa bir ek madde üe bir 
geçici madde eklenmesi hakkında 

1/90 Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Teşküâtmda Döner 
SermayeU işletmeler Kurulması hakkında 

1/91 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

1/92 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurları 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi üe 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki 665 saydı Kanunun 2 nci mad
desinin, 3017 sayılı Kanunun 1246 saydı Kanunla değişik 65 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 

Havale edildiği Komisyon 

Dışişleri ve Plan Kom. 

Dışişleri ve içişleri Kom. 

Dışişleri ve içişleri Kom. 

Dışişleri ve Adalet Kom. 

Dışişleri ve Adalet Kom. 

Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Ada
let Kom. 

Sağlık ve Sosyal Jşler ve Plan 
Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/93 Tabiplerin Meslekî Pratik tatbikatı hakkında 

1/94 Türk Farmakopesi hakkında 

1/95 Türkiye Tabip Odaları ve Tabip Odaları Birliği Kanunu hak
kında (2/192 üe birleşti) 

1/96 Tıp ve Yardımcı Tıp mesleklerinin uygulanması hakkında 

1/97 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/98 Tekel Genel Müdürlüğü 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/99 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Kesin

hesabı 

1/100 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 büt
çe yılı Kesinhesabı 

1/101 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 bütçe yılı 
Kesinhesabı 

1/102 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/103 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı fıkralarla bir 
madde eklenmesine dair 

1/105 Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan Naci Tahir Nu
ri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında 

1/106 Muratoğlu, Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu israfil Kayabaşı'na 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Kom. 
Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 
Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Ada
let Kom. 

Pian Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/107 Faraıasötik ve tıbbî müstahzarlar ve maddelerle bunların imal 
edildiği yerler hakkında. (2/150, 2/185, 2/208 üe birleşti) 

1/108 Ege Üniversitesinin Kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna Ek 
1/109 Ankara Üniversitesi 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/110 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/111 Ege Üniversitesi 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/112 Hacettepe Üniversitesi 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/113 İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 bütçe yılı Kesin

hesabı 
1/114 İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/115 Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/116 Orman Genel Müdürlüğü 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/117 Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve işleyişi hakkında 

1/118 Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/119 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/120 Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden yukarı olan şehirlerde 

içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkındaki 1053 sa
yılı Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

1/122 Kıyı ve karasularımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması 
görevinin Türk Silâhlı Kuvvetlerine devrine ilişkin 

1/123 İstanbul Üniversitesi 1972 bütçe yılı Kesinhesabı 
1/124 Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağanüstü savaş hakkında 

1/125 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı ziraat meslek 
okulları ile ev ekonomisi okullarından mezun olanların mecburî 
hizmet yüklenmemesi hakkında 

Havale edildiği Komisyon 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Kom. 
Millî Eğitim ve Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 

Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 
İçişleri, Millî Savunma, Adalet 
ve Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 

İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan Kom. 

İçişleri, Millî Savunma ve Plan 
Kom. 
Plan Kom. 
Dışişleri, Millî Savunma, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/126 Devletçe işletilecek madenler üzerindeki haklann geri alınması 
ve hak sahiplerine ödenecek tazminat hakkında 

1/127 Cenazelerin Nakli Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair 

1/128 Devlet Arşiv Kanunu hakkında 
1/129 22 . 5 . 1969 tarihli ve 1184 sayılı Kanunun 20, 23, 24 ve 39 

ncu maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair 

1/130 Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu hakkında 

1/132 Dört üniversite kurulması hakkında 
1/134 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hak

kında 

1/135 854 sayılı Deniz îş Kanununun 20 nçi maddesinin değiştirilme
si hakkında 

1/136 1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü maddeleri ile 98 nci 
maddesinin III ncü bendinin değiştirilmesi hakkında (2/25, 
2/187, 2/199 ile birleşti) 

1/138 Yardım Toplama Kanunu hakkında 

1/139 illerde merkez ilçe kurulması hakkında 

1/140 1 Mart 1926 tarihli ve 765 saydı Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (2/213 ile birleşti) 

1/141 Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu hakkında 

_ 9 _ -

Havale edildiği Komisyon 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. Ka 

Dışişleri Kom. Ka 
Adalet, içişleri ve Plan Kom. içiş 

Millî Eğitim ve Plan Kom. Pla 
içişleri, Sağlık ve Sosyal işler 
ve Plan Kom. içiş 
Millî Eğitim ve Plan Kom. Kan 

içişleri ve Plan Kom. içiş 

Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom. Kan 

Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom. Kan 
Dışişleri, Adalet, içişleri ve 
Plan komisyonlarına Ada 
içişleri ve Plan Kom. Pla 

Adalet Kom. 

Adalet ve Dışişleri Kom. 

C. 
Gün 
1 v 
Kan 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/142 Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu hakkında 

1/143 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası hakkında. (2/220 ile birleşti) 

1/144 Hayvanların Uluslararası nakliyat sırasında korunmasına dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/145 Sivil Havacılık güvenliğine karşı kanun dışı eylemlerin önlen
mesine ilişkin 23 Eylül 1971 tarihli Montreal Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

1/146 Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı eylemlere ilişkin 
14 . 9 . 1963 tarihli Tokyo Sözleşmesine katılmamızın uygun 
bulunduğu hakkında 

1/147 Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine katılmasımn 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/148 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla 
ve Kanun Hükmünde kararnamelerle değişik bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname 

1/149 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

1/150 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna dört geçici madde eklenmesine dair (2/77, 2/84, 2/85, 
2/87, 2/90, 2/214 üe birleşti) 

1/151 Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulunanlara verilecek ha
zır gıda hakkında Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair 

10 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Eğitim, Bayındırlık, imar 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
Kom. 
Adalet, İçişleri, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan Kom. 

Dışişleri Kom. 

Adalet ve Dışişleri Kom. 

Adalet ve Dışişleri Kom. 

Dışişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Millî Savunma, İçişleri ve Plan 
Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/152 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı Tahsis edildikleri gaye
lerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmayan Harp sefi
nelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

1/153 Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul kurulmasına dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin 

1/154 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM) 
Kuruluş ve Görevleri hakkında 

1/155 Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuruluş Kanunu 
hakkında 

1/157 Ormanlık bölgelerde hayvan yetiştiriciliğinin ormanla ilişkileri
ni düzenleme Kanunu hakkında 

1/158 Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri hakkındaki 30 Ma
yıs 1974 tarih ve 1824 saydı Kanun ve Cumhurbaşkanhğı geri 
gönderme tezkeresi 

1/159 Çiftçi mallarının korunması hakkında. (2/29 ile birleşti) 

1/160 Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair 

1/161 Evlilik bağına ilişkin kararların tanınması hakkında Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/162 İstihdam politikasıyle ilgili 122 saydı Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair 

11 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Adalet ve Dışişleri Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Anayasa Kom. 
Adalet, İçişleri, Tarım Orman 
ve Köy İşleri ve Plan Kom. 

Adalet ve Dışişleri Kom. 

Adalet ve Dışişleri Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Dış
işleri Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/164 Milletlerarası çalışma örgütü Anayasası Tadil Belgesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/165 Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı kurulması hakkında 
1/166 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Kanununun 1 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında 

1/167 İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve iman hakkında 

1/168 Uzman Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 

1/169 Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki Kanunu hak. 

1/170 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi, bazı hükümlerinin kaldırılması ve bu kanuna ba
zı hükümler eklenmesi hakkında 

1/171 Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Ka
mu iktisadî Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kında 

1/172 19 . 7 . 1972 günlü ve 1625 sayıh Gümrük Kanununun bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ve bu maddeler yeri
ne yeni maddeler konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 
sayıh Kaçakçılığın men ve takip ve tahkikine dair Kanunun 
değişik 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin 

1/173 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayıh Türkiye Bilimsel Araştırma 
Kurumu kurulması hakkında Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 

1/174 Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki Kanunu hak. 

12 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal işler ve Dış
işleri Kom. 
Adalet, İçişleri ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/175 İnönü Üniversitesi Kanunu hakkında (2/73 ile birleşti.) 
1/176 5584 sayıh Posta Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

ve bazı maddelerinin kaldırılması hakkında 

1/177 926 sayıh Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun bazı , 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 

1/178 926 sayıh Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununa 31.7.1970 
tarih ve 133 sayıh Kanunla eklenen ek 1 nci ve ek 2 nci mad
deleriyle 136 nci maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi 
ve kanuna bir madde eklenmesi hak. 

1/179 926 sayıh Türk Silâhh Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması ve bu kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hak. 

1/181 4036 sayıh Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci maddeleri
nin ve 31 nci maddenin (a) bendinin değiştirilmesine ve bir 
madde eklenmesine dair. • 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesinhesabı 
Tekel Genel Müdürlüğü 1969 bütçe yılı Kesinhesabı 
Tekel Genel Müdürlüğ,ü 1970 bütçe yılı Kesinhesabı 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 bütçe yılı Kesinhesabı 
Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat 
Umum Müdürlüğünün vazifelerine, Devlet davalarının takibi 
usullerine ve merkez ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklik
ler yapılmasına dair 4353 sayıh Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak. 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye 
Kanununa Ek 6246 sayıh Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında 

1/183 
1/184 
1/185 
1/186 
1/188 

1/189 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 
Plan Kom. 

Adalet ve Plan Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/190 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında. (2/52, 2/354, 1/276 ile birleşti.) 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler eklen
mesi hakkında. 
521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 41 nci maddesinin değiştirilmesine bazı madde ve fıkra
larının yürürlükten kaldırılmasına dair. 
Cezaların İnfazı sırasında ve İnfazından sonraki korunmaya ait 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son Protokolü ve bun
lara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birli
ği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair 1131 sayılı Kanuna ek 

1/196 İsa Güneş'e Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmasına iliş
kin 

1/197 Küçüklerin Vatana iadesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna ilişkin 

1/198 10 . 6 . 1933 Tarih ve 2287 sayılı Kanunun 1 nci maddesini de
ğiştiren 4113 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde sayılan Merkez 
dairelerine ek Eğitim Araçları Genel Müdürlüğü ve buna bağ
lı kuruluşlar kurulması hakkında. 

1/199 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 saydı Kıbrıs'a gönderilecek Türk 
Askerî Birliği mensuplarının ayhk ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve birliğin başka giderleri hakkında Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair. 

1/200 Romanya'da Millileştirme tedbirleri veya buna benzer Kanu
nî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar görmüş Türk mals hak ve 
menfaatlerinin tasfiyesi hakkındai 

1/191 

1/192 
1/193 

1/194 
1/195 

1 4 -

Havale edildiği Komisyon 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 
Plan Kom. 

Millî Eğitim Kom. 
Adalet ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm ve Dışişleri Kom. 

Plan Kom. 

Adalet ve Dışişleri Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Dışişleri ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/201 S. S. Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile Esenleştir-
me (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 4 . 1 . 1961 tarihli ve 209 saydı Kanunun 25 . 6 . 1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

1/202 Sivil Hava Meydanları ve Limanları ile Gümrük kapılarında 
güvenliğin ve buralarda görülen hizmetler arasında işbirliği 
ve koordinasyonun sağlanması hakkında. 

1 /203 Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasında Adlî Mü
zaheret Mukavelenamesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Fiji Dev
leti arasında uygulanmasına ilişkin sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair. 

1/204 Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair. 

1/205 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 14 Eylül 1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaş
tırma Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/206 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar Kanununun 28 nci 
maddesi son fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında 

1/207 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin. 

1/208 7 Şubat 1970 tarihinde Bern'de İmzalanan Demiryoluyle Yol
cu ve Bagaj Taşınmasına İlişkin Uluslararası Andlaşma (CIV) 
ve ekleri ile Demiryoluyle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslarara
sı Andlaşma (CİM) ve eklerinin, ek protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair, 

15 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, İçişleri ve Plan Kom. 

Adalet ve Dışişleri Kom. 

Dışişleri Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Dışişleri ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Adalet Kom. 

Dışişleri Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/209 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında
ki Kanun bazı maddeler eklenmesi hakkında 

1/230 Türk Silâhlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Kanunu hakkında,.; 
1/231 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usul

leri hakkında Kanuna iki madde eklenmesine dair 

1/232 Bazı Orman Suçlarının Affına ve Bunlardan Mütevellit îdare 
Şahsî Haklarının Düşürülmesine dair kanun tasarısı ve Cum
hurbaşkanınca geri gönderme tezkeresi. 

1/233 Belediye Cezaları Kanunu hakkında. 
1/234 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası 

Hava Taşımalarına ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hak
kındaki Sözleşmeye ve bu Sözleşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 
tarihli Lahey Protokolüne katılmanın uygun bulunduğuna dair 

1/235 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 
nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

1/236 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hiz
met Kanununun 69 ncu maddesinin 12 Şubat 1963 tarih ve 172 
sayılı Kanunla değişik (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesi hakkında. 

1/237 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince millileştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin. 

16 — 

Havale edildiği Komisyon 
: j 

İçişleri ve Adalet Kom. 
Adalet ve Millî Savunma Kom. 

Adalet, Anayasa ve Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet, İçişleri ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Dışişleri ve Plan Kom. 

Millî Savunma Kom. 

İçişleri, Millî Savunma ve Plan 
Kom. 

Dışişleri ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/238 Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bu
lunan malzemelerin satılması devredilmesi veya hibe edilmesi 
ve eğitim görecek yabancı Silâhlı Kuvvetler personeli hakkın
da Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine ilişkin. 

1/239 Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Andlaş-
ması ile ek protokollerinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair. 

İ /240 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan toplanmış silâhlara 
uygulanacak işlem hakkında. 

1/241 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında 
23 . 1 . 1968 tarih ve 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
sine iki fıkra ve bu Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklen
mesi hakkında. (2/314, 2/318 ile birleşti.) 

1/242 9 Mart 1954 tarihli ve 6332 sayılı Er, Onbaşı ve Kıta çavuş
larının günlük istihkaklarına sigara ilâvesi hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

1/253 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkra
larının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler 
eklenmesine ilişkin (2/93, 2/153, 2/154, 2/175, 2/177, 2/236, 
2/274, 2/331, 2/345 ile birleşti.) 

1/254 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 82 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Dışişleri Kom. 

İçişleri, Adalet, Millî Savunma 
Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Millî Savunma, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan Kom. 

İçişleri, Millî Savunma ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/255 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk iliş
kileri hakkında Viyana sözleşmesine katılmamızın uygun bu
lunduğuna dair. 

1/256 Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve ek protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair. 

1/257 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması silâh, araç 
ve gereçlerinin yenileştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakan
lığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veril
mesi hakkındaki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin. 

1/258 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 saydı Hava Harp Okuluna girmeye 
istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, 
iaşe ve yatırımlarının Devletçe sağlanması hakkında Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin. 

1/259 13 . 6 . 1945 tarihli ve 4759 sayılı iller Bankası Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek madde eklen
mesi hakkında. 

1/260 T. C. Merkez Bankasının Hazineye açtığı kısa vadeli avansın 
Konsolide edilmesine ilişkin. 

1/261 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya Cumhuriyeti ara
sındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına ek anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna ilişkin. 

1/262 Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında. 

1/263 İş Mahkemeleri Kanun tasarısı 
1/264 Türk Silâhlı Kuvvetleri Harekât Madalyası hakkında 

18 

Havale edildiği Komisyon 

Dışişleri Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Dış
işleri Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Dışişleri Kom. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 
Adalet ve Plan Kom. 
Millî Savunma ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/265 Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası 
ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kal
mayanların satılmasına selâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

1/266 Malî Uygulama Kanun tasarısı 

1/267 6 . 7 . 1948 tarih ve 5239 sayıh Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkında 

1/268 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür ve Tamtma Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna ilişkin 

1 269 24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayıh iktisadî ve Ticarî ilimler 
Akademisi Kadro Kanununa Ek Kanun tasarısı (2/292, 1/329 
ile birleşti) 

1/270 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel 
ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 

1/271 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fedaral Almanya Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında imzalanan «Gelir ve Servet Vergile
rinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hu
susların Düzenlenmesine ilişkin Anlaşmanın ve eski mektupla
rın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin. 

1/272 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayıh Askerî Hastaneler ile hasta
ne gibi kullanılacak revirlerde hastaların beslenme ve bakım
ları hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasına (E) 
bendi eklenmesine ilişkin. 

19 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Savunma ve Plan Kom. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan 
Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan 
Kom. 

Dışişleri ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal işler, Millî 
Savunma ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/273 Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu tasarısı. 

1/274 İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı Kesinhesap Kanunu ta
sarısı. 

1 /275 Posta Biriktirme Sandığı Kanunu tasarısı 

1/276 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
kaldırılması ve kanuna bazı maddeler eklenmesine dair. (1/190, 
2/54, 2/354 üe birleşti.) 

1/277 Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1973 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu tasarısı. 

1/278 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarısı 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkında 
Kanuna Ek Kanun tasarısı 
12 . 8 . 1971 tarih ve 1468 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hak
kında Kanuna bir geçici madde eklenmesine ilişkin. 

1/281. Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teç
hizat Hakkında 4608 sayılı Kanuna Bağlı Kara,, Deniz ve Hava 
Ordusu Mensupları için Listelere İkişer Kalem Teçhizat Eklen
mesi Hakkında Kanun tasarısı 

1/282 7471 sayılı T. Cumhuriyeti Ordusu Subay Askerî Memur ve 
Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine dair Kanuna bir ek 
madde eklenmesine ilişkin. 

1/279 

1/280 

20 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Korr.. 

Plan Kom. 
Adalet, İçişleri, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

İçişleri, Millî Savunma ve Plan 
Kom. 

İçişleri, Millî Savunma ve Plan 
Kom. 

İçişleri, Millî Savunma ve Plan 
Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/283 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imzalanan Tarifeli Hava 
Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntem
ler Hususunda Uluslararası Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair. 

1/284 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde yapılan değişiklikle
re ilişkin protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/285 Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 
Hakkında 

1/286 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 60 ncı Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine dair 

1/287 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

1/288 Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısı. (2/144, 2/102, 2/30, 
2/24 ile birleşti.) 

1/289 1312 sayılı Kanunun 4, 8 ve geçici 11 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında 

1/290 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna 5 geçici madde eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaş
kanlığınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. 

21 — 

Havale edildiği Komisyon 

Bayındırlık. İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri ve Plan 
Kom. Pla 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri, 
Adalet ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. Ka 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. An 

İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/291 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılması ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler eklenmesi 
hakkında (2/267, 2/347 üe birleşti.) 

1/292 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/193 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

1/294 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1973 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

1 /295 Ege Üniversitesi 1973 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
1/296 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 bütçe yılı 

Kesinhesap Kanunu 
1/297 Karadeniz Teknik Üniversitesi Adiyle Trabzon'da Bir Üniver

site Kurulmasına İlişkin 6594 sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması hakkında 

1/298 Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılmasına dair 

1/299 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının uy
gun bulunduğuna ilişkin. 

1/300 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında. (2/252, 2/360, 2/375, 2/412, 
2/413, 2/437 ile birleşti.) 

1/301 1868 saydı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında. 

1/302 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Ara
sında 30 Nisan 1964 tarihinde Akdedilmiş olan Sosyal Güven

lik Sözleşmesini Değiştiren Ara Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair. 

22 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Plan Kom. 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Millî Savunma, Dışişleri ve 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Dışişleri Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/303 1475 sayılı tş Kanununa Bir Madde Eklenmesine dair (2/324 
ile birleşti.) 

1 /304 2556 sayılı Kanunun 1 5 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Kanunla 
değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cetvele bir ibare ve 
aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir madde eklenmesi hakkında 

1 /305 Yurt dışındaki Türk İşçilerinin Bazı Sorunları ile İlgili 

1 /306 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair. 

1/307 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve bazı fıkra ve bentler eklenmesine ilişkin. 

1/308 Tekel Genel Müdürlüğü 1973 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
1/309 4841 sayılı Kanunun 1579 saydı Kanunla değiştirilen Ek 5 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasının (B) bendi ile ek 6 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

1/310 Yurt dışındaki Türk İşçilerine Konut, Küçük Sanat, İşletme ve 
Tarım Kredileri Verilmesi ve 499 saydı Kanunun yürürlükten 
kaldırdması hakkında 

1/311 492 saydı Harçlar Kanununa ekli 6 saydı Tarifenin değişik 1 
nci bölümünün değiştirilmesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna 
bir ibare eklenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında 

28 -

Havale edddiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Adalet ve Plan Kom. 

İçişleri, Millî Savunma, Dışişle
ri, Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, 
Turizm, Dışişleri ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 
Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Pla 

Ad 



Esas 
No : Ö z e t i 

1/312 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

1/313 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi hakkında 

1/314 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci maddesinin 14 ncü fık
rasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10 ncu maddesinin son 
iki fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında 

1/315 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesine (B) fıkrası eklenmesi ve değişik 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında. 

1/316 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1973 bütçe yılı Kesin-
hesap Kanunu 

1/317 2313 saydı Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 

1/318 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan islâm Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması Hakkında Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

1/319 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiş
tiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun ve bir daha görüşülmek 
üzere Cumhurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi 

1/320 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran Şehinşahlık Hükümeti 
Arasında Ekonomik ve Teknik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair 

24 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Eğitim Kom. 

İçişleri Kom. 

Plan Kom. 

Millî Savunma Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma v 
Turizm. Dişişleri ve Plan Kom 

Plan Kojn. 

Dışişleri ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/1 (Uşak - Fahri Uğrasızoğlu) - 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair. 

2/2 (C. S. Balıkesir - Mehmet Güler ve 32 ar.) - Ticaret ve Sanayi 
Odaları «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsa
ları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında. 

2/3 (M. Fevzi Güngör İstanbul eski Milletvekili, Rifat Öztürkçi-
ne - C. S. İstanbul) - Toptancı Halleri Kanununun tadili hak
kında. 

2/4 (Kastamonu - Sabri Keskin ve 4 ar.) - Türk Mühendis ve Mi
mar Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair. 

2/5 (C. Senatosu İdare Amirleri) - 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında. 

2/6 (C .Senatosu İdare Amirleri) - 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelin C. Senatosu kısmında değişiklik yapılması 
hakkında 

27 (C. S. Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş) - 915 sayılı Lise ve Orta 
Mekteplere Alınacak Leylî Meccani Talebe hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/8 (C. S. Tabiî Üyesi-Mehmet Özgüneş) - 6234 saydı Köy Ensti
tüleri ile llköğretmen Okullarının Birleştirilmesi hakkmdaki Ka
nunun 2 nci maddesine fıkralar eklenmesi hakkında 

25 — 

Havale edildiği Komisyon 

CLÎFLER 

İçişleri Kom. Kan 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Kom. 

C. 
yon 

İçişleri Kom. C. 
yon 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Kom. 

C. 
Kom 

Bütçe Karma Kom. Kom 

Bütçe Karma Kom. Kom 

Millî Eğitim ve Plan Kom. Mil 

Millî Eğitim ve Plan Kom. Mil 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/9 (İsparta - Süleyman Demirel ve 6 ar.) - Köye götürülen hizmet
lerden alınan katılma paylarının kaldırılması hakkında. 

2/10 (İsparta - Süleyman Demirel ve 6 ar.) - 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâve edilme
si hakkında. 

2/11 (İsparta - Süleyman Demirel ve 7 ar.) - 65 yaşını doldurmuş 
muhtaç kimselere aylık bağlanması hakkında. 

2/13 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 4598 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/14 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek maddeler eklenmesine dair 

2/15 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
dair. 

2/16 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - Devlet ve İktisadî Dev
let Teşekküllerinde lüks ve israfla mücadele hakkında. 

2/17 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - Korunmaya ve bakıma 
muhtaç yetişkinlere sosyal yardım aylığı bağlanması hakkında. 

2/18 (istanbul - Reşit Ülker ve 2 ar.) - Postacılara (PTT dağıtıcıla
rına) ve hat bakıcılarına ve kondoktör, makasçı gibi bazı Dev
let Demiryolları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklenmesine 
dair. 

2/19 (istanbul - Reşit Ülker) - istanbul'da metro inşasının ve işletil
mesinin finansmanı hakkında. 

2/20 (istanbul - Reşit Ülker) - Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağım
sız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) yasasının 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

26 — 

Havale edildiği Komisyon 

içişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/21 (İstanbul - Reşit Ülker) - Yedek subaylığa zamanında alınma
mak suretiyle zarara uğrayan gençlerin durumlarının düzeltil
mesi hakkında. 

2/22 (İstanbul - Reşit Ülker) - Temiz hava hakkında. 

2/23 (istanbul - Reşit Ülker) - 1101 sayılı Kanundan yararlanma
yanlar için 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair. 

2/24 (İstanbul - Reşit Ülker) - Halk hastalık sigortası hakkında. 
(1/288, 2/144, 2/102, 2/30 ile birleşti.) 

2/25 (istanbul - Reşit Ülker) - işçinin kıdem tazminatının 15 günden 
30 güne çıkarılması hakkında. (1/136, 2/187, 199 ile birleşti.) 

2/26 (istanbul - Reşit Ülker ve 3 ar.) - Seçmen yaşının 21'den 18'e 
indirilmesine dair. 

2/27 (istanbul - Reşit Ülker ve 3 ar.) - 775 sayılı Gecekondu Ka
nunundan sonra yapılan gecekonduların yıkılmaması ve cezala
rının affı hakkında. 

2/28 (istanbul - Reşit Ülker) - Köy muhtarları, köy kâtipleri ve köy 
korucularına Devletçe aylık bağlanması hakkında. 

2/29 (Bursa - Kasım Önadım ve 8 ar.) - Çiftçi mallarının korunma
sı hakkında. (1/159 ile birleşti.) 

2/30 (Bursa - Kasım Önadım ve 9 ar.) - Genel sağlık sigortası hak
kında. (1/288, 2/144, 2/102, 2/24 ile birleşti.) 

Havale edildiği Komisyon 

27 -

Millî Eğitim, Millî Savunma ve 
Plan Kom. 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Adalet Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

İçişleri, Adalet ve Anayasa 
Kom. 

İçişleri, Adalet ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Adalet, Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/31 (Bursa - Kasım Önadım ve 7 ar.) - 507 sayılı Esnaf ve küçük 
sanatkârlar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair. 

2/32 (Bursa - Kasım Önadım ve 7 ar.) - Halk Bankası kuruluşu hak
kında. 

2/33 (Bursa - Kasım Önadım ve 7 ar.) - Süt Endüstrisi Kurumu ku
ruluşu hakkında. 

2/34 (Bursa - Kasım Önadım ve 9 ar.) - Sermaye piyasasının tanzimi 
ve teşviki hakkında. 

2/35 (Bursa - Kasım Önadım ve 5 ar.) - Kara avcılığı hakkında. 

2/36 (Bursa - Kasım Önadım ve 8 ar.) - Emniyet mensupları ile be
lediye zabıta memurlarının nakil vasıtalarından istifadelerine 
dair 

2/38 (Bursa - Kasım Önadım ve 9 ar.) - Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Teşkilâtı kurulması hakkında. 

2/39 (Bursa - Kasım Önadım ve 10 ar.) - 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununda bazı maddelerin değiştirilmesi ve bir maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında. 

2/40 (Bursa - Kasım Önadım ve 9 ar.) - Esnaf Kefalet Kooperatif
lerinin zorunlu hallerde selektif kredi fonundan karşılanacak 
alacaklarına dair. 

28 — 

Havale edildiği Komisyon 

Adalet, içişleri, Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet 
ve Plan Kom. 
İçişleri, Adalet, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/41 (Bursa - Kasım Önadım ve 10 ar.) - Türk Kooperatifçilik Ku
rumunun bazı vergilerden ve bütün harç ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair. 

2/42 (Bursa - Kasım Önadım ve 9 ar.) - 29". 7 . 1970 tarih ve 1318 
sayılı Finansman Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında. 

2/43 (Bursa - Kasım Önadım ve 10 ar.) - Esnaf ve sanat sicili hak
kında. 

2/44 (Bursa - Kasım Önadım ve 10 ar.) - 6 . 1 . 1961 gün ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci bendi 
ile 48 nci maddesinin değiştirilmesine dair (2/99, 2/247, 2/348 
ile birleşti.) 

2/45 (Bursa - Kasım Önadım ve 10 ar.) - 775 sayılı Gecekondu Ka
nunundan sonra yapılan izinsiz inşaatların yıktırılmaması ve 
kamu hizmetlerinden yararlanmaları hakkında. 

2/46 (Bursa - Kasım Önadım ve 7 ar.) - Bursa sosyal meskenlerde 
bulunan imar ve İskân Bakanlığına ait binaların içinde otu
ranlara satılmasına dair. 

2/47 (C. S. Ankara Üyesi - Yiğit Köker ve Ankara Mv. Turgut To-
ker) - Genel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisadî Teşeb
büsleri, belediyeler ve özel idarelerin 6772 sayılı Kanuna göre 
çalıştırdıkları işçilere 30 günlük yevmiyeleri nispetinde Cumhu
riyetin 50 nci yılı ikramiyesi verilmesine dair. 

29 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Adalet ve 
Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/48 (C. S. Ankara Üyesi - Yiğit Köker ve Ankara Mv. Turgut To-
ker) - Genel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisadî Teşeb
büsleri, belediyeler ve özel idareler memurlarına Cumhuriye
tin 50 nci yılı dolayısıyle birer maaş nispetinde ikramiye veril
mesine dair. 

2/49 (C. S. Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Ankara Mv. Turgut To-
ker) - 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 21 nci maddesi
nin tadili hakkında. 

2/50 (C. S. Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Ankara Mv. Turgut To-
ker) - 5434, 1101 ve 506 sayılı kanunlar, hükümlerine göre 
emekli, ihtiyarlık ve malullük aylığı alanlarla bunların dul ve 
yetimlerine birer aylıkları nispetinde Cumhuriyetin 50 nci yılı 
ikramiyesi verilmesi hakkında. 

2/51 (C. S. Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Ankara Mv. Turgut To-
ker) - Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının (5 000) 
liralık kısmının Hazinece ödenmesi hakkında. 

2/52 (C. S. Kontenjan Üyesi - Bahriye Üçok ve 18 ar) - 25 . 6 . 1973 
gün ve 1765 saydı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasiyle 16 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesine ilişkin. (1/190, 1/276, 2/354 ile birleşti.) 

2/53 (Kastamonu - Hasan Tosyalı ve 3 ar.) - Orman ürünleri satışın
dan elde edilen gelirlerin belirli bir kısmının orman köylerinin 
kalkındırılması için ayrılmasına dair. 

2/54 (Giresun - M. Kemal Çilesiz) - Fındık ziraati hakkında. 

2/55 (İsparta - Süleyman Demirel ve 3 ar.) - 6831 sayılı Orman Ka
nununun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair (2/65, 2/79, 2/111, 2/112 
ile birleşti.) 

30 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/56 (Kırklareli - Mehmet Atagün) - 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ek Kanun hakkında. 

2/57 (Kırklareli - Mehmet Atagün) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 52 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve bir geçici 
madde ilâvesine dair. 

2/58 (Kastamonu - Hasan Tosyalı) - Köy ve mahalle muhtarlarına 
aylık verilmesi emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik haklarının 
tanınması hakkında. 

2/59 (Rize - Sami Kumbasar) - 17 * 7 A 1972 tarihli ve 1610 numa
ralı Kanunun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştiril
mesine dair. 

2/60 (Kastamonu - Hasan Tosyalı) - Köylerde çalışan öğretmenlere 
ve okul müdürlerine mahrumiyet yeri ödeneği verilmesi ve 
fiilî hizmetlerine itibarî hizmet süresi eklenmesi hakkında. 

2/61 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 

2/62 (C. S. İzmir Üyesi - Beliğ Beler ve C. S. Aydın Üyesi î. Cenap 
Ege) - İzmir Spor Akademisi hakkında. 

2/63 (C. S. İzmir Üyesi - Beliğ Beler) - Türkiye Spor Genel Müdür
lüğü kurulması hakkında. 

2/64 (C. S. İzmir Üyesi - Beliğ Beler) - Sayılarla müşterek bahis 
«Spor - Loto» tertibi hakkında. 

2/65 (İstanbul - Reşit Ülker ve 32 ar.) - 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/55, 2/79, 2/111, 2/112 üe birleşti.) 

2/66 (C. S. Denizli Üyesi - Hüseyin Atmaca) - Ege Üniversitesi ku
ruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna ek Pamukkale Tıp ve 
Mimarlık, Mühendislik fakülteleri kuruluşu hakkında. 

31 — 

Havale edildiği Komisyon 

İçişleri ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/69 (Eskişehir - Ayşe Aliye Koksal ve 3 ar.) - Eskişehir iline bağlı 
tnönü bucağında inönü adı ile bir ilçe kurulması hakkında. 

2/70 (Yozgat - Ilhami Çetin) - 5434 sayıü T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında. 

2/71 (İzmir Mv. Ali Naili Erdem, C. S. izmir Üyesi Mümin Kır
lı) - 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46 - 52/3 
maddesi dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair (2/72 ile birleşti.) 

2/72 (izmir - Cemal Tercan ve 4 ar.) - 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanununun 46 - 52/3 maddesi dolayısıyle 100 ncü mad
desi gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin affına dair (2/71 
ile birleşti.) 

2/73 (Malatya - Mehmet Delikaya ve 210 ar.) - inönü Üniversitesi 
açılması hakkında (1/175 ile birleşti.) 

2/74 (istanbul - Hüsamettin Tiyanşan ve 2 ar.) - 1479 sayılı Bağ -
Kur Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve yeni maddeler 
ilâvesini öngören Kanun hakkında 

2/76 (Rize - Sami Kumbasar ve 2 ar.) - T. B. M. M. Kitaplığı Ka
nunu hakkında (2/215 ile birleşti.) 

2/77 (C. S. Tabiî Üyesi - Mehmet Özgüneş) - 633 sayıü Diyanet İş
leri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında Kanunun bazı 
maddelerinde ve bu kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması, bir bendinin kaldırılması ve bu kanuna 3 geçici 
madde eklenmesi hakkında (1/150, 2/84, 2/85, 2/87, 2/90, 
2/214 ile birleşti.) 

32 — 

Havale edildiği Komisyon 

İçişleri Kom. 

Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/79 (Kocaeli - Sedat Akay) - 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ve 5 nci 
fıkralarının değiştirilmesine dair (2/55, 2/65, 2/111, 2/112 ile 
birleşti.) 

2/80 (Bursa - Kasım Önadım ve 3 ar.) - 1598 sayılı Malî Denge 
Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/81 (Denizli - Fuat Avcı) - 1580 sayılı Belediye Kanununa ek Ka
nun hakkında 

2/82 (Ankara - Oğuz Aygün) - Hava kirlenmesinin önlenmesi ve 
hava kirliliği ile savaş hakkında. 

2/84 (Aydın - Nahit Menteşe ve 7 ar.) - 633 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/150, 2/77, 2/85, 2/87, 2/90, 
2/214 ile birleşti.) 

2/85 (Antalya - İhsan Ataöv) - 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında (1/150, 2/77, 2/84, 2/87, 2/90, 
2/214 ile birleşti.) 

2/86 (Kütahya - İlhan Ersoy) - 2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında. 

2/87 (Samsun - Hilmi Türkmen ve 4 ar.) - Diyanet İşleri Başkanlı
ğı kuruluş ve görevleri hakkında (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/90, 
2/214 ile birleşti.) 

2/88 (C. S. İzmir Üyesi - Mümin Kırlı ve 3 ar.) - Köy kalkındırma 
fonu hakkında. 

Havale edildiği Komisyon 

Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Adalet Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

İçişleri, Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan Kom. 



Esas 
No ": Ö z e t i 

2/89 (C. S. izmir Üyesi - Beliğ Beler ve Mümin Kırlı) - Ferdî spor 
branşlarında dünya veya olimpiyat şampiyonu amatör spor
culara vatanî hizmet aylığı bağlanması hakkında 

2/90 (Kastamonu - Hasan Tosyalı) - 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 ek madde ilâvesi 
hakkında (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 2/214 ile birleşti.) 

2/93 (C. S. Ankara Üyesi - Yiğit Köker) - 17 . 7 . 1964 gün ve 506 
sayılı Kanunun 35 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/253, 2/153, 154, 175, 177, 236, 274, 331, 345 ile birleşti.) 

2/94 (Ankara - Turgut Toker) - 506 sayılı Kanunun 73 ncü madde
sinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört geçici 
madde eklenmesine dair 1698 sayılı Kanunun geçici 3 ncü mad
desinin tadili hakkında. 

2/95 (C. S. Muğla Üyesi - İlyas Karaöz ve 15 ar.) - Tarım sigorta
sı hakkında 

2/96 (Ankara - Oğuz Aygün) - Türk Farmakopesi hakkında 

2/97 (Kocaeli - Sedat Akay ve Sabri Yahşi) - 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine dair 

2/99 (Erzurum - Rasim Cinisli) - 6 Ocak 1961 gün ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile 
48 nci maddesinin değiştirilmesine dair. (2/44, 2/247, 2/348 ile 
birleşti.) 

2/100 (Muğla - Ahmet Buldanlı) - 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının değiş
tirilmesine dair 

34 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Kom. 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/101 (Kütahya - İlhan Ersoy) - 25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayıh Top
rak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkında. 

2/102 (Ankara - Oğuz Aygün) - Genel Sağlık Sigortası Kurumu ku
ruluş ve görevleri hakkında (1/288, 2/214, 2/30, 2/24 ile bir
leşti.) 

(Kütahya - İlhan Ersoy) - 22 . 11 „ 1972 günlü ve 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/39 ile birleşti.) 
(Bolu - Müfit Bayraktar) - 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayıh Dev
let Memurları Kanununu değiştiren ve bu kanuna bazı mad
deler ekleyen 3 1 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayıh Kanunun 90 nci 
maddesi ile getirilen ek geçici ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 

(İzmir - Şinasi Osma) - 1238 sayıh Avukatlık Kanununa bir 
fıkra eklenmesi hakkında 
(İstanbul - Mustafa Parlar) - Yükseköğretim kurumları ve ka
mu araştırma enstitülerinde görev yapanların askerlik hizmet
lerini düzenleyen Kanun hakkında. 

2/109 (Kütahya - İlhan Ersoy) - Tabiî af etler dolayısıyle yapılmış 
bulunan borçlandırmaların 29 Ekim 1973 gününden sonra öden
mesi gereken taksitlerinin bağışlanmasına dair 

2/110 (Mardin - Talât Oğuz) - 492 sayıh Kanunun 34 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair (2/121 ile birleşti.) 

2/103 

2/104 

2/105 

2/108 

35 — 

Havale edildiği Komisyon 

İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Millî Savunma "ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Adalet ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/111 (Rize - Yılmaz Karaosmanoğlu) - 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değişti
rilmesine dair (2/55, 2/65, 2/79, 2/112 ile birleşti.) 

2/112 (Kocaeli - Sedat Akay ve 3 ar.) - 6831 sayılı Orman Kanununa 
30 .6 .1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü mad
de (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine dair (2/55, 2/65, 
2/79, 2/111 ile birleşti.) 

2/113 (C. S. Ankara - Yiğit Köker) - 5434 sayılı T. C. Emeldi San
dığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek madde 6'nın 
tadili hakkında. 

2/116 (Konya - Hüseyin Keçeli ve 2 ar.) - 2 . 9 . 1971 tarihli ve 1479 
sayılı Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair 

2/117 (İstanbul - Fatma Gülhis Mankut) - 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair 

2/119 (Kütahya - İlhan Ersoy) - 29 . 7 -. 1970 günlü ve 1318 sayılı 
Finansman Kanununa ekli (II) numaralı tabloda değişiklik 
yapılmasına dair 

2/120 (Sivas - Ekrem Kangal) - 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 nci maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D) fık
rasının değiştirilmesine dair 

2/121 (İstanbul - Fatma Gülhis Mankut) - 492 sayılı Harçlar Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair (2/110 ile birleşti. 

36 — 

Havale edildiği Komisyon 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Adalet ve Plan Kom, 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/122 (Balıkesir - Sadullah Usumi ve 3 ar.) - 5680 sayılı Basın Ka
nununun 29 . 11 . 1960 tarihli 143 sayılı Kanunla değişik 16 ncı 
maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair 

2/125 (Gaziantep - Orhan Tokuz) - 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayüı 
Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ve fıkralarının ve 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 

2/126 (İstanbul - M. Kâzım Özeke) - Devlet ve dar gelirli halk için, 
Araç ve Yedek Parça Sağlama Ofisi hakkında 

2/127 (Muğla - Ahmet Buldanlı) - 27 Mayıs 1960 İhtilâli sırasında 
mahkûm veya mevkuf olarak tutulan polis amir ve memur
larının zayi olan kıdem ve derecelerinin iadesi hakkında 

2/128 (Antalya - İhsan Ataöv ve 3 ar.) - Akdeniz Üniversitesi Ka
nunu hakkında 

2/129 (Antalya - İhsan Ataöv ve 3 ar.) - Ankara Üniversitesine bağlı 
Antalya Tıp Fakültesi Kanunu hakkında 

2/130 (Kırşehir - Memduh Erdemir) - Boztepe adı ile bir ilçe kurul
ması hakkında. 

2/131 (Adana - Alparslan Türkeş ve 2 ar.) - 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair 

2/132 (İstanbul - Fatma Gülhis Mankut, Çanakkale Zekiye Gülsen) H 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 sayılı Kanunla deği
şik 31 nci maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/133 (Adana - Alparslan Türkeş ve 2 ar.) - 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

37 — 

Havale edildiği Komisyon 

İçişleri ve Adalet Kom. 

Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

İçişleri Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/134 (Nevşehir - Ragıp Üner ve 3 ar.) - Nevşehir ili merkez ilçesine 
bağlı Acıgöl Bucağında (Acıgöl) adı ile ilçe kurulması hakkında 

2/135 (Nevşehir - Ragıp Üner) - 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar Hakkında Kanunun 8 nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair 

2/136 (Nevşehir - Ragıp Üner ve 4 ar.) - 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 nci maddesinin değiştiril
mesine dair 

2/137 (Nevşehir - Ragıp Üner ve 3 ar.) - 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 nci maddesini değiştiren 1327 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin VII nci bendinin değiştirilmesine dair 

2/138 (Nevşehir - Ragıp Üner ve 4 ar.) - 1580 sayılı Belediye Kanu
nuna bazı maddeler eklenmesine dair 

2/139 (Nevşehir - Ragıp Üner ve 5 ar.) - 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 40 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştiril
mesine dair 

2/140 (Nevşehir - Ragıp Üner ve 5 ar.) - Verem Savaş Dernekleri 
ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna yardım hak
kında. 

2/141 (Bilecik - Mehmet Ergül) - Şerbetçi otu Ziraati Kanunu hak
kında 

2/142 (İsparta - Mustafa Cesur ve 3 ar.) - 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununu tadil eden 1327 sayılı Kanunun 35 nci mad
desiyle değiştirilen 83 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında 

2/143 (Sivas - Ekrem Kangal) - 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek geçici madde eklenmesine dair 

Havale edildiği Komisyon 

İçişleri ve Plan Koni. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler, İçişle 
ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşle 
Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/144 (C. S. Sinop Üyesi - Nazım İnebeyli) - Genel Sağlık Sigorta
sı kuruluş ve görevleri hakkında (1/288, 2/102, 2/30, 2/24 ile 
birleşti.) 

2/145 (Bolu - Müfit Bayraktar) - 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 36 ncı maddesini değiştiren 1327 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin VII nci bendinin 1 ve 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesine dair. 

2/146 (Afyon K. - Mete Tan) - Sağlık Memurluğu Kanunu hakkında 

2/147 (Afyon K. - M. Rıza Çerçel) - 1606 sayılı Kanunun 1 ve 3 ncü 
madelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir madde eklen
mesine dair 

2/148 (C. S. Tabiî Üyesi - Mehmet Özgüneş) - Türk Dili Akademisi 
Kanunu hakkında 

2/149 (C. S. Tabiî Üyesi - Mehmet Özgüneş) - 634 sayılı Kat Mülki
yeti Kanununun iki maddesinde değişiklik yapılmasına dair 

2/150 (Denizli - Fuat Avcı, Rıza Gençoğlu) - Farmasötik ve Tıbbî 
Müstahzarlar ve imal yerleri hakkında (1/107, 2/185, 2/208 
ile birleşti.) 

2/151 (Gaziantep - Mehmet Özkaya) - 5 Ocak 1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında 

2/152 (Rize - O. Yılmaz Karaosmanoğlu) - Orman yüksek mühen
disliği hak ve yetkileri hakkında 

2/153 (Samsun - Fuat Uysal) - Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/253, 2/93, 154, 175, 177, 
236, 274, 331, 345 ile birleşti) 

39 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan 
Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/154 (Eskişehir - Ayşe Aliye Koksal ve 21 ar.) - 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 36 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair (1/253, 2/93, 153, 175, 177, 236, 274, 331, 345 ile 
birleşti.) 

2/155 (Hatay - Mehmet Sönmez ve 47 ar.) - Doktorların tahsilleri ka
dar mecburî hizmet yüklenmelerine ve reçetelerin Maliye Ba
kanlığı tarafından hazırlanmasına dair 

2/156 (Gaziantep - İbrahim Hortoğlu) - 21 Mayıs 1953 tarih ve 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa ek madde eklenmesine 
dair 13 . 5 s 1964 tarih ve 471 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında 

2/157 (Kastamonu - Mehdi Keskin) - 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 

2/160 (Adana - Alparslan Türkeş ve 2 ar.) - İşçi Yardımlaşma Ku
rumu (ÎYAK) Kanunu hakkında 

2/161 (Urfa - Necmettin Cevheri ve 4 ar.) - Urfa ilinde bir Ziraat 
ve Hayvancılık Fakültesi kurulmasına dair 

2/163 (Kars Mv. Doğan Arash, C. S. Kars Üyesi Sırrı Atalay) - Arı
cılık Kanunu hakkında. 

2/164 (C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Kooperatifçilik Okulları 
kurulması hakkında 

2/165 (Diyarbakır - Recai İskenderoğlu ve 2 ar.) i 1785 sayılı Ka-; 
nunla kurulan Diyarbakır Üniversitesi Bünyesinde bir Dişhe-
kimliği Fakültesi açılmasına dair 

40 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Pla 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Pla 
Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşle 
ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Adalet, Tarım, Orman ve Kö 
İşleri ve Plan Kom. 

Millî Eğitim, Tarım, Orman v 
Köy İşleri ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/166 (C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Hayvancılığı Geliştirme ve 
Et Endüstrisi Kurumu Kurulması hakkında 

2/167 (C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Türkiye Tarım Koopera
tifleri Bankası kurulması hakkında 

2/168 (C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay) - Tarım Üniversitesi Kanunu 
hakkında 

2/169 (Ordu - Memduh Ekşi) - Abdurrahman Vahitoğlu 1924 İs
tanbul doğumlu Mehmet Baydar'm, eşi ve çocukları ile Mah
mut Hayrettinoğlu istanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in 
eşine vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 

2/170 (Kocaeli - Sedat Akay) - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 
6 ncı maddenin birinci bendinin değiştirilmesine ve bu Kanu
na bir geçici madde eklenmesine dair 

2/171 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - Sakarya iline bağlı Geyve ilçe
sinin Pamukova Bucağında Pamukova adı ile bir ilçe kurul
ması hakkında. 

2/172 (Sakarya - Hayrettin Uysal) - Sakarya iline bağlı Karasu ilçe
sinin Kocaali bucağında Kocaali adı ile ilçe kurulmasına 
dair. 

2/173 (Sakarya - Hayrettin Uysal) * Eğitim mensuplarına tazminat 
verilmesine dair. 

2/174 (Aydın - Nahit Menteşe ve 3 ar.) - 1630 sayılı Dernekler Kanu
nunun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

41 — 

Havale edildiği Komisyon 
i 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom. 

Adalet, Tarım, Orman ve Köy 
işleri ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

içişleri ve Plan Kom. 

içişleri ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

içişleri Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/175 (İsparta - Süleyman Demirel ve 5 ar.) - 506 sayılı Kanunun 
1186 sayılı Kanunla değiştirilen 36 ncı maddesinin değiştirilme
sine dair (1/253, 2/93, 153, 154, 177, 236, 274, 331, 345 üe bir
leşti.) 

2/176 (İsparta - Süleyman Demirel ve 6 ar.) - 492 sayılı Harçlar Ka
nununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/177 (İsparta - Süleyman Demirel ve 5 ar.) - 506 ve 1186 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 35 ve 63 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair (1/253, 2/93, 153, 154, 175, 236, 274, 331, 345 
ile birleşti.) 

2/178 (İsparta - Süleyman Demirel ve 5 ar.) - 991 sayılı Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının 
Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri hakkındaki Kanuna ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair. 

2/179 (İsparta - Süleyman Demirel ye 6 ar.) - 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 15 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine dair. 

2/180 (İsparta - Süleyman Demirel ve 6 ar.) - 193 sayılı Gelir Ver-: 
gisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi
ne dair 1743 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair. 

2/181 (Aydın - Nahit Menteşe ve 2 ar.) - 4837 sayılı iş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair. 

2/182 (Aydın - Nahit Menteşe ve 3 ar.) - 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 14 ncü ve 35 nci maddelerine birer fıkra eklenmesine ve 
58 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine daird 

42 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Pl 
Kom. 

Adalet ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Pl 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Pl 
Kom. 

İçişleri ve Dışişleri Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Millî Savunma Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/183 (Aydın - Nahit Menteşe ve 2 ar.) - 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 56 ncı maddesinin tadiline dair. 

2/184 (C. S. Tabiî Üyesi Kadri Kaplan) - Genel yaygın eğitim ve 
kültür Kurumu (GEYEK) kurulması hakkında. 

2/185 (C. S. Tokat Üyesi - Cevdet Aykan) - Farmasötik ve tıbbî müs
tahzarlar ve maddelerle bunların imal edildiği yerler hakkında 
(1/107, 2/150, 2/208 ile birleşti.) 

2/186 (Ankara - M. Kemal Erkovan, Yozgat - A. Fuat Eyüpoğlu) i 
Fazla mesaiden Gelir Vergisi kesilmemesine dair. 

2/187 (Adana - Alparslan Türkeş ve 2 ar.) - 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(1/136, 2/25, 2/199 ile birleşti.) 

2/188 (Adana - Alparslan Türkeş ve 2 ar.) - Asgarî ücretten Gelir 
Vergisi kesilmemesi hakkında. 

2/189 (Adana - Alparslan Türkeş ve 2 ar.) - 6772 sayılı Devlet ve ona 
bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilâve tediye ödenmesine dair 
Kanunun 4 ncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerini değiştiren 
Kanuna dair. 

2/190 (Adıyaman - Kemal Tabak) - Tıp ve yardımcı tıp meslekleri
nin uygulanması hakkında, 

2/191 (Adıyaman - Kemal Tabak) - Sağlık personelinin tam süre ça
lışma esaslarına dair. 

2/192 (Adıyaman - Kemal Tabak) - 6023 sayılı Türk Tabipleri Bir
liği Kanununda bazı maddelerin değiştirilmesi ve bazı madde
ler eklenmesine dair (1/195 ile birleşti.) 

43 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal işler 
ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Adalet, 'Sağlık ve Sosyal İşler 
Kom5 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/193 (Aydın - Nahit Menteşe, Sivas - Vahit Bozatlı) - 1497 sayılı 
Çay - Kur Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 

2/194 (Eskişehir - A. Aliye Koksal ve 13 ar.) - 991 sayılı Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı
nın Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair. 

2/195 (îstan'bul - H. Basri Akkiray ve 10 ar.) - Ölüm cezasının kal
dırılmasına dair (2/202 ile birleşti.) 

2/196 (İstanbul - Abdullah Baştürk ve 10 ar.) - 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 19 ncu maddesinin 7 nci bendinin değiştirilmesi 
hakkında. 

2/197 (İstanbul - Abdullah Baştürk ve 10 ar.) - 5521 sayılı İş Mahke
meleri Kanununun 11 nci maddesine bir fıkra eklenmesi ve 
16 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/198 (İstanbul - Abdullah Baştürk ve 10 ar.) - 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair. 

2/199 (İstanbul - Engin Unsal) - 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/136, 2/25, 2/187 ile birleşti.) 

2/200 (İstanbul - Engin Unsal) - 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun altıncı bölümüne yeni bir madde ek
lenmesine dair, , 

AA 

Havale edildiği Komisyon 

Tarım, Orman ve Köy İşleri v 
Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Pla 
Kom. 

Adalet Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Adal 
Kom. 

Adalet Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Pla 
Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşle 
ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/201 (Kırşehir - Sait Şayiam) - 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
6798 sayılı Kanunla değiştirilen 71 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair. 

2/202 (Tekirdağ - Yılmaz Alpaslan) - Ölüm cezasının kaldırılması 
hakkında (2/195 ile birleşti.) 

2/204 (Konya - Faruk Sükan ve 5 ar.) - Tabiî âfetlerden zarar gören 
çiftçiler için alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla, çiftçi 
borçlarının takside bağlanması hakkında. 

2/205 (Sivas - Vahit Bozatlı) - 10 Haziran 1949 gün ve 5441 sayılı 
Devlet Tiyatroları Kuruluşu hakkındaki Kanunun bazı madde
lerini değiştiren 14 . 7 . 1970 gün ve 1310 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine (D) fıkrasının eklenmesi hakkında. 

2/206 (C. S. Tabiî Üyesi - Mehmet Özgüneş) - Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bağlı Millî Saraylar, Kasırlar ve Köşkler hakkında. 

(İsparta - Süleyman Demirel ve 4 ar.) - Şehir ve kasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Ka
nun ile 442 sayılı Köy Kanununa bazı maddelerin ve fıkraların 
eklenmesi ile bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(Ordu - Bilâl Taranoğlu, K. Maraş - Halit Evliya) - Farmasötık 
ve tıbbî müstahzarlar ve bunların imal edildiği yerler hakkında 
(1/107, 2/105, 2/185 ile birleşti.) 

2/209 (Ankara - Necdet Evliyagil ve 2 ar.) - 5680 sayılı Basın Kanu
nunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 

2/210 (Aydın - Nahit Menteşe ve 5 ar.) - 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarihli 143 saydı Kanunla değiştirilen 16 nci mad
desine 5 nci fıkra eklenmesine dair^ 

2/207 

2/208 

Havale edildiği Komisyon 

Adalet ve Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Millet Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Plan Kom. 

içişleri ve Plan Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Kom. 

İçişleri ve Adalet Kom. 

İçişleri ve Adalet Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/211 (Rize - Sami Kumbasar) - 1497 sayılı Çaykur Kanununun 10 
ncu maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 

2/212 (Sakarya - Hayretin Uysal ve 2 ar.) - Devlet memurlarının di
siplin cazalarının affına dair. 

2/213 (Burdur - Ali Sanlı ve 13 ar.) - Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/140 ile birleşti.) 

2/214 (Yozgat - Ömer Lütfi Zararsız) - 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi, birkaç maddesinin kaldırılması ve yeni mad
deler eklenmesi hakkında (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 2/90 
ile birleşti.) 

2/215 (İstanbul - Necdet Uğur ve 6 ar.) - Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığı Kanunu teklifi (2/76 ile birleşti.) 

2/216 (C. S. Tabiî Üyesi - Mehmet Özgüneş) - 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici madeler eklenmesine" ve bu 
Kanun ile diğer kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına dair 1425 sayılı Kanuna bağlı Gösterge Tablo
sunda değişiklik yapılması hakkında. 

2/217 (Tunceli - Nihat Saltık) - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında 

2/218 (Afyon Karahisar - Süleyman Mutlu) - Canlı hayvan ve hay
vansal ürünlere uygulanacak taban fiyat ve destek alımlarına 
ilişkin kanun teklifi 

46 — 

Havale edildiği Komisyon 
: 1 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Adalet Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Anayasa ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Koms 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/219 (Afyon Karahisar - Süleyman Mutlu, Çanakkale - O. Orhan Ça-
neri) - Hayvancılık ve Su Ürünleri Bakanlığı görev ve örgüt ya
sası hakkında. 

2/220 (Afyon Karahisar - Süleyman Mutlu, Çanakkale - O. Orhan Ça-
neri) - Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu hakkında (1/143 ile bir
leşti.) 

2/221 (Ankara - Necdet Evliyagil) - İstanbul «Boğaz Köprüsü» ne 
«Fatih Köprüsü» adının verilmesine dair 

2/222 (Giresun - M. Kemal Çilesiz) - Fındık ziraati hakkında 

2/223 (İçel - Hikmet Baloğlu) - 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (2) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

2/224 (İzmir - Remzi Özen ve 5 ar.) - 9 Aralık yerel seçimleri sonun
da herhangi bir sebeple temsilcisiz kalan yerlerde yeniden se
çim yapılması hakkında 

2/225 (Manisa - Mustafa Ok ve 24 ar.) - Tarım ve Hayvan ürünleri
nin taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 

2/226 (Rize - Osman Karaosmanoğlu) - Millî Parklar Kanunu hak
kında 

2/227 (C. S. Sivas Üyesi - Âdil Altay) - 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek bir madde ilâve edilmesine dair 

47 — 

Havale edildiği Komisyon 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Adalet, İçişleri, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan Kom. 

İçişleri Kom. 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa, İçişleri ve Adalet 
Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Adalet, Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/228 (C. S. Siirt Üyesi - Süreyya Öner ve 57 ar.) - 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi 
hakkında 

2/229 (C .S. Mardin Üyesi - M. Ali Ankan) - 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 

2/230 (Konya - Şener Battal) - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek 1425 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair 

2/231 (Antalya - Ömer Buyrukçu, Fahri Özçelik) - 27 . 7 . 1967 ta
rih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 
tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı madesi ile eklenen ek ge
çici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair (2/233, 2/336 ile 
birleşti.) 

2/232 (Samsun - Fuat Uysal) - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına 
1186 sayılı Yasanın 21 nci maddesiyle eklenen ve Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen geçici 3 ncü maddenin ye
niden düzenlenmesi hakkında 

2/233 (Eskişehir - Ayşe Aliye Koksal ve 33 ar.) - 27 . 7 . 1967 tarih 
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ge
çici 22 nci maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek ge
çici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair (2/231, 2/336 ile 
birleşti.) 

2/234 (îzmir - Kaya Bengisu) - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 10 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 

48 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom, 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/235 (C. S. Kars Üyesi - Sırrı Atalay ve 4 ar.) - Ticarette Tağşişin 
Men'i ve İhracatın Murakebesi ve Korunması hakkındaki 1705 
numaralı Kanuna ek 3018 numaralı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 

2/236 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ve 7 ar.) - Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair (1/253, 2/93, 
153, 154, 175, 177, 274, 331, 345 ile birleşti.) 

2/237 (Kahraman Maraş - Halit Evliya ve 7 ar.) - 6197 saydı Ecza
cılar ve Eczaneler hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu Kanuna bazı fıkralar eklenmesine dair 

2/238 (Gaziantep - I. Orhan Tokuz ve 21 ar.) - 6197 sayılı Eczacılar 
ve Eczaneler Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu Kanuna bazı fıkralar eklenmesine dair. 

2/240 (Yozgat - Mustafa Asri Ünsür) - 5434 sayılı Kanun esaslarına 
göre borçlandırılmak suretiyle emeklilikte fiilî hizmet sürele
rine eklenmesine ve evvelce yapılmış borçlandırılma işlemlerinin 
buna göre düzeltilmesine dair 

2/242 (İstanbul - Reşit Ülker) - Parasız halk plajları açılması hak
kında 

2/243 (istanbul - Reşit Ülker) - İdareî Umumiyeî Vilâyat Kanunun
da ek ve değişiklikler yapılmasına dair 

2/244 (İstanbul - Reşit Ülker) - Baroların bağım sizliğinin sağlanması 
hakkında 

2/245 (İstanbul - Reşit Ülker) - Çalışmak üzere yabancı memleketlere 
giden işçilerle eşlerinin ve çocuklarının pasaport ve vize harç
larının kaldırılmasına dair. 

Havale edildiği Komisyon 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet 
Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Anayasa ve İçişleri Kom. 

Adalet Kom. 

İçişleri, Dışişleri ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/246 (İstanbul - Reşit Ülker) - Seçmen kütüklerinin yazılması ve 
yoklaması tarihinden sonra yapılacak ilk seçim gününde 21 ya
şını doldurmuş olanların seçmen kütüklerine yazılması için 
yasa önerisi. 

2/247 (Van - Salih Yüdız ve 5 ar.) - 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair. (2/44, 2/99, 2/348 ile birleşti.) . 

2/248 (Ankara - Oğuz Aygünj - Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
(înternlik) hakkında 

2/249 (İstanbul - t Fehmi Cumahoğlu ve 3 ar.) - 20 . 6 . 1973 tarih ve 
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair 

2/250 (İstanbul - 1. Fehmi Cumahoğlu) - 14 . 6 , 1973 tarih ve 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında. 

2/251 (Gaziantep - Orhan Tokuz) - 5434 sayıh T. C. Emeldi Sandığı 
Kanununu değiştiren 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayıh Kanu
nun ek 6 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 

2/252 (Sivas - Vahit Bozath) - İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lara vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında 
20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayıh Kanunun 1/1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında. (1/300, 2/360, 2/375, 2/412, 2/413, 
2/437 ile birleşti.) 

2/253 (Rize - Sudi Reşat Saruhan ve 17 ar.) - Türk Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 6187 sayıh Kanu
nun kaldırılmasına dair. 

2/254 (Sakarya - Hayrettin Uysal, Bilecik - Mehmet Ergül) - 16 Tem
muz 1965 gün ve 693 saydı Kanunun değiştirilmesi hakkında. 

50 — 

Havale edildiği Komisyon 

İçişleri, Adalet ve Anayasa 
Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/255 (C. S. Kütahya Üyesi Osman Albayrak ve 2 ar.) - 10 Mart 
1296 tarihli ihtira beratı Kanununun 3 ncü maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair. 

2/256 (Çorum - Yasin Hatiboğlu ve 2 ar.) - 1 Mart 1926 gün ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair. 

2/257 (Kayseri - Turhan Feyzioğlu ve 8 ar.) - 4792 sayılı İşçi Sigor
talan Kurumu Kanununun 8 . 8 . 1961 tarih ve 344 saydı Ka
nunla değişen 20 nci maddesinin sonuna bir fdcra eklenmesine 
dair. 

2/258 (İstanbul - Mustafa Parlar) - Türkiye Elektronik Sanayii A. O. 
Kuruluş ve Teşkilâtı Kanunu hakkında 

2/259 (Adana - Ydmaz Hocaoğlu) - 5434 saydı T. C. Emekli San
dığı Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 saydı Kanunun 5 nci 
maddesi ile eklenen ek maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilme
sine ve bu Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 22.9.1972 
gün ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair. 

2/260 (Eskişehir - Ayşe Aliye Koksal ve 36 ar.) - 5434 saydı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkında. 

2/261 (istanbul - Engin Unsal) - 1475 saydı Kanunun 17 nci madde
sinin 2 nci bendinin (b) fdcrasının kaldırdması ve (ç) fıkrasının 
değiştirilmesine dair 

2/262 (istanbul - Engin Unsal) - 275 saydı Kanunun 35 nci madde
sinin 2 nci bendinin 3 ncü paragrafının değiştirilmesine dair 

2/263 (istanbul - Engin Unsal) - 275 saydı Kanunun 22 nci madde
sine yeni bir paragraf eklenmesine dair. 

2/264 (istanbul - Reşit Ülker) - Başlık parasının yasaklanması hak
kında. 

51 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal işler ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Kom. 

Adalet Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Ada
let Kom. 

Sağlık ve Sosyal işler Kom. 

Sağlık ve Sosyal işler Kom. 

İçişleri ve Adalet Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/265 (istanbul - Reşit Ülker, İzmir - Alev Coşkun) - Sosyal Si
gortalara borçlanma suretiyle hizmetlerin birleştirilmesi hak
kında. 

2/266 (Kocaeli - Sedat Akay ve 2 ar.) - 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla ekle
nen ek 6 ncı maddenin birinci bendinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair. 

2/267 (Zonguldak - Kemal Anadol) - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi fıkra 
ve geçici iki madde eklenmesi hakkında. 

2/268 (Bolu - Müfit Bayraktar) - 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 38, 39, 40, 43, 44 ve 45 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında. 

2/269 (Çankırı - Mehmet Ali Arsan) - 3 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sa
yılı Kanunla değişik 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
137 nci maddesi 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 

2/270 (Çankırı - Mehmet Ali Arsan) - 11 Temmuz 1971 tarih ve 
1425 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosuna ekler yapılması hak
kında. 

2/271 (Çankırı - Mehmet Ali Arsan) - Hizmet ve Seyis Erleri hak
kında Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve Kanuna bir 
madde eklenmesine dair. 

2/272 (Çankırı - Mehmet Ali Arsan) - Subay, astsubay ve sivil memur 
tayin istihkakları hakkında. 

2/273 (Samsun - Ilyas Kılıç) - 19 Mayıs Üniversitesi Kuruluş Kadro 
Kanunu hakkında. 

52 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Savunma, İçişleri ve Plan 
Kom. 

Millî Savunma, İçişleri ve Plan 
Kom. 

Bütçe Karma Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/274 (Ankara - H. Turgut Toker ve 4 ar.) - 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Kanuna 
bazı geçici ve 1 ek madde eklenmesine dair (1/253, 2/93, 153, 
154, 175, 177, 236, 331, 345 ile birleşti.) 

2/275 (Malatya - Mehmet Delikaya ve 17 ar.) - İnönü Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları hakkında. 

2/276 (C. S. Kontenjan Üyesi - Hüsamettin Çelebi) - 4 . 6 . 1934 
tarih ve 2495 sayılı (Yunan Parlamento Azasının Türkiye Dev
let Demiryolları üzerinde Meccanen Seyahatleri hakkında Ka
nun) un yürürlükten kaldırılmasına ilişkin. 

2/277 (Millet Meclisi İdare Amirleri) - 832 sayılı Sayıştay Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir mad
de eklenmesine dair. 

2/278 (Elâzığ - A. Orhan Senemoğlu ve 9 ar.) - Elâzığ Fırat Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları Kanunu hakkında. 

2/279 (Adana - Alparslan Türkeş ve iki ar.) - Millî Savunma 
Sanayiinin (Savaş Sanayiinin) finansmanı hakkında. 

2/280 (Ankara - Necdet Evliyagil) - Kontenjan Senatörlerinin 
başka görev alamayacaklarına dair 

2/281 (Bolu - Müfit Bayraktar) - Kıbrıs Savaşma katılan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına tazminat verilmesine dair 

2/282 (tçel - Hikmet Baloğlu ve 212 ar.) - 9 . 7 . 1961 ta 
rih ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 22.9 .1971 
tarih ve 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 46 ve 119 ncu maddele
ri ve eklenen geçici 16 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 

2/283 (istanbul - Fehmi Cumalıoğlu ve Hasan Aksay) - Kıbrıs ba
rış harekâtına katılan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına ve 
Kıbrıslı mücahitlere verilecek madalya ve bu harekâtta şehit 
olanların Kanunî mirasçıları ile malul gazilere yapılacak öde
me hakkında. 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan 
Kom. Ka 

Bütçe Karma Kom. Ko 

Djşişleri Kom. Ko 

Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Anayasa Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

K 

K 

M 

K 

M 

Anayasa Kom. K 

Millî Savunma ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/284 (İzmir - Yüksel Çakmur) - Görev başında ölen, yaralanan ba
sın mensuplarına verilecek tazminat ve bağlanacak maaşla 
ilgili. 

2/285 (Kastamonu - Vecdi İlhan ve 8 ar.) - 6197 sayılı Eczacılâr 
ve Eczaneler hakkında Kanunun bazı madelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna bazı fıkralar eklenmesine dair 

2/286 (Konya - Şener Battal) - Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi. (2/408 ile bir
leşti.) 

2/287 (Nevşehir - Ragıp Üner) - Türkiye Kızılay Derneği, Türk 
Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ile Tür
kiye Ulusal Verem Savaşı Derneği ve mahallî verem savaşı der
neklerinin bazı vergilerden bütün harç ve resimlerden muaf tu
tulmasına dair. 

2/288 (Sakarya - Hayrettin Uysal ve Bilecik - Mehmet Ergül) - Okul 
defs kitaplarının Devletçe basılıp dağıtılmasına dair. 

2/289 (Sakarya - Hayrettin Uysal ve Bilecik - Mehmet Ergül) - Emek
li sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalan kanun
larına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 
tarih ve 228 sayılı Kanuna 28 . 1 . 1970 tarih ve 1214 sayılı 
Kanunla eklenen geçici maddeye iki fıkra ilâvesi hakkında. 

2/290 (Sakarya - Hayrettin Uysal ve Bilecik - Mehmet Ergül) - Tek
nikerlerin meslekî formasyon, görev, yetki ve unvanları hak
kında. 

54 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Ada 
Kom. 

Adalet Kom. 

İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşl 
ve Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Pla 
Kom. 

Millî Eğitim, Sanayi ve Tekn 
loji ve Ticaret, Bayındırlı 
İmar, Ulaştırma ve Turizm v 
Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/291 (Urfa - Necati Aksoy) - Türk Hava Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakfı ve Türk Donanma Vakfına Tekelin imal 
ettiği sigaralardan gelir temini hakkında. 

2/292 (C. S. Muğla Üyesi îlyas Karaöz) - İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademileri hakkında 1235 sayılı Kadro Kanununa ek kanun 
hakkında 

2/293 (C. S. Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk) - Anka Ajansı muhabirle
rinden Şehit Adem Yavuz'un annesine vatanî hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında. 

2/294 (Mardin - Talât Oğuz) - Devlet memur ve hizmetlilerine tahsi
sat verilmesi hakkında. 

2/295 (Bursa - Kasım Önadım ve 3 arkadaşı) - 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesine dair. t 

2/296 (Muş - Tekin İleri Dikmen) - 1086 saydı Hukuk Muhakeme
leri Usulü Kanununun 445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair. 

2/297 (Artvin - Sabit Osman Avcı) - Alioğlu Asım Güleşken'e vata
nî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

2/298 (Zonguldak - Bülent Ecevit ve 184 ar.) - 306 sayılı MiUetvekili 
Seçimi Kanununda değişiklik yapılması hakkında. 

2/299 (Ankara - Oğuz Aygün ve 63 ar.) - 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair 

2/300 (Bursa - Mustafa Tayyar) - 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip 
halktan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkında. 

2/301 (izmir - Cemal Tercan ve 3 ar.) - 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 

55 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri ve Adalet Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri, Adalet ve Millî Savun
ma Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/302 (Konya - Şener Battal) - 1446 ve 1610 sayıh kanunlarla de
ğiştirilen 1319 sayıh Emlâk Vergisi Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında 

2/303 (İstanbul - Reşit Ülker) - Mahalle ve köy muhtarlarının 
Bağ - Kur kapsamına alınmasına dair. 

2/304 (İstanbul - Reşit Ülker) - Gecekondu ecrimisilleri kovuşturul-
malarınm bir süre durdurulmasına ilişkin 

2/305 (Zonguldak - Ahmet Nihat Akın) - 5434 sayıh T. C. Emeldi 
Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
26 . 5 . 1973 tarihli ve 1782 sayıh Kanunun geçici maddesinin 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/306 (C. S. Yozgat Üyesi Süleyman Ergin) - 5434 sayıh T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek Kanun hakkında. 

2/307 (C. S. Sakarya Üyesi Mustafa Tığh) - Emlâk Reformu hak
kında. 

2/308 (Van - Muslih Görentaş) - 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair. 

2/309 (C. S. Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 ar.) - Gelir Ver
gisi Kanununu değiştiren 202 sayıh Kanunun değişik 4 ncü mad
desinin tadili hakkında., 

2/310 (izmir - Neccar Türkcan ile Kaya Bengisu) - 213 sayıh Vergi 
Usul Kanununun 177 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/311 (Bahkesir - Sadullah Usumi ve Sakarya Milletvekili Kenan 
Durukan) - 5682 sayıh Pasaport Kanununun 15 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve aynı kanuna bir geçici 
madde eklenmesi hakkında. 

2/312 (Balıkesir - Sadullah Usumi ile Sakarya - Kenan Durukan) -
492 sayıh Harçlar Kanununun 123 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair. 

56 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşle 
ve Plan Kom. 

İçişleri, Adalet ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma v 
Turizm ve Plan Kom. 

PJan Kom. 

Plan Kom. 

Pîan Kom. 

İçişleri ve Dışişleri Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/313 (Balıkesir - Sadullah Usumi ile Sakarya - Kenan Durukan) -
1497 sayılı Çay - Kur Kanununun 10 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair. 

2/314 (Balıkesir - Sadullah Usumi ile Sakarya - Kenan Durukan) -
991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair. 
(1/241, 2/318 ile birleşti.) 

2/315 (Balıkesir - Sadullah Usumi ile Sakarya - Kenan Durukan) -
1111 sayılı Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci mad
delerine birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/316 (Balıkesir - Sadullah Usumi ile Sakarya - Kenan Durukan) -
İşçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK) Kanunu hakkında 

2/317 (Balıkesir - Sadullah Usumi ile Sakarya - Kenan Durukan) -
193 sayıü Gelir Vergisi Kanununun 980 sayılı Kanunla değişik 
31 nci maddesinin değiştirilmesine ve 1743 saydı Kanunla de
ğiştirilen 104 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin. 

2/318 (Eskişehir - Niyazi Onal) - Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile As-
Jkerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 991 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. (1/241, 2/314 
ile birleşti.) 

57 — 

Havale edildiği Komisyon 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Millî Savunma, Sağlık 
ve Sosyal îşîer ve Plan Kom. Sa 

Millî Savunma Kom. K 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Kom. A 

Plan Kom. Pl 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Millî Savunma, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/319 (Eskişehir - Niyazi Onal) - 6085 sayüı Karayolları Trafik 
Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair. 

2/320 (Zonguldak - Kemal Anadol) - 4 Nisan 1929 tarih ve 1412 
sayüı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 5 Mart 1973 
tarih ve 1696 sayüı Kanunla eklenen ek 2 nci maddenin yürür
lükten kaldırılması hakkında. 

2/321 (Rize - Osman Karaosmanoğlu ve 6 ar.) - Kara avcüığı hak
kında. 

2/322 (Adana - Osman Çıtırık) - Karaisalı'nın Karsantı bucağında 
Karsantı adı ile ilçe kurulmasına dair. 

2/323 (C. S. Hakkâri Üyesi - Naci Cidal) - 5434 sayüı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında. 

2/324 (İstanbul - Abdullah Baştürk ve 8 ar.) - 1475 sayüı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birinci 
fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) bendinin kal
dırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi eklenmesi hakkın
da. (1/303 ile birleşti.) 

2/325 (Sinop - Yalçın Oğuz ve 36 ar.) - 2556 sayüı Hâkimler Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir 
madde ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında. 

2/326 (İstanbul - Engin Unsal) - İkametgâhların muhtarlıklarca tesci
line dair 

58 — 

Havale edüdiği Komisyon 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
Turizm, İçişleri ve Plan Kom 

Adalet Kom. 

İçişleri, Adalet, Bayındırl 
İmar, Ulaştırma ve Turiz 
Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Plan Kom. 

içişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşl 
ve Plan Kom. 

Adalet ve Plan Kom. 

Adalet ve İçişleri Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/327 (Sakarya - Hayrettin Uysal ile Tekirdağ - Yılmaz Alpaslan) -
Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs Savaşında yara
lanıp çalışamayacak durumda bulunan kahramanlarımıza aylık 
bağlanması hakkında. 

2/328 (Afyon Karahisar - Süleyman Mutlu ile Amasya - Vehbi Meş
hur) - Kamusal Sigorta Kanunu hakkında. 

2/329 (Muğla - Ali Döğerli) - 1235 saydı İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi Kadro Kanununa ek Kanun hakkında. 

2/330 (Burdur - Ali Sanlı ile Zonguldak - Zekâi Altınay) - 5434 sa
ydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında 26 . 5 . 1973 tarihli ve 1782 saydı 

, Kanunun geçici maddesinin (a) fdcrasının değiştirilmesine dair 

2/331 (istanbul - Reşit Ülker ve 3 ar.) - îşçi, emekli, dul ve yetimle
rinin ayhklarının artırdmasına ilişkin (1/253, 2/93, 153, 154,: 
175, 177, 236, 274, 345 de birleşti.) 

2/332 (İstanbul - Reşit Ülker ile Orhan Birgit) - Seçim propaganda
sında kullandan basılılar üzerinde resim bulundurulması yasa
ğının kaldırdmasına diskin yasa önerisi. 

2/333 (İstanbul - Reşit Ülker de Orhan Birgit) - Televizyonda da 
seçim propagandasının yapılmasının sağlanmasına ilişkin. 

2/334 (C. S. Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 ar.) - 31 . 12 . 1960 
tarih ve 193 saydı Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ve 
fdcralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında. 

2/335 (İstanbul - Reşit Ülker de Kastamonu - Sabri Tığlı) - En az 
geçim möUrirninin yükseltdmesine daü\ 

Havale edddiği Komisyon 

Millî Savunma ve Plan Kom. Mill 

İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan Kom. İçişl 

Bütçe Karma Kom. Kan 

Plan Kom. Kom 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. Kan 

İçişleri ve Adalet Kom. İçişle 

İçişleri ve Adalet Kom. Adal 

Plan Kom. 

Plan Konu 

Kom 

Kom 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/336 (Konya - Şener Battal ile Ordu - M. Kemal Gönül) - 27.7.1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 22 nci maddesi ile aynı kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 
tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek ge
çici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair (2/231, 233 ile bir
leşti.) 

2/337 (Afyon Karahisar - Süleyman Mutlu) - Un ve Ekmek Kanunu 
hakkında. 

2/338 (Artvin - Ekrem Sadi Erdem ile Aydın - îsa Ayhan) - 3017 sa
yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurin 
Kanununun 46 ncı maddesinin değiştirilmesi ve mezkûr kanu
nun 49 ncu maddesine iki fıkra eklenmesine dair. 

2/339 (Artvin - Ekrem Sadi Erdem ile Aydın - Isa Ayhan) - 555 sa
yılı Sağlık Eğitimi Enstitüleri Kuruluş Kanununun ikinci mad
desinin değiştirilmesi ve ilgili Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair 

2/340 (Rize - Osman Yılmaz Karaosmanoğlu ve 51 ar.) - 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında. 

2/341 (Çanakkale - O. Orhan Çaneri) - Veteriner Tababette kullanı
lan farmasötik ve tıbbî müstahzarlar ve maddelerle bunların 
imal edildiği yerler hakkında. 

2/342 (îstanibul - Mehmet Emin Sungur) - İstanbul ili, Şişli ilçesine 
bağlı Kâğıthane Belediyesinde Kâğıthane adiyle bir ilçe kurul
ması hakkında. 

2/343 (Sivas - Ahmet Durakoğlu) - 5 . 3 . 1973 tarih ve 584 Karar 
numaralı Millet Meclisi içtüzüğünün 79 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair. 

60 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

İçişleri, Adalet ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Millî Eğitim, Sağlık ve Sosya 
İşler ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet, Sağlık ve Sosyal İşle 
ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 

Anayasa Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/344 (Diyarbakır - Hasan Değer) - Ulusal Bayram ve Genel Tatil
ler hakkındaki 1 Haziran 1935 tarih ve 2739 saydı Kanunun 2 
nci maddesinin (D) ve (E) fıkraları ile 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 

2/345 (istanbul - Fatma Gülhis Mankut) - 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 2, 61 ve 62 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 
63 ncü maddesinin kaldırılmasına dair (1/253, 2/93, 153, 154, 
175, 177, 236, 274, 391 ile birleşti.) 

2/346 (Afyon Karahisar - Mete Tan ve 4 ar.) -. 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair 

2/347 (Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya) - 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında (1/291, 2/267 ile birleşti.) 

2/348 (izmir - Neccar Türkcan ve 17 ar.) - 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun hakkında 
(2/44, 2/99, 2/247 ile birleşti.) 

2/349 (Balıkesir - Sadullah Usumi ve 23 ar.) - 195 sayılı Basın İlân 
Kurumu teşkiline dair Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve yeniden bazı maddeler eklenmesi hakkında. 

2/350 (C. S. Sakarya Üyesi - Mustafa Tığlı) - Emeksiz kazancı kö
künü kazıma Kanunu hakkında. 

2/351 (Adana - Alparslan Türkeş ve 2 ar.) - Dar gelirlilerin imkân
larının artırılması ve yöreler arası kalkınma dengesinin sağlan
ması hakkında. 

Havale edildiği Komisyon 

İçişleri Kom. 

Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa, Adalet, Sağlık ve Sos
yal işler ve Plan Kom. 

Anayasa, Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/352 (Bursa - Kasım Önadım) - 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nunun 29 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

2/353 (Konya - Mustafa Üstündağ) - Konya Selçuk Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkında 

2/354 (îzmir - îsmail Taşlı) - 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun 18 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair (1/276, 1/190, 2/54 ile birleşti.) 

2/355 (Niğde - Mehmet Altınsoy) - 5 . 3 . 1973 tarih ve 584 karar 
numaralı Millet Meclisi içtüzüğünün 79 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair. 

2/356 (Sakarya - Nadir Lâtif islâm) - 6085 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişik 50 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında. 

2/357 (istanbul - Reşit Ülker) - Türkiye belediyeler il özel idareleri, 
iktisadî Devlet Kuruluşları ve Devlet Memurları Yardımlaş
ma Kurumu MEYAK Kanunu hakkında. 

2/358 (istanbul - Reşit Ülker) - 1580 sayılı Belediye Kanununun 58 
nci maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair. 

2/359 (Ankara - Muammer Alıcı ile Konya - Hüseyin Keçeli) - Çift
çilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında. 

82 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa Kom. 

Adalet, İçişleri, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan Kom. 

İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan Kom. 

Anayasa ve İçişleri Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 



Esas 
No : 

2/360 (Giresun - î. Ethem Kılıçoğlu ve 12 ar.) - istiklâl madalyası 
verilmiş bulunanlara vatanî hizmet tertibinden bağlanan şeref 
aylıklarının artırılması hakkında kanun teklifi. (1/300, 2/252, 
2/375,2/412,2/413, 2/437 ile birleşti.) 

2/361 (istanbul- Reşit Ülker) - Memurların emekli ikramiyelerinin 
her yıl için 15 günden bir aya çıkarılmasına ilişkin. 

2/362 (Kütahya - ilhan Ersoy ve 5 ar.) - Dumlupınar Üniversitesi 
2/363 (C. S. Adana Üyesi - Nuri Âdemoğlu ve Mehmet Ünaldı) -

3491 sayıü Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bir maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 

2/364 (Balıkesir - Cihat Bilgehan ve 5 ar.) - 19 Mart 1969 gün ve 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine, bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayıü Kanunun geçici 7 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında 

2/365 (Konya - Necati Kalaycıoğlu) - 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun geçici 14 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında. 

2/366 (Balıkesir - Mustafa Kemal Alver ve 7 ar.) - 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair. 

2/367 (Ankara - Kâmil Kırıkoğlu ve 41 ar.) - Millî Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra örgütünde çalışan öğretmenlerle öğretmen
lik yapma niteliği taşıyan yöneticilere eğitim ödeneği verilmesi 
hakkında. 

2/368 (içel - Hikmet Baloğlu) - 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde eklenmesi hakkında. 

2/369 (Diyarbakır - Hasan Değer) - 306 saydı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 1, 2, 3, 4 ve 17 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 

ı 

Ö z e t i 

63 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 
Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Plân Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri ve Adalet Kom. 



Esas 
No •': Ö z e t i 

2/370 (istanbul - Abdullah Baştürk ve 31 ar.) - 15 Temmuz 1963 ta
rih ve 275 sayılı Kanunun 21 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair. 

2/371 (Kars - Doğan Arash ye 10 ar.) - 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

2/372 (Kars - Doğan Arash ve 10 ar.) - 506 saydı Sosyal Sigortalar 
Kanununa bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair. 

2/373 (Kars - Doğan Arash ve 10 ar.) - 202 sayılı Kanunla değiştiri
len 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik 18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında. 

2/374 (istanbul - Reşit Ülker) - Muhasebei Umumiye Yasası ile ar
tırma, eksiltme ve ihale yasasındaki miktarların yükseltilmesine 
ilişkin. 

2/375 (Sivas - Ahmet Durakoğlu) - istiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlara vatanî hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının ar
tırılması hakkında. (1/300, 2/252, 360, 412, 423, 437 ile bir
leşti.) 

2/376 (içel - Süleyman Şimşek) - M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) ce
zasının affına dair. 

2/377 (C. S. Hatay Üyesi - Kemal Kıhçoğlu) - 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında. 

2/378 (C. S. içel Üyesi - Lûtfi Bilgen) - 18 Mart 1954 tarih ve 6326 
sayılı Petrol Kanunu ve onu değiştiren 5 . 4 . 1973 tarih ve 1702 
sayılı Kanunun 132 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/379 (Ordu - Memduh Ekşi) - 442 sayılı Köy Kanununun 2491 sa
yılı Kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin birinci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair. 

04 — 

Havale edildiği Komisyon 

Sağlık ve Sosyal İşler Kom. 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/380 (C. S. Burdur Üyesi - Ekrem Kabay ve Burdur Osman Aykul) -
222 sayıh İlköğretim ve Eğitim Kanununun 693 sayıh Kanun
la değişik geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/381 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 506 sayıh Sosyal Sigor
talar Kanununa bir madde eklenmesine dair. 

2/382 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 5434 sayılı T .C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek maddeler eklenmesine dair. 

2/383 (Çorum - Cahit Angın) - Sıvılandırılmış petrol gazı üretim, da
ğıtım ve satışı hakkında. 

2/384 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 5434 sayıh T. C. Emek
li Sandığı Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında 

2/385 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - İstiklâl Madalyası ve
rilmiş bulunanlara vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı bağlan
ması hakkındaki 1005 sayıh Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair. 

2/386 (îstanbul - Hüsamettin Tiyanşan ve 3 ar.) - 1618 sayıh Se
yahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa ge
çici 3 ncü madde eklenmesine dair 

2/387 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 5434 sayıh T. C. Emek
li Sandığı Kanununa ek 1425 sayıh Kanunun 1 nci maddesin
deki (C) fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/388 (Kütahya - îlhan Ersoy ve 10 ar.) - Gecekondu Kanununda 
bazı değişiklikler yapılması hakkında, 

65 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan 
Kom. 

Plan Kom. 

îçişleri, Adalet, Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Millî Savunma ve Plan Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

İçişleri, Bayındırlık, îmar, Ulaş-
tırma ve Turizm ve Plan Kom. 



• 

Esas 
No : Ö z e t i 

2/389 (Kırklareli - Mehmet Atagün) - Cumhuriyetin 50 nci yılı nede
niyle çıkarılan 1803 sayılı Af Kanunundan kısmen yararla
nan şoför veya sürücülerin mesleklerini icra edebileceklerine 
dair. 

2/390 (Edirne - İlhami Ertem ve 4 ar.) - Siyasî Partilerin Seçim İttifakı 
kurabilmelerine imkân verilmesi hakkında. 

2/391 (C. S. Malatya - Hamdi Özer) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun en az geçim indirimi ile ilgili bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında. 

2/392 (C. S. Ankara Üyesi - Yiğit Köker) - 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

2/393 (C. S. Giresun Üyesi - İhsan Topaloğlu) - Türkiye Mühendis
lik Kurumu hakkında. 

2/394 (C. S, Giresun Üyesi - İhsan Topaloğlu) - Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü hakkında. 

2/395 (C. S. Giresun Üyesi - İhsan Topaloğlu) - Yer Bilimleri MTA 
ve Maden Teknolojisi Enstitüleri Koordinasyon Kurulu hak
kında 

2/396 (C. S. Giresun Üyesi - İhsan Topaloğlu) - Maden Teknolojisi 
Enstitüsü hakkında 

2/397 (C. S. Giresun Üyesi - İhsan Topaloğlu) - Çukurova ve Antal
ya - Kepez Elektrik imtiyazlarının devletleştirilmesi hakkında 

2/398 (C. S. Giresun Üyesi - İhsan Topaloğlu) - Yer Bilimleri Ensti
tüsü hakkında 

66 — 

Havale edildiği Komisyon 

Adalet Kom. 

Anayasa, İçişleri, Adalet ve 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/399 (Tokat - Feyzullah Değerli ve 26 ar.) - 359 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 

2/400 (Konya - Şener Battal) - 1136 sayılı Kanunun geçici 17 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

2/401 (Erzurum - Rıfkı Danışman) - Köy posta, telgraf, telefon tesis
leri hakkında 

2/402 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer ve 9 ar.) - T. B. M. M. 
Üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında. 

2/403 (Kırklareli - Mehmet Atagün) - 6831 sayılı Orman Kanununun 
108 nci maddesinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 

2/404 (C. S. Artvin Üyesi - Recai Kocaman ve 11 ar.) - Hâkim, sav
cı ve bu sınıftan sayılanlara lojman yaptırılması hakkında 

2/405 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - T. B. M. M. üyelerinin 
emekli aylığı alamayacakları hakkında. 

2/406 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - Devlet ve İktisadî Dev
let Teşebbüslerinde lüks ve israfla mücadele hakkında. 

2/407 (C. S. Denizli Üyesi - A. Kemal Turgut) - 30 . 5 . 1969 tarih ve 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 22 nci madde
sinin değiştirilmesine dair. 

2/408 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 765 sayüı Türk Ceza 
Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında. (2/286 ile 
birleşti.) 

2/409 (C. S. Urfa Üyesi - t. Halil Balkıs) - Urfa iline bağlı Viran
şehir ilçesinin Ceylanpınar bucağının (Ceylanpmar ilçesi adı ile) 
ilçe teşkili hakkında. 

67 — 

Havale edildiği Komisyon 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan Kom. 

Anayasa Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan Kom. 

Adalet ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan Kom. 

Adalet Kom. 

İçişleri ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/410 (C. S. Urfa Üyesi - I. Halil Balkıs) - Urfa ili adının (Kahraman 
Urfa) olarak değiştirilmesi hakkında. 

2/411 (C. S. Malatya - Hamdi Özer) 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda yapılacak değişiklik hakkında 

2/412 (C. S. Ankara Üyesi - Yiğit Köker ile C. S. Zonguldak Üye
si - Ahmet Demir Yüce) - İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan-i 
lara vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme
sine dair. (1/300, 2/252, 360, 375, 413, 437 ile birleşti.) 

2/413 (Manisa - M. Gündüz Sevilgen ve 7 ar.) - 1005 sayılı istiklâl 
Madalyası verilmiş bulunanlara vatanî hizmet tertibinden şeref 
aylığı bağlanması hakkında Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair. (1/300, 2/252, 360, 375, 412, 437 ile birleşti.) 

2/414 (Bursa - Kasım Önadım ve 4 ar.) - Bursa Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro Kanunu hakkında. 

2/415 (istanbul - Abdullah Baştürk ve 45 ar.) - 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı mad
delerine fıkralar eklenmesine ve bazı maddelerinin yeniden dü
zenlenmesi hakkında. 

2/416 (C. S. Sinop Üyesi - Nazım Inebeyli) - Genel Sağlık Sigortası 
kuruluş ve görevleri hakkında. 

2/417 (Samsun - Doğan Kitaplı) - Henüz kurulmakta olan 19 Mayıs 
Üniversitesine bağlanan Samsun Tıp Fakültesine ait bütçedeki 
tahsisatın Hacettepe Üniversitesi tarafından sarfedilmesine dair 
Yetki Kanunu 

2/418 (Kastamonu - Hasan Tosyalı ve 6 ar.) - 22 Ocak 1962 tarih ve 
1 sayılı Yasanın değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ait 

2/419 (Urfa - Abdülkadir Öncel ve 28 ar.) - Harran Üniversitesi açık 
ması hakkında. 

68 — 

Havale edildiği Komisyon 

İçişleri ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Bütçe Karma Kom, 

Plan Kom. 

Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Kom. 

Bütçe Karma Kom. 

Plan Kom. 

Millî Eğitim ve Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/420 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 5434 sayılı T. C. Emekn 
li Sandığı Kanununun 32, 36 ve 37 nci madelerinin değiştiril
mesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkında. 

2/421 (C. S. Tabiî Üyesi - Sezai O'Kan) - 15 . 7 . 1965 tarih ve 670 
sayılı Kanunla değiştirilen 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin (II) işaretli (j) bendinin değiş
tirilmesi hakkında. 

2/422 (C. S. Malatya Üyesi) - Hamdi Özer) - 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa bir madde eklenmesi hakkında. 

2/423 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 1319 sayıh Emlâk Ver
gisi Kanununa bir madde eklenmesine dair. 

2/424 (C. S. Gaziantep Üyesi - Salih Tanyeri ve 3 ar.) - 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında. 

2/425 (C. S. Malatya Üyesi - Hamdi Özer) - 5434 sayıh T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair. 

2/426 (Sakarya - Hayrettin Uysal ve Bilecik - Mehmet Ergül) - Par
lamento üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında. 

2/427 (Giresun - Orhan Yılmaz) - 1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 
24 ncü maddesi (a) fıkrasının değiştirilmesine dair. 

2/428 (İstanbul - Reşit Ülker) - Yabancı memleketlerde bulunan yurt
taşların oy kullanmalarını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 
298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hak
kındaki Kanunun değiştirilmesine dair. 

2/429 (C. S. Balıkesir Üyesi - Hikmet Arslanoğlu) - Bandırma Gün
aydın Mahallesi Pazar Caddesi No. : 43'te oturur Salihoğlu, 
Havva'den doğma 1318 doğumlu Hüseyin Arıt'a Kurtuluş Sa
vaşındaki hizmetleri sebebiyle vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına ve istiklâl Madalyası ile taltifine dair* 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. Ko 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Ko 

Ko 

Ko 

içişleri ve Plan Kom. İçi 

Plan Kom. Ko 

Anayasa Kom. Ko 

içişleri, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Tarım, Orman ve " ' ı 
işleri ve Plan Kom. İçi 

içişleri, Adalet ve Plan ¥ ~ İçi 

Plan Koms Ko 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/430 (Manisa - M. Gündüz Sevilgen ve 8 ar.) - 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 23 ve 31 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında. 

2/431 (Manisa - M. Gündüz Sevilgen ve 5 ar.) - 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve ek maddesinin kaldırılması hakkında. 

2/432 (Konya - Şener Battal) - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 1101 ve 1425 sayılı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına 
dair., 

2/433 (C. S. Zonguldak Üyesi - Ahmet Demir Yüce ve 2 ar.) - Dev
let Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı maddeler 
ve hükümler eklenmesine dair. 

2/434 (Samsun - îrfan Yankutan) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 29 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında. 

2/435 (İstanbul - Reşit Ülker) - Kıdem tazminatlarından alınan Ge
lir Vergisinin kaldırılmasına ilişkin. 

2/436 (Burdur - AH Sanlı) - Anason ve Anason Tekeli Kanunu hak
kında. 

2/437 (İçel - Oral Mavioğlu) - İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lara vatanî hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkın
daki 20 . 2 . 1968 gün ve 1005 sayılı Yasanın 1 nci maddesi
ne fıkra eklenmesine 'ilişkin. (1/300, 2/252, 360, 375, 412, 413 
ile birleşti.) 

2/438 (Diyarbakır - Bahattin Karakoç) - 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun 86, 89, 90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında. 

70 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

İçişleri Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plân' Kom. 

Plan Kom. 

Tarım, Orman ve Köy İşl 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticar 
Adalet ve Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/439 (Diyarbakır - Bahattin Karakoç) - 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci mad
delerine birer fıkra eklenmesi hakkında. 

2/440 (Diyarbakır - Bahattin Karakoç )- 657 sayılı Devle Memurla
rı Kanununun 55, 58 ve 76 ncı maddesine birer fıkra eklenme
si hakkında. 

2/441 (Kayseri - Mehmet Yüceler ve 52 ar.) - Tarım Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki. 

2/442 (istanbul - Mustafa Parlar) - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanun ile 
diğer kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırıl
masına dair 8 , 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi (c) fıkrası sonuna bir bent eklenmesi hakkında. 

2/443 (Ankara - Muammer Alıcı) - 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
değişiklik teklifi. 

2/444 (İzmir - Kemal Önder ve 21 ar.) - 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı hü
kümlerinin kaldırılması ve bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında. 

2/445 (Afyon Karahisar - Mete Tan) - 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek Kanun teklifi. 

2/446 (Kars - Yasin Bozkurt) - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanun ile 
diğer kanunların bazı bölümlerinin değiştirilmesine ve kaldı
rılmasına dair 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunun 6 ncı 
ek maddesinin değiştirilmesine dair. 

2/447 (Niğde - Mehmet Altmsoy ile Ankara - Cevat Önder) - 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında. 

71 — 

Havale edildiği Komisyon 

Adalet Kom. Ko 

Plan Kom. Ko 

Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan Kom. 

Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Ko 

Ko 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Ko 

Ko 

Plan Kom. Ko 

Adalet Kom. Ko 



Esas 
No : Ö z e t i 

2/448 (İstanbul - Reşit Ülker ve 12 ar.) - Toplu Sözleşme Yetkisinin 
saptanmasında referandum (Yetki oylaması) yapılmasına ilişkin 

2/449 (Bursa - Kasım Önadım ve 4 ar.) - 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
daü\ 

2/450 (Afyon Karahfear - Ali ihsan Ulübahşi ve İsparta - Yusuf Uy
sal) - Haşhaş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında. 

2/451 (Bursa - Kasım Önadım) - 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun
da değişiklik yapılması hakkında. 

3/137 Sosyal Sigortalar Kurumunun 1972 yılı Çalışma Raporu ve Bi
lançosu ile 1973 iş programı ve Çahşma Bakanlığının bu hu
sustaki yazısının sunulduğuna dair. 

3/138 Köy İşleri Bakanlığı Toprak - Su Genel Müdürlüğüne bağlı dö
ner sermayeli işletmelerin 1969 yılı Genel Bilançosu hakkında 
düzenlenen raporun sunulduğuna dair. 

3/139 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı döner sermayeli 
sağlık kurumları ve esenleştirme (Rehabilitasyon) tesislerinin 
1966 bütçe yılı Konsolide bilançosunun sunulduğuna dair. 

3/140 İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Say
manlığının 1971 takvim yılı Genel Bilançosu hakkında düzen
lenen raporun, bilanço ile birlikte sunulduğuna dair, 

72 -

Havale edildiği Komisyon 

Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşle 
Kom. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticare 
Tarım, Orman ve Köy İşler 
İçişleri ve Plan Kom. 

Adalet Kom. 

Plan Kom. 

^KERELER 

Kamu İktisadî Teşebbüsle 
Karma Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

3/143 Açık bulunan Anayasa Mahkemesi 2 asıl üyeliği için yapılacak 
seçime dair Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon Başkanlığı te2keresi (3/158, 3/173 ile birleşti.) 

3/144 T. B. M. M. nin denetimine tabi kuruluşların 1972 yılı faahV 
yetleri, bilanço, kâr ve zarar hesapları üzerinde yapılan ince
lemeler sonunda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca ha
zırlanan raporların sunulduğuna dair. 

3/145 Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait Genel Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair. 

3/146 Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1972 malî yılı bilançosu ile 
Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının sunulduğuna dair. 

3/147 Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1972 hesap yılına ait bilanço ve 
faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının sunulduğuna 
dair. 

3/158 Anayasa Mahkemesinde boşalan bir yedek üyeliğe seçim yapıl
ması hakkında. (3/143, 3/173 ile birleşti.) 

3/168 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu hakkında. 

3/173 Açık bulunan Anayasa Mahkemesi 3 asıl ve bir yedek üyeliği 
için yapılacak seçime dair. (3/143, 3/158 ile birleşti.) 

3/177 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner ser
mayeli işletmelerin 1970 takvim yılı Konsolide bilançosu haki 
kında. 

Havale edildiği Komisyon 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Kom. 

Plan Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Plan Kom. 

Gü 

Ko 

Ko 

Ko 

Ko 

Gü 

Ko 

Gü 

Ko 



Esas 
No : Ö z e t i 

3/178 Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1969 yılı Genel bi
lançosu hakkında. 

3/188 Tarım Bakanlığına bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus 
Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Me
nemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri döner sermayelerinin 
1967 yılı Genel Bilançosunun sunulduğuna dair. 

3/189 Tekel Genel Müdürlüğü 1969 bütçe yılı Kesinhesabma ait Ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair. 

3/190 Orta-Doğu Teknik Üniversitesi 1972 malî yılı faaliyet ve ke-
sinhesap raporu. 

3/201 îller Bankasının 1973 yılı bilançosu kâr ve zarar cetveli. Mü
dürler Kurulu ve Denetçiler raporlariyle İmar ve İskân Bakan
lığının 13 . 5 . 1974 tarihli ve I. B. 17.1/226 sayılı yazının sure
tinin sunulduğuna dair. 

3/202 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair. 

3/203 Petrol Dairesi Başkanlığının 1971 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair. 

3/207 Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, yasama dokunulmazlığı-^ 
nın kaldırılması hakkında. 

3/208 Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, yasama dokunul^ 
mazlığının kaldırılması hakkında. 

3/209 Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında. 

74 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsle 
Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsle 
Karma Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyo 
larından kurulu Karma Kom 

Anayasa ve Adalet komisyo 
larından kurulu Karma Kom 

Anayasa ve Adalet komisyo 
larından kurulu Karma Kom 



Esas 
No : Ö z e t i 

3/214 Tarım Bakanlığına bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tar
sus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, 
Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri döner sermayele
rinin 1968 yılı Genel bilançosunun sunulduğu hakkında. 

3/215 Tarım Bakanlığına bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tar
sus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre Eskişehir Topraksu, 
Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri döner sermayele
rinin 1969 yılı genel bilançosunun sunulduğu hakkında. 

3/219 Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin 1972 yılı bilanço kâr ve 
zarar hesaplarının sunulduğuna dair^ 

3/228 Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 bütçe yılı kesinhesabma 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair. 

3/229 Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair. 

3/231 İçel Milletvekili Nâzım Baş'ın, yasama dokunulmazlığının kal* 
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/232 İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi^ 

3/233 İzmir Milletvekili Adil Demir'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/234 Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi.; 

3/235 Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi* 

75 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. Ko 

Plan Kom. Ko 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Kom. 

Plan Kom. 

Ko 

Ko 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. Ko 

Anayasa ve Adalet komisyon^ 
larından kurulu Karma Kom. Ko 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. Ko 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. Ko 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. Ko 

Anayasa ve Adalet komisyon-f 
larından kurulu Karma Koma Ko 



Esas 
No : " Ö z e t i 

3/236 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, 

3/239 Ortadoğu Teknik Üniversitesinin 1973 malı yılı faaliyet ve ke-
sinhesap raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/240 îller Bankası 1972 yılı kâr ve zarar hesapları ve bilançolarının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/241 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1973 malî yılı bilançosu 
ile faaliyet raporlarının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 

3/242 Elektrik işleri Etüt İdaresinin 1973 yılına ait bilanço ve faaliyet 
raporlarının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

2/243 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

3/290 Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Anatamir-
hane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 
1969 yılı konsolide bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. 

3/301 Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi kuruluşların 
1973 yık faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar hesaplarına ait Yük
sek Denetleme Kurulunca düzenlenen raporların sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/317 Çankırı Milletvekili Arif Tosyalı'mn, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi.; 

76 — 

Havale edildiği Komisyon 

Anayasa ve Adalet komisyon 
larından kurulu Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsler 
Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsler 
Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsler 
Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsler 
Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon 
larından kurulu Karma Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

3/325 izmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç'un, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/326 Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu'nun, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi.; 

3/327 İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın, T. B. M. M. 
üyeliği sıfatının, Anayasanın 78 nci maddesi uyarınca kaldırıl
masına dair Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu'nun öner
gesi hakkında Başkanlık Divanı Kararı ve Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi. 

3/332 Çorum Milletvekili Turhan Utku'nun, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/337 Yalvaç ilçesi, Debbağlar mahallesi, hane 21'de nüfusa kayıtb, 
Ramazanoğlu, Emine'den doğma, 1 . 2 . 1956 doğumlu Hü
seyin Çaylı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi. 

3/338 Elâzığ Milletvekili Atillâ Atilâ'nın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/339 Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/345 Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/346 Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

Havale edildiği Komisyon 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon^ 
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Adalet Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom, 



Esas 
No : Ö z e t i 

3/347 Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Mü
dürlüğüne bağlı Döner Sermayeli işletmelerin 1970 yılı genel 
bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

3/348 Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/362 Sosyal Sigortalar Kurumunun 1973 yılı çalışma raporu ve bi
lançosu ile 1974 iş programının sunulduğu hakkında Başbakan
lık tezkeresi. 

3/363 Boğaziçi Üniversitesinin 1971 - 1972 yılı dönemi hesapları ile 
Yönetim Kurulunun 1971 malî yılına ait faaliyet ve kesinhesap 
raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/364 Boğaziçi Üniversitesinin 1972 malî yılı faaliyet ve kesinhesap 
raporu ile 1 . 3 . 1972-28 . 2 . 1973 dönemi denetleme rapo
runun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/365 Boğaziçi Üniversitesinin 1973 - 1974 yılı dönemi hesaplan ile 
Yönetim Kurulunun 1973 malî yılına ait faaliyet ve kesinhesap 
raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/370 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yılı kesin-
hesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu hakkında 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

3/371 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi^ 

78 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Kom. 

1487 sayılı Kanuna göre Millî 
Eğitim ve Plan komisyonların
dan kurulu Karma Kom. 

1487 sayılı Kanuna göre Millî 
Eğitim ve Plan komisyonların
dan kurulu Karma Kom. 

1487 sayılı Kanuna göre Millî 
Eğitim ve Plan komisyonların
dan kurulu Karma Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Koma 



Esas 
No : Ö z e t i 

3/372 Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/373 Çorum Milletvekili îhsan Tombuş'un, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/374 Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yıh kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu'nun Yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/377 Hacettepe Üniversitesinin 1970 bütçe yıh kesinhesabına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi. 

3/378 Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yıh kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. 

3/379 Orman Genel Müdürlüğünün 1970 bütçe yıh kesinhesabına ait 
genel uygunluk büdiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi. 

3/380 Kahraman Maraş Milletvekili Oğuz Söğütlü'nün yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/381 Samsun Milletvekili Fuat UysaFın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/375 

3/376 

Havale edildiği Komisyon 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

•m 

Plan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

3/382 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1971 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

3/383 Hacettepe Üniversitesinin 1971 bütçe yılı kesinhesabına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi. 

3/386 İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 

3/387 İller Bankasının 1974 yılı hesap dönemi bilanço kâr ve zarar 
hesabının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/388 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe yılı kesinhe
sabına ait genel uygunluk büdiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. 

3/389 Ege Üniversitesinin 1971 yılı kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

3/390 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

3/391 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1972 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 

3/403 Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/424 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/435 Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 bütçe yılı kesinhesabına 
ait Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, 

80 — 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Pîan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Kom. 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Pian Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon-̂  
lamadan kurulu Karma Kom. 

Plan Kom. 
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Esas 
No : Ö z e t i 

3/439 Karayolları Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe yıh kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanüğı tezkeresi. 

3/440 Petrol Dairesi Başkanlığının 1972 bütçe yıh kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi. 

3/441 Balıkesir Miletvekili İlhan Aytekin'in, yasama dokunulmazlığa 
nm kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/442 Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. 

3 443 İstanbul Teknik Üniversitesinin 1971 bütçe yılı kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. 

Havale edildiği Komisyon 

Plan Kom. 

Plan Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Kom. 

Plan Kom. 

KARMA KOMİSYONLAR 

2/4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Bazı De
ğişiklikler Yapılmasına Dair Kanun teklifi. 

3/363 Boğaziçi Üniversitesinin 1971 - 1972 yılı dönemi hesapları ile 
Yönetim Kurulunun 1971 malî yılına ait faaliyet ve kesinhesap 
raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

3/364 Boğaziçi Üniversitesinin 1972 malî yıh faaliyet ve kesinhesap 
raporu ile 1 . 3 . 1972 - 28 . 2 . 1973 dönemi denetleme ra
porunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

Anayasa 92 ye göre Karma 
Kom. 

1487 sayılı Kanuna göre Millî 
Eğitim ve Plan komisyonların
dan kurulu Karma Kom. 

1487 sayılı Kanuna göre Millî 
Eğitim ve Plan komisyonların
dan kurulu Karma Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

3/365 Boğaziçi Üniversitesinin 1973 - 1974 yılı dönemi hesaplan ile 
Yönetim Kurulunun 1973 malî yılına ait faaliyet ve kesinhe-
sap raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. 

2/1 T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin içtüzük teklifi. 

ÇEŞİTLİ 

5/1 Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 399 sayıü Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. 

5/2 Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. 

5/3 Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 4 . 1964 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1494 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. 

5/4 Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1975 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3659 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. 

5/5 Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftahk Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. 

32 — 

Havale edildiği Komisyon 

1487 sayılı Kanuna göre Millî 
Eğitim ve Plan komisyonların
dan kurulu Karma Kom. 

İçtüzük Geçici Karma Kom. 

KÂĞITLAR 

Dilekçe Karma Kom. 

Dilekçe Karma Kom. 

Dilekçe Karma Kom. 

Dilekçe Karma Kom. 

Dilekçe Karma Kom. 



Esas 
No : Ö z e t i 

5/24 Millet Mecüsi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanhğı 1973 
malî yılı Kesinhesap cetveli ve Meclis Hesaplarım İnceleme Ko
misyonu raporu. 

5/31 T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1974, Ocak, Şubat 1975 ay
ları hesabına ait M. Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. 

5/32 T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs, 1975 ayları 
hesabına ait M. Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. 

83 

Havale edildiği Komisyon 

Meclis Hesaplarını İnceleme 
Kom. 

•Meclis Hesaplarını İnceleme 
Kom. 

Meclis Hesaplarını İnceleme 
Kom. 
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ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI 

Esas 
No : 

10/6 

Ö z e t i 

İzmir Milletvekili Alev Coşkun ve 9 arkadaşının, Paris'te dü
şen, THY'na ait DC-10-10 tipi Ankara uçağının hangi şart
lar altında alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiaların 
incelenmesi için Anayasanın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair. 

10/7 Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 arkadaşının 
fındık randımanının ve Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının 
tespiti ve üretici haklarının korunması için gerekli tedbirlerin 
alınması amacıyle Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 nci madeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair. 

10/9 C. G. P. Grupu adına Grup başkanvekilleri Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz ve Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen 
yurttaşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve idarî tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair. 

10/10 Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ark. Basın İlân Kurumu
nun bugünkü çalışma ve tasarruflarının ilgili yasayla bağdaş
maz tutumunu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin. 

10/11 Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 10 ark. Tür
kiye'de açlık, besin ve beslenme sıkıntılarının neden ve tedbir
lerinin saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin. 

Son duru 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gün 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gün 



Esas 
No : Ö z e t i 

10/12 İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 ark. Ülkü Ocak
ları Derneği ile komando adı ile türemiş grupların yasa dışı 
tutum ve davranışlarım saptamak, kurucu ve üyelerinin kimler
den oluştuğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin. 

10/13 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ark. Güney bölgelerimiz
de kaçakçılık olaylarım yaratan sosyal ve ekonomik nedenler 
ile bu yüzden olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan 
tedbirlerin tespiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102, 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin. 

10/14 Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 ark. Güneydoğu 
bölgemizde mayınlanarak Suriyelilerin istifadesine bırakılan 
toprakların temizlenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet 
Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin. 

10/15 İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ark. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun işçi konutlanyle ilgili İNTUR Şirketiyle yap
mış olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

10/16 Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 ark. Gübre fiyatları
nın indirilerek köylümüze daha ucuz verebilme imkânlarını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin. 

85 — 

Son durumu 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gündemde 

Komisyonda 

Komisyonda 

Komisyonda 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gündemde 



Esas 
No : Ö z e t i 

10/17 Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 9 ark. Türkiye'de 
açlık sorunuyle ilgili hükümetlerce alınan kararların tesirlerini 
incelemek, açlık tehlikesi olup olmadığım araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin. 

10/18 Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 ark. Doğu ve Gü
neydoğu bölgesinin çeşitli sorunlarım tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin. 

10/19 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ark. Türkiye Öğret
menler Birliği Dayanışma Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları 
ile siyasî anlam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin. 

10/20 İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arkadaşının, İçel - Alata 
Teknik Bahçivanlık ve Ziraat Okulunun kuruluş ve faaliyetleri
ni tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maldeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi 

10/21 Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arkadaşının, Anadolu Ajan
sı Genel Müdürünün tutumunu saptamak amaciyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/22 Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 arkadaşının, Eğitim ve 
öğretimde bölgeler ve okullar arasındaki dengesizliğin nedenle
rini ve çarelerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

86 — 

Son 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 

* 
(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 



Esas 
No : ö z e t i 

10/23 Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 arkadaşının, Firintaş 
Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 1970 yılından itibaren zarar et
mesinin nedenlerini ve sorumlularının kimler olduğunu sap^ 
tanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. 

10/24 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 13 arkadaşının, Ada
na İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin kuruluşundan bugü
ne kadar yapıldığı iddia edilen yolsuzlukları saptamak ve ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/25 Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 arkadaşının, çeltikçiliği 
geliştirmek, verimi artırmak ve maliyeti düşürmek yolunda ge
rekli tedbirleri kapsamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

10/26 Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 arkadaşımn, ilköğretim 
ve öğretmen yüksekokullarında meydana gelen olayları incele
mek, her türlü fikir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/27 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 14 arkadaşının ilâç 
sanayiindeki aşırı kârı, maliyet fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve 
benzeri kimyevî maddelerin çokluğunu ve döviz kaybım önle
mek için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

Son durumu 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gündemde 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gündemde 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gündemde 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gündemde 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) Gündemde 



Esas 
No : Ö z e t i 

10/28 İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 arkadaşının, Belediye
lerin içinde bulundukları ekonomik huzursuzluğu gidermek, 
Maliye Bakanlığınca yapılan yardımın kesilmesinde politik ne
denlerin olup olmadığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/29 Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 arkadaşının, fındık ürü
nünün değeri pahasına pazarlanması ve üreticinin emeği karşı
lığını alabilmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/30 İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkadaşının, resmî dili ulu
sallıktan, Anayasa dilinden geriye çekme ve soyutlama çaba
larının önlenmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ye 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

10/31 Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 arkadaşının, Kuveyt 
(PİC) firmasının Akdeniz Gübre Fabrikasına % 40 nispetinde 
ortak olması ile ilgili Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına 
uygun olup olmadığım tespit etmek amacıyle Anayasamn 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

88 — 

Son 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 

(Öngörüşmesi yapılmak üzere) 



28 Şubat 1975 tarihinde komisyonlarda bulunan 

Komisyonlar 

Adalet 
Anayasa 
Bayındırlık, İmar, Ulaş. ve Turizm 
Dışişleri 
İçişleri 
Meclis Hesapları İne. Kom. 
Millî Eğitim 
Millî Savunma 
Plan 
Sağlık ve Sos. Işl. 
San. ve Tek. ve Tic. 
Tarım, Or. ve Köy îşl. 
Anayasa ve Adalet Kom. Kurulu 
Karma 
Bütçe Karma 
Dilekçe Karma 
Kamu İkt. Teş. Kar. 
Karma (Anayasa 92'ye göre) 

TOPLAM (*) 

(*) Toplamlar, Millet Meclisine gelen 
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işler ile 28 Şubat 1975 tarihinden 18 Temmuz 1975 tarihine ka 
sonuçlanan ve komisyonlarda kalan kâğıtları gösterir cetvel 

Gelen 
tasarı 

38 
3 

15 
52 
30 
— 
20 
25 

106 
23 
9 
8 

— 
37 
— 
— 
— 

366 

kâğıtlar 

Gelen 
teklif 

75 
20 
15 

1 
71 

1 
38 
18 

188 
60 
22 
29 

— 
8 

— 
— 

1 

547 

Gelen tez. 

34 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

140 
— 

3 896 (Dilekçe) 
7 

— 

4 077 

Toplam 

147 
23 
30 
53 

101 
1 

58 
43 

294 
83 
31 
37 

140 
45 

3 896 
7 
1 

4 990 

sayısını göstermez. Çünkü herhangi bir 
dönem 1 ve 2 nci toplantn yıllarında 320 tasarı, 451 teklif, 447 tezkere gelmiştir. 

Sonuçlanan 
Tas. 

32 
2 

11 
50 
12 
— 
14 
22 
59 
13 
7 
1 

— 
37 
— 

— 

260 

Tek. 

49 
11 
10 
— 
16 
— 
11 
4 

64 
22 

2 
11 

— 
2 

— 

— 

202 

Tez 

— 

— 

— 
— 

1 
— 

3 

— 

5 

iş birkaç komisyona ha 





Cû 
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Esas 
No : ö z e t i Son durumu 

T. B. M. M. 
MECLÎS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ 

9/10 İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, memleketi bir iç badireye 
görürebilecek tertiplere sebebiyet verdiği ve bu eylemin T. C. 
Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyle eski İçişleri 
Bakam Faruk Sükan hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair. Karar : 360 

9/15 İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın İkinci Beş Yıllık Plan döne
minde kalkınma fonu adı altında harcanması lazımgelen meb
lâğın sarfedilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Meclis soruşturma
sı açılmasına dair. Karar : 365 

9/20 Giresun Milletvekili (Konya eski) 1. Etem Kılıçoğlu'nun ka
yırma usulsüzlük yolsuzluk nüfuz ticareti vazifeyi suiistimal, 
yakınlarına menfaat temini, Hazineyi zarara uğrattığı ve yet
kilerini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T .C. Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

9/21 Devlet Bakam bulunduğu sırada görevini kötüye kullanmak 
iddiasıyle Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı. 

9/22 İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, görevini ihmal ettiği ve 
kötüye kullandığı bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ncu mad
desine uyduğu iddiasiyle Maliye eski Bakam Sait Naci Ergin 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair. Komisyonda 

Karar : 369 

Gündemde : (S. Sayısı : 99) 
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9/23 Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ve 4 arkadaşının, 
İçel ili Gülnar Belediyesinde yolsuzluk ve Kanuna aykırı işlem
ler yapıldığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle İmar ve İskân eski Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

9/24 Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, siyasî emniyet bakımından 
ağır bir suçla muhakeme edilen kişilerin yurt, dışına çıkmaların
da görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıy
le İçişleri eski Bakanı Ferit Kubat hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair. 

9/25 Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın T. C. Kanununun 240 
ncı maddesine uyan adının afyon kaçakçılığına karıştığına dair 
haberlerin ve iddianın aydınlığa kavuşturulması bakımından 
eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

Adana eski Milletvekili AH Rıza Güllüoğlu'mm üreticinin ürün
lerinin ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için ge
reken tedbirleri almadığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 
ve 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Bakanı 
Naim Talû hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, Parlamenterin 
Anayasa teminatı altındaki hakkının kullanılmasına müdahale
de bulunan memurlarım cezalandırmak suretiyle bu eyleminin 
T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyle Orman eski Bakam Selâhattin İnal hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair. 

9/26 

9/27 
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9/28 Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, kanunsuz 
tasarruflarda bulunduğu ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakam ihsan Topaloğlu hakkında bir Meclis soruşturma
sı açılmasına dair. 

9/29 Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu kararlarının tatbikinde fertlere eşit mua
mele yapmamaları suretiyle Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl 
ettikleri ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle Maliye eski bakanları Mesut Erez, Sait 
Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair. 

9/30 Cumhuriyet Senatosu Bahkesir Üyesi Cemalettın İnkaya ile 
Bursa Milletvekili Cemal Külâhh'nın, takibettiği yanlış enerji 
politikası yüzünden Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu ey
leminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakam ihsan Topaloğlu 
hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

9/31 Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğünde müfettişlerce tespit olunan kredi ve in
şaat yolsuzluğu ile ilgili dosyayı savcılığa intikal ettirmemek su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu idiasıyle Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar eski Bakanı Nuri Kodamanoğlu hakkında bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair. 

9/32 Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Türkiye Kö
mür işletmeleri Genel Müdürünün Kömür Satış ve Tevzh 
programına aykırı hareket ederek ve bazı usulsüz tasarrufla-
rıyle kurumu zarara uğrattığı halde bu şahsın görevinde kalma
sını sağladıkları ve eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı 
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maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakanlardan Ferid Me
len ile Naim Talû haklarında bir Meclis soruşturması açılma
sına dair. 

9/33 Elâzığ eski Milletvekili Samet Güldoğan'ın, Karakaya Baraj 
yolunun güzergâhım değiştirerek ekonomi ve sanayimize zarar 
verdiği ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman Demirel 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanları Sabit Osman Av
cı, Nahit Menteşe ve Nuri Kodamanoğlu haklarında bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair. 

9/34 İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, üniversitelerarası giriş 
sınavı sorularının çalınmasına sebebolmak ve sınavları iptal 
etmemekte görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Millî 
Eğitim eski Bakam Orhan Dengiz hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair. 

9/35 Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun, Devlet imkân
larını kötüye kullanarak iş adamlarına menfaat temin ettiği ve 
bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyle Sanayi ve Teknoloji eski Bakam, Nuri Bayar 
hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

9/36 Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Özer 
Derbil ve iki arkadaşının Elektrofer Firmasına gerekli teşvik 
belgelerinin ve ithal izinlerinin verilmesi ile alı
nan teminat mektuplarının paraya çevrilmesinde göre
vini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 
ncı maddesi ile 1567 sayıh Kanunun ilgili hükümlerine uydu
ğu iddiasıyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Bakam Özer Derbil, 
Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar Özalp ve Fethi Çelik-
baş ile Gümrük ve Tekel Bakam Mahmut Türkmenoğlu hak
larında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

Son duru 

Karar : 359 
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Karar : 364 

Gündemde (S. Sayısı : 102) 

Komisyonda 



Esas 
No : Ö z e t i 

9/37 îçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 12 arkadaşının T. K. 1. 
Genel Müdürlüğüne ait resmî otonun plâkasını değiştirerek özel 
işlerinde kullandığı ve bu eyleminin, Taşıt Kanununun 14 ve 
16 ncı T. C. Kanununun 240 ile 350 nci maddelerine uyduğu 
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakam Cahit Kayra 
hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

9/38 İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunu, Anayasa ve 359 saydı Kanu
nun tayin ettiği yayın esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair. 

9/39 Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tunakan ve 15 ar
dasının, pamuk taban fiyatları ile ilgili kararnameleri yanlış 
uygulamaları nedeni ile görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyle Köy İşleri ve Kooperatifler eski Bakam Mus-

> tafa Ok ile Maliye eski Bakam Deniz Baykal haklarında bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair. 

9/40 Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 9 arkadaşının, Çay Kuru
mu bünyesinde (ÇAY - KUR) yaptığı keyfî ve partizan tasar
ruflarla görevini kötüye kullandığı çay kampanyası sırasında 
çıkarılan kararnamelerle üreticiye ve millî ekonomimize zarar 
verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle Gümrük ve Tekel eski Bakam Mah
mut Türkmenoğlu hakkında bir Meclis soruşturması açılması
na dair. 
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9/41 Diyarbakır MiHetvekili Hasan Değer ve 17 arkadaşının, Ba
kanlar Kurulunca canlı hayvan alımında tespi: edilen taban 
fiyatlarını gereği gibi uygulamadıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Ticaret 
eski Bakanı Fehim Adak ile Ticaret Bakanı Halûk Cillov hak
larında bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

9/42 Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker'in, Afşin - Elbistan projesinin ihalesin
de Bakanlık nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle Devleti za
rara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasiyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakam Cahit Kayra hakkında bir Meclis soruşturması açılma
sına dair. 

9/43 Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu ve 9 arkadaşmm, Bakan
lığı zamanmda yaptığı kanunsuz tasarruf ve tayinlerle görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle Millî Eğitim eski 
Bakam Mustafa Üstünağ hakkında bir Meclis soruşturması açıl
masına dair. 

9/44 Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, kimyevî gübre fiyatla
rının tespitinde tutarsız davranışlariyle Hazineyi zarara uğrat
tığı ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan, içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındırlık 
Bakam Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam 
Korkut Özal ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Abdülkerim Doğ
ru haklarında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. 

9/45 Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, dünya hampetrol fi
yatları düşme kaydederken, bazı yabancı petrol şirketlerine yük
sek fiyatla ithal izni vererek Hazineyi zarara uğrattığı ve bu 
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eyleminin T. C. Kanununun 229 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu idiasiyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. 

9/46 Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli ile Gümüşhane Mil
letvekili Turgut YüceFin bazı yabancı petrol şirketlerine tanı
nan indirim oranlarını düşürmek suretiyle Hazineyi zarara uğ
rattıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu idiasiyle Maliye eski Bakanı Deniz Baykaî ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakam Cahit Kayra hakkın
da bir Meclis soruşturması açılmasına dair. 

9/47 Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 arkadaşının Koopera
tifler Birliklerinde yaptığı Kanunsuz tasarruflarla görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle Ticaret Bakanı Halil Başol hakkında 
Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. 

9/48 Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 3 arkadaşının, Yasa 
dış tutumu ile yetki ve görevini kötüye kullanan ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 210, 228 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiası ile Gümrük ve Tekel Bakam Orhan Öztrak hak
kında Anayasanın 90 ncı T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. 

....>. 
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