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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına -da
ir Sözleşmenin (1/85) (S. Sayısı : 60) 

Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Kaydına 
dair Sözleşmenin (1/86) (S. Sayısı : 62) 

Sivil Havacılık Güvenliğine karşı Kanun Dışı 
Eylemlerin Önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 tarihli 
Montreal Sözleşmesinin (1/145) (S. Sayısı : 72) onay
lanmalarının, 

Uçaklarda işlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere 
ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleşmesine ka
tılmamızın (1/146) (S. Sayısı: 73), 

Cenazelerin Nakli Anlaşmasının (1/127) (S. Sayı
sı : 74), 

Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Ko
runmasına dair Avrupa Sözleşmesinin (1/144) (S. Sa
yısı : 75), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ilişki
leri Düzenleyen Sözleşmenin (1/63) (S. Sayısı : 76), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı 
Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza işlerin
de Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin (1/87) 
(S. Sayısı : 88), 

yan ödemeler konusunda gündem dışı bir konuşma 
yapan Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz'a cevap verdi, 

istanbul Milletvekili A. Doğan Öztunç, 23 Ocak 
1975 tarihinde İstanbul Vatan Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulunda meydana gelen olaylar, 

Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen, son gün
lerdeki gençlik olayları, 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, TRT ve yöne
ticilerinin tutumu konularında gündem dışı, 

istanbul Milletvekili Necdet Uğur, gündem dışı 
konuşan Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in 
Cumhuriyet Halk Partisine, 

Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu da, sataş
ma nedeniyle konuşan istanbul Milletvekili Necdet 
Uğur'un Milliyetçi Hareket Partisine sataştığı iddiası 
ile birer konuşma yaptılar. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanhk tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

Sivas Milletvekili Vahit Bozath'nın Adalet Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan iki üyeliğe, 
Adalet Partisi kontenjanından Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan ile Çankırı Milletvekili Nurettin Ok 
seçildiler. 

19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanu
nunun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması
na ve bu maddeler yerine yeni maddeler konulması
na ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı (1/172) 
(S. Sayısı : 100) öncelikle görüşülerek maddeleri ka
bul olundu, tümü açık oy sunuldu; Birleşimin sonun
da açıklanan oylama sonucuna göre çoğunluğun sağ
lanamadığı, tekrar oya sunulacağı açıklandı. 

Kadroları İl Özel idarelerine ait bulunan kütüp
hane ve müze personelinin aylıklarının genel bütçe
den ödenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/163) (S. 
Sayısı : 83) ve 

İnönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile Malatya Mil
letvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkadaşının, İnönü 
Üniversitesi açılması hakkında Kanun teklifi (1/175, 
2/73) (S. Sayısı : 85) kabul edildi. 

4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 22 nci 
maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) bendinin de-

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul 
Kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin (1/153) (S. 
Sayısı : 93), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı Arasın
da İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin (1/88) (S. 
Sayısı : 89), 

Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi hakkında Sözleş
menin (1/160) (S. Sayısı : 104), 

Evlilik Bağına İlişkin Kararlann Tanınması hak
kında Sözleşmenin (1/161) (S. Sayısı : 105), 

Onaylanmalarının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarıları ve 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna 4 geçici madde eklen
mesine dair Kanun tasarısı ve aynı konuya ilişkin 
kanun teklifleri (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 2/90, 
2/214) (S. Sayısı : 99), 

Tekrar açık oya sunuldu; birleşimin sonunda açık
lanan oylama sonuçlarına göre, kabul edildikleri bil
dirildi. 

Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu, 21 Ocak 1975 
tarihli 28 nci Birleşimde, hâkim ve savcılara verilecek 
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ğiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair- kanun 
tasarısının (1/181) (S. Sayısı : 92) görüşülmesi, ilgili 
bakan ve komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından, ertelendi. 

Dört üniversite kurulması hakkında kanun tasarı
sının da (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) mad
deleri kabul olundu, tümünün gelecek birleşimde açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

2ft-Ocak 1975 Çarşamba günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere, Birleşime saat 19.20'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkan vekili Siirt 

Ahmet Çakmak İdris Ankan 
Divan Üyesi 

içel 
Oral Mavioğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 1 . 1975 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus

tafa Tığlı'nın, emeksiz kazancın kökünü kazıma ka
nun teklifi (2/350) (Anayasa, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

2. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 
arkadaşının, dar gelirlilerin imkânlarının artırılması 
ve yöreler arası kalkınma dengesinin sağlanması hak
kında kanun teklifi (2/351) (Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

Yazılı sorular 
3. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nevşe

hir - Çardak köyü yâkmmda Kâramaftoğlu Möhnlet 
Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/364) 

4. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Hasta
nelerde çalışan laborantların intibaklarına ilişkin Sag\ 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru önerge
si (7/365) 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Kara'nm, ba
zı üniversite öğretim üyelerinin çeşitli yollardan ra
hatsız edilme iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/366) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanvckUİ Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Ankan (Siirt), Oral Mavioğlu (İçel) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan sonra beyaz 
düğmelere basarak, yoklamaya katılmalarını rica ede
rim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı?.. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Görüldüğü üzere, sonradan, gelen arkadaşlarımız 
da dahil, çoğunluğumuz yoktur. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Ad 
okunarak yoklama yapılsın Sayın Başkan, kulislerde 
oturup gelmiyorlar. 

BAŞKAN — Bu yoklama bitti efendim. Başkan-» 
lık, bir saat içerisinde de ekseriyet olacağı.kanaatinde 
değildir. («Yarım saat sonra olur.» sesleri) 

Peki, arkadaşlarımız bu kanaatte ise arzularım 
kabul ediyorum. 

15,45'te toplanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 
Kapantım saati : 15,10 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN : Başkan vekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Ankan (Sürt), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır; sayın üyelerin, ışıklar yandıktan sonra beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) 
yapılsın Sayın Başkan. 

İsim okuyarak 

BAŞKAN — isim okuyarak yapılması istendi, bu 
şekilde yoklama yapacağız. 

Ad okumak suretiyle yoklama yapıyoruz efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, isim okumak suretiyle ya

pılan yoklama neticesinde 216 arkadaşımızın salonda 
mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Bakanlar Kurulunca görüşülmesi istenen işlerle, 
gündemimizin 10 ncu, 18 nci, 20 nci ve 21 nci sıra
sında yer alan kanun tasarılarını görüşmek üzere, 
30 . 1 . 1975 Perşembe günü saat 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,13 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, Ateşli silâhların aranması ve ruhsatına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in 
yazılı cevabı (71324) 30 . 12 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarım
la arz ederim. 

istanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

1. Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye 
çapında veya bölgesel ateşli silâh araması veya topla
ması yapılmış mıdır? 

2. Ateşli silâh araması veya toplaması yapılmış
sa hangi tarihlerde yapılmıştır? Her birinde kaç adet 
ateşli silâh toplanmıştır? 

3. 1974 yılında kaç adet ateşli silâh taşıma ve 
bulundurma vesikası verilmiştir? Alınan harç kaç li
radır? 

4. Cumhuriyetten bu yana, silâh kaçakçılarının 
yakalanmasıyle ele geçirilen ateşli silâhların yekûnu 
ne kadardır? 

5. Şu anda halkımızda kaç adet ruhsatsız ateşli 
silâh olduğu tahmin olunmaktadır? 

6. Ruhsatsız ateşli silâh sahiplerinin huzura ka
vuşması, hazineye büyük çapta gelir sağlanması ve 
diğer yararlan bakımından bir defaya mahsus ol
mak üzere bulundurma vesikası verilmesi için herhan
gi bir çalışma var mıdır? Bu konuda ne düşünülmek
tedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 28 . 1 .1975 

Şube : Asayiş A. 63141 - 56 
Sayı : 021138 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 1 . 1975 tarih ve (Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü) 7/324 - 1711/15316 sayılı yazı; 
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İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sun-
gur'un Ateşli Silâhların aranması ve ruhsatına ilişkin 
30 . 12 . 1974 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve maddeler halinde cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

1. 6136 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1953 yı
lından günümüze kadar geçen süre içerisinde bu Ya
sanın 8 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulundan 
istihsal edilen kararlar gereğince bölgesel silâh arama
ları yapılmıştır. 

2. Söz konusu aramaların yapılış tarihleri ile ara
malarda ele geçirilen silâhların miktarını gösterir çi
zelge Ek - Cetvelde sunulmuştur. 

3. 1974 yılında 33 139 kişiye Harçlı Silâh Taşıma 
Belgesi verilmiş, 3 313 900 Tl. harç alınmıştır. 1974 yı
lında 701 kişiye bulundurma belgesi verilmiş, ancak 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, Türkiye' 
de tüketilen yem ve küspe miktarına ilişkin Ticaret. Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlarından sorusu ve 

(1) L — Bu soruyla ilgili Ticaret Bakanlığının 
cevabı 21. 1. 1975 tarihli 28 nci Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayınlanmıştır. 

2. — Yazılı soru cevabına ekli listeler çokluğu ne
deniyle yayınlanamamıştır. Kanunlar Müdürlüğünde
ki (7/328) esas sayılı dosyasındadır. 

bulundurma belgesi harca tabi olmadığından karşılığın
da bir harç tahsil edilmemiştir. 

4. 6136 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra Po
lis ve Jandarma Bölgesinde vukubulan kaçakçılık olay
larında toplam 43 717 adet silâh ele geçirilmiştir. 

5. Halen halkımızın elinde tescil edilmemiş kaç 
adet ruhsatsız silâh bulunduğunu tespit ve tahmin et
mek mümkün değildir. 

6. Ruhsatsız ateşli silâh sahiplerinin huzura ka
vuşması için bir defaya mahsus olmak üzere 6136 sa
yılı Yasada tescile imkân verecek şekilde bir değişiklik 
yapılması, silâh kaçakçılığını teşvik etmek ve içgüven-
lik açılarından sakıncalı görülmektedir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'in 
yazılı cevabı. (7/328) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 7 .1 .1975 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

6136 sayılı Yasanın 8 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulundan istihsal olunan kararlar gereğince böl
gesel aramalarda ele geçirilen ateşli silâhlar miktarını gösterir cetvel. 

Ele geçirilen 
Kararname Kararname Makineli Otomatik 

Sıra No. : tarihi sayısı Tabanca tüfek Tüfek tüfek 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

29 . 6 .1965 
14 .6 .1966 

30 .11 .1966 
7 . 6 . 1968 

31 .8 .1968 
8 .10 .1968 

10.12.1969 
5 . 2 . 1 9 7 0 
9 .5 .1970 

1 8 . 4 . 1974 

6/4906 
6/6831 
6/3771 
6/9555 
6/8700 
6/10798 
6/12804 
7/189 
7/664 
7/4336 

52 
80 
54 

986 
70 

352 
1 070 

151 
4 087 

777 

1 
2 
2 

— 
— • 

. 8 
11 
— 

3 
45 

7 
70 
17 

— • 

7 
32 

1 009 
13 
94 
45 

Genel Toplam : 7 679 72 1 294 6 
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Soru : 
1. — Türkiye'nin dahilî yem tüketimi çeşitleri ve 

kullanıldıkları yerlere göre kati olarak hesaplanmış 
mıdır? 

2. — Yemlerin çeşitleri itibariyle kompozisyonla
rında bulunan küspe oranlan itibariyle yıllık gerekli 
küspe miktarı tespit edilmiş midir? 

3. — Son üç yılda aylar itibariyle Türkiye'de ne 
kadar küspe tüketilmiştir? Bunun ne kadarı yem kom
pozisyonunda ve ne kadarı direkt olarak kullanılmış
tır? 

4. — Dahilî küspe tahsisleri hangi esasa göre ya
pılmaktadır? Bunda zaman, stok, bölgelerin tüketim 
alanlarına yakınlığı uzaklığı dikkate alınmakta mıdır? 

5. — Özel teşebbüse ait yağ fabrikalarına, dahilî 
tüketim küspe tahsislerinde ayrıcalık yapmakta mı
dır? 

6. — Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerince bu 
sezon bazı yağ fabrikaları kiralanmıştır. Dahilî küs
pe tahsislerinde bu husus dikkate alınmış mıdır? Alın
mışsa ne ölçüde alınmıştır? Bu hususta Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığıyle işbirliği yapmış mıdır? 

7. — Dahilî tahsislerde tahsis alan bütün firma
lar bu tahsislerini kullanmakta mıdırlar? Kullanma
yanlara ne gibi muamele yapmaktadırlar? 

8. — Doğuda hayvanlar yemsizlikten ölürken, Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yem ve küspe
nin bu bölgelere dağıtımı için ne gibi tedbirler almış
tır? Ne derecede muvaffak olunmuştur?. 

9. — Türkiye'nin son üç yılda küspe ihracatı ne 
olmuştur? * 

10. — Bu yılki ihracat tahminleriniz nedir? 

11. — İhracat kontenjanları hangi esaslara göre 
yapılmaktadır? 

a) Fabrikaların istihsal ve stok durumu dikkate 
alınmakta mıdır? 

b) Dış piyasa şartları, arz ve talep dikkate alın
makta mıdır? 

c) Dış piyasaların en yüksek ve talebin en fazla 
olduğu, zamanlarda tahsis verilmekte midir? 

d) Dış piyasa hakkında zamanında bilgi toplan
makta mıdır? Hangi kaynaklardan bilgi alınmakta
dır? 

e) Bu hususlarda Ticaret Bakanlığı ile işbirliği 
yapılmakta mıdır? 

12. — Avrupa'daki bazı firmaların, tahsisler res
men bildirilmeden, bilgi aldıkları doğru mudur? 

13. — ihracat kontenjanların firmalar itibariyle 
miktarlarının, özel teşebbüse ait firmaların daha önce 
öğrendiği belirtilmektedir. Doğru mu? 

14. — Özel teşebbüse ait fabrikalar tahsis alma
dan önce özel aranjmanlarla satış yapmakta ve tahsis 
alındığında lisansa müracaat etmektedirler. Bu yola 
tevessül etmeyen birlikler bundan mağdur olmakta ve 
piyasa düşmüşse lisans almakta zorluk çekmektedirler. 
Bu duruma nasıl bir çare düşünülmektedir? 

15. — 1974 yılında hangi firma ve kuruluşlara ne 
miktarda küspe ithal izni verilmiştir? 

16. — Küspenin 1974'de fiyat değişmeleri ay ay 
ne olmuştur? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 28 .1 . 1975 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 16-9460 

Konu : Sayın Çetin Yılmaz'ın soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10. 1 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 1727/ 

15442-7/328 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz tarafından, 
Türkiye'de tüketilen yem ve küspe miktarına ilişkin 
olarak, Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi 
cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Bitkisel yağ endüstrisinin kalıntısı olarak üretil
mekte olan yağlı tohum küspeleri (Çiğit - ayçiçeği) 
yıllardan beri önemli ihraç kalemleri arasında yer al
mış ve bu çok değerli hayvan yeminin yurt içinde 
tüketiminin artırılması için sürdürülen çalışmalar teo
rik düzeyde kalmıştır. 

Aslında yurdumuz hayvan darlığı, gelişmiş ülke
lerin hayvan varlığı ve küspe tüketimleri ile karşılaş--
tırıldığında yağlı tohum küspesi üretiminin yurt içi 
talebine yetmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. An
cak belli bölgelerde lokalize olan bitkisel yağ sanayii 
ile hayvancılık bölgeleri arasındaki uzun mesafeler, 
sanayici yönünden toplu finansman ve stokların eri-
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tilmesi gibi kolaylıklar sağlaması ve dış - iç fiyat fark
ları, ihracatın başlıca tercih nedenleridir. 

Yem Kanununun 7 Haziran 1973 tarihinde ya
yımlanması ve yürürlüğe girmesi üzerine, Kanun kap
samına giren bütün yemleri ve bu arada yağlı tohum 
küspelerinin ihraç ve ithaline ön müsaade verme yet
kisi, Bakanlığımız görev alanına girmiş bulunmakta
dır. Bu tarihten itibaren evvelce teorik düzeyde kalan 
yağlı tohum küspelerinin iç tüketimini artırma çaba
ları, aşağıdaki açıklamalarda da görüleceği üzere pra
tik düzeyde de sürdürülmüş ve iç tüketim hissedilir 
ölçüde artmıştır. Ancak hayvan beslemesinde çok 
önemli bir yeri olan protein kaynağı yağlı tohum küs
pelerinin yurt içi tüketim miktarının özlenen seviyeye 
çıkarılabilmesi için hayvan ve hayvansal ürün fiyat
ları ile yem fiyatları arasında tutarlı ve dengeli bir 
ilişkinin kurulması, sanayi karma yemi yedirilmesin
den müspet ekonomik sonuçlar alınabilen optimal 
verimli ıslah edilmiş hayvan neslinin yetiştirilmesi ge
rekmektedir. Bakanlığımız, kendi görev ve yetki ala
nına giren konularda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Sanayi karma yemlerinin üretim ve tüketimi arttık
ça yağlı tohum küspelerinin yurt içi tüketimi de pa
ralel bir biçimde artacaktır. Ancak halen üretilmekte 
olan yağlı tohum küspelerinden bir miktarının yurt 
dışına ihracına gereken izin verilmektedir. Bu ihracatın 
hiçbir surette iç tüketimi kısıtlamaması ve millî ser
vetin heder olmaması hususları birinci derecede göz-
önünde bulundurulmaktadır. 

1. -— Bugün için Türkiye'de 44 adet karma yem 
üreten kamu ve özel sektöre ait yem fabrikası mev
cuttur. Fabrika sayısı, Plan hedeflerine uygun ola
rak 1975 yılı sonunda 70'i, 1985 yılında 130'u bula
caktır. 

Türkiye'de yem sanayiinin halihazır durumunu tes
pit amacıyle bir etüt yapılmış ve etüt sonucunda ya
pılan değerlendirmeler «Türkiye Yem Sanayii Etüdü» 
adlı bir kitapta toplanmıştır. (Ek. 1) 

Ek. 1 de sayfa 106, 107, 108, 109, 110'da Türkiye' 
nin tarımsal bölgeleri itibariyle mevcut yem fabrika
larının yem kapasiteleri ve üretimleri verilmiştir. Ba
kanlığımıza bağlı Yem Sanayii T. A. Ş. Genel Mü
dürlüğünün 7 adet öz ve 11 adet ortak fabrikaların
da 1972 yılında 258 845, 1973 yılında 278 429 ve 1974 
yılında 279 556 ton sanayi yemi üretilmiştir. Yem fab
rikaları tarafından üretilen karma yemlerin % 75'ini 
kanatlı yemi, % 25'ini ise sığır, koyun yemleri ile çok 
cüzi miktarda üretilen at, tavşan ve balık yemleri teş
kil etmektedir. 

2. — Sanayi yemleri içerisine yaklaşık olarak 
% 20 oranında yağlı tohum küspeleri katılmaktadır. 
Yem sanayiinde kullanılan yağlı tohum küspelerine ait 
miktarlar, cevap 3'de küspe tüketimleri ile ilgili cet
velde verilmiştir. 

3. — Son üç yılda aylar itibariyle Türkiye'de or
talama küspe tüketimi (Ayçiçeği ve çiğit) aşağıda gös
terilmiştir. 

Yıllar 

1972 
1973 
1974 

10 11 12 
A y l a r 

1 2 

18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 

6,5 6,5 6,5 6,5 
8,3 8,3 8,3 8,3 

12,5 12,5 12,5 12,5 

Not : Mayıs - Ağustos ayları arasında küspe tüketi-ni mera mevsimi dolayısıyle, genellikle yem fabrika-
larınca yapılmaktadır. 

Son üç yılda yem sanayiince ve direkt tüketilen küspe miktarları şöyledir : 

Yıllar 

1972 
1973 
1974 

Yem sanayiince tüketilen 
(Ton) 

78 000 
99 600 

150 000 

Direkt tüketilen 
(Ton) 

96 000 
68 000 

149 600 
(*) 

Toplam 
(Ton) 

174 000 
167 600 
299 600 

(*) Gerçek tüketim olmayıp, tüketim farzedilen stok devri dahildir. 
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4. — Dahilî küspe tahsisleri : 
a) Yem sanayii, kooperatifler, ziraat odaları, Dev

let hayvancılık kurumlan, büyük besici ve yetiştiricile
re merkezden form A ile (Ek. 2), 

b) Küçük besici, yetiştirici ve perakende alma 
durumunda olanlar ise nebati yağ fabrikalarının bu
lunduğu. 26 ilde vali muavinlerinin başkanlığında Zi
raat ve Veteriner Müdürlerinden oluşan «Küspe Da
ğıtımı ve Üretiminin Kontrolü Komitesi» kanalıyle ve 
çalışma talimatı (Ek. 3) esasları dahilinde form B ile 
(Ek. 4), 

c) Nebatî yağ fabrikalarının bulunmadığı 41 ilde
ki yem bayii, zahireci, mutemet, kooperatif ve ben
zeri özel ve tüzelkişilere, yine merkezden form A ile 
(1974/1975 sezonundan itibaren), 

d) Sayıları 2 048'i bulan Tarım Kredi Koopera
tiflerinin küspelerin yurt içinde değerlendirilmesinde 
görev almaları hususundaki yapılan çalışmalar sonuç
lanmıştır. Kooperatif üyelerinin ihtiyaçları, nakliye ve 
diğer hususlarda dikkate alınmak suretiyle yine koo
peratiflerce saptanacak ve doğrudan doğruya kendile
ri için en uygun olan fabrikadan belgesiz, ancak resmî 
yazı karşılığı talep edilmek sureti ile, (Bilâhare fabri
kalar her ay sonunda Tarım Kredi Kooperatiflerine 
verilen küspe miktarları hakkında Bakanlığa bilgi ve
recektir. Bu uygulamaya Aralık/1974 ayı sonlarında 
başlanmıştır.) 

Esasında, yukarıda özet olarak açıklanan uygula
ma; 1974 yılı programı icra planında yer alan 8 no. 
lu tedbirin Bakanlığımıza verdiği «Küspelerin tama
mının yurt içinde tüketilmesi:» görevinin de bir gere
ğidir. 

Yapılan tahsislerde; tahsisin tonaj olarak mikta
rını, mesafe ve çekilebilme durumuna göre 20 gün ile 
1 ay arasında bir müddet tanınmakta, bu zaman içe
risinde küspeleri çekmeyenlere mecbur kalınmadıkça 
bir daha tahsis yapılmamaktadır. 

Yine dahilî tahsislerde fabrikaların Bakanlığımızda 
mevcut kartotekslerindeki (Ek. 5 ve 6) aylar üzerin
den üretim bildirgeleri, stok durumları ve tüketim böl
gelerine olan yakınlığı, uzaklığı ve özellikle üretim 
bölgelerinde yapılan periyodik tetkiklerde elde edilen 
bilgiler öncelikle dikkate alınmaktadır. Ancak, bazı 
bölgelerin tüketim merkezlerine uzak ve kapalı birer 
bölge durumunda olmaları; örneğin Trakya ve Antal
ya bölgelerinden küspe tahsislerinde zorluklarla karşı
laşılmaktadır. Tüketici nakliye bakımından uygun yer
leri tercih etme durumunda olduğundan imkânlar nis-
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petinde dengeli ve eşit bir dağıtım yapmaya çalışıl
maktadır. 

5. — Gerek özel ve gerekse birlikler elindeki yağ 
fabrikalarına yukarıda da belirtildiği gibi dengeli ve 
eşit bir tahsis dağıtımı yapılmaya çalışılmış, herhan
gi bir ayrıcalık yapılmamıştır. 

6. — Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin bu 
sezon bazı yağ fabrikalarını kiraladıkları hususu Ka
sım/1974 ayı başlarında üretim bölgelerinde tetkikler 
yapan Bakanlığımız kontrolörleri tarafından saptan
mış ve bilâhara bu husus ilgililerden sorularak yapı
lan anlaşmalar resmen istenmiş ve bu anlaşmaların
dan dolayı Antbirlik'e 2 500 ton, Çukobirlik'e 1 000 
ton ilâve ihracat önmüsaadesi verilmiştir. Ayrıca iç 
tahsislerde de bu özel durumları özellikle dikkate alın
mış ve halen bu yönde uygulama yapılmaktadır. 

Bakanlığımıza Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığının bu konularda intikal ettirdiği hususlar üze
rinde durulmakta ve işbirliği yapılmaktadır. Örneğin, 
1734 sayılı Yem Kanunu gereğince tespit ve Resmî 
Gazetede tebliğ (Ek. 7) halinde ilân edilen dahilî küs
pe fiyatlarının saptanması konusunda anılan Bakan
lık ve ilgili diğer kuruluşlar ile bir işbirliği içerisinde 
hareket edilmiştir. 

7. — Dahilî tüketim için çeşitli kuruluşlara yapı
lan tahsisler genellikle kullanılmaktadır. Yapılan tah
sislerin alınması için 4/d bölümünde de belirtildiği 
gibi tahsis belgelerine 20 gün ile 1 ay arasında bir 
süre konmakta ve bu süre içerisinde küspeyi alma
ları için gerekli uyarı ve zorlamalar zaman zaman ya
pılmaktadır. Küspe tahsislerini almayanlara ise yeni
den tahsis belgesi verilmemesi yoluna başvurulmakta
dır. 

8. — 1974 yılında 36 il ve ilçelerinde kuraklık, yan
gın, taşkın, sel, don ve dolu gibi tabiî afetler nede
niyle kısmen veya tamamen % 50 ile % 100 arasında 
hasar olduğu tespit edilmiştir. Bu durum sonucu ya
pılan girişimlerle Bakanlar Kurulunca 15 .8 .1974 
gün ve 7/8780 sayılı Kararname çıkarılmıştır. Bu ka
rarnameye göre; çeşitli tabiî afetler nedeniyle ürün
leri en az % 50 hasar gören çiftçilere 100 milyon 
lira yemeklik ve 100 milyon lira yemlik kredisi yar
dımı yapılacaktır. Hasar gördükleri saptanan çiftçile
re T. C. Ziraat Bankasınca açılan kredilerden, vade
si geçmişlerde dahil, 1974 yılı içerisinde vadesi gelen
ler bir yıl müddetle ertelenecektir. Erteleme tarihinden 
itibaren bir yıl için tahakkuk edecek faizler borçlu
lardan alınmayacaktır. 
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İllerden alınan bilgilerin ışığında yapılan girişim
ler sonucunda Bakanlar Kurulunca 25 ili kapsamına 
alan 6.9.1974 gün ve 8869 sayılı indirimli tarifeyle 
yemlik ve yemeklik şevkini öngören Kararname çıka
rılmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
olanaklarıyle çeşitli çiftliklerde depolanmış bulunan 
4 000 ton sap ve saman yem ihtiyacının en fazla ol
duğu 8 ile sevkedilmiştir. 

Doğu Anadolu Bölgesindeki hayvanların ihtiyacı 
olan karma yemler Yem Sanayii T. A. Ş. Genel Mü
dürlüğüne bağlı Erzurum'daki öz ve Kars'taki ortak 
fabrikalarından karşılanmaktadır. Bu fabrikalara mü
racaat eden her yetiştirici istediği kadar karma yem 
satınalabilmektedir. 

1974 yılı'icra planında yer alan 8 no. lu tedbir ge
reğince küspelerin yurt sathında, özellikle kuraklık ve 
hayvancılık bölgelerinde satışını sağlamak ve tanıt
mak gayesi ile; 

a) Küspeyi Doğu ve kuraklık bölgelerine götü
rüp satacak yem bayii, zahireci, yem birlikleri, der
nek ve kooperatiflere, küspe alış fiyatı ve nakliye mas
rafları toplamına en çok % 10 kârla satış olanakları 
verilerek teşvik edilmekte (Ek. 8) ve böylece küspe gir
meyen yerlerde küspenin sürümüne çalışılmıştır. Bu 
yöndeki istekler en kısa zamanda tahsisler yapılarak 
desteklenmektedir. Ancak, bazı yağ fabrikaları bu 
uygulamaya yeterince destek olmamakta ve zaman 
zaman ellerinde küspe mevcutları olduğu halde ihti
yaç sahiplerine «bu ihraç malıdır» diye ya küspe ver
memekte ya da zorluklar çıkararak küspenin alınma
sını güçleştirmektedirler. Özellikle Antbirlik bu tür 
tutum ve davranışlar göstermiştir. 

b) Finansman sıkıntısı içerisinde olan yetiştirici 
ve besicilerin küspe alabilmelerini sağlamak amacı ile; 
% 50'si sanayi karma yemlerine tahsis edilen «Çe
virme kredileri» nin sanayi yemi ile birlikte yağlı to
hum küspelerine de uygulanması sağlanmış ve T. C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce Ocak/1974 ayı 
sonunda 124 no. lu genel mektup ile teşkilâta gerekli 
direktif verilmiştir (Ek. 9). 

c) Küspelerin hayvan beslemedeki değerini yetiş
tirici ve besicilere tanıtmak amacı ile hazırlanan ve 
basılması tamamlanan «Hayvan Beslenmesinde Önem
li Bir Yem : Yağlı Tohum Küspeleri» adlı 5 000 adet 
broşürün dağıtımı yapılmak üzeredir (Ek. 10). 

d) Yağlı tohum küspelerinin Doğu Bölgesinde ta
nıtılması ve tüketiminin artırılması için, yurdun her 
yerine dağılan ve sayıları 2048'i bulan Tarım Kredi 

Kooperatiflerinin finansman ve örgüt olanaklarından 
en iyi bir biçimde yararlanma girişimleri ve işbirliği 
sürdürülmektedir. 

e) Bakanlığımızca, özellikle Doğu Bölgesinde uy
gulanmakta olan hayvancılık projeleri bir tüm olup, 
bunlar aslında birer demonstratif çalışmalardır. Ay
rıca, yayım ve eğitim hizmetlerini de kapsamakta
dır. Bu projelerin yaygınlaştırılması ile hayvan bes
leme tekniği içinde küspelerin tanıtılması ve dolayısıy-
le kullanma olanaklarının arttığı ve artacağı da tabiî
dir 

f) Doğu Bölgelerinde az olmakla beraber, kurak-; 
lık bölgesine dahil tç Anadolu'daki ziraat odaları fi
nansman sıkıntısı içinde olmalarına rağmen, küspele
rin dağıtılmasında çok müspet etkileri olmakta ve 
Bakanlığımız ile çok uyumlu bir işbirliği içerisinde ça
lışmaktadır. Ziraat Odaları Birliğinin küspe dağıtımı 
için ihtiyacı olan 40 - 50 milyon liralık kredinin sağ
lanması hususu T. C. Ziraat Bankasına intikal etti
rilmiştir. Bu imkânlar sağlandığında daha etkili bir 
dağıtım yapılabilecektir. 

9. — Ülkemizde son üç yıl içinde yapılan küspe 
ihracı (Ayçiçeği ve çiğit) yıllar üzerinden aşağıda gös
terilmiştir. 

Küspe 
Yıllar ihracı (Ton) 

1972 348 941 
1973 413 000 
1974 295 618 (*) 

10. — Bu yılki ihracat tahminlerimiz 200 000 ton 
dolaylarındadır. Zira geçen yıla oranla ayçiçeği üre
timinde önemli derecede azalma vardır. 210 bin ton 
olan 1973/1974 sezonu ayçiçeği küspesi üretimi, bu se
zonda 150 bin ton olarak tahmin edilmektedir. Bu
nun 100 bin tonunun karma yem sanayiinde kulla
nılması beklenmektedir. Memleketin halen içinde bu-: 
lunduğu yağ sıkıntısı da dikkate alınarak % 5 dola
yında yağ ihtiva eden ekspeller ayçiçeği küspesinin 
ihracı düşünülmemektedir. Ekstraksiyon sistemi ile ça
lışan yağ fabrikaları ekspeller ayçiçeği küspelerini sa-
tınalıp ikinci bir işlemden geçirerek yağ elde etmekte
dir. 

(*) Ön ihraç miktarıdır. Gerçekleşen fiilî ihracat 
250 000 ton dolayında olup, ihraç edilemeyen 45 000 
tondan 1974/1975 üretim sezonuna devreden miktar 

. ,• çok cüzidir. 
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11. — Ön ihraç kontenjanları; Bakanlığımızda yağ 
fabrikaları hakkında mevcut bulunan bilgilere ilâve
ten periyodik olarak inceleme yapan Bakanlığımız 
kontrolörlerinin tetkiklerine dayanmaktadır. Bu tespit
te elde edilen bilgilerle; 

a) Fabrikalarca mubayaa edilen veya bağlantısı 
yapılan hammadde miktarları ile işlenen hammadde, 
üretilen küspe, iç tüketime verilen küspe ile iç tüketi
me küspe verirken kısıtlayıcı ve zorlayıcı davranışlar
da bulunup bulunmadığı, verilen önihraç izinlerinin 
tescili yapılıp yapılmadığı, fiilen ihraç edilen küspe 
miktarı ile halen mevcut küspe stokları ve depo durum
ları saptanmaktadır. 

b) Dış piyasa şartları ile memleketimizin iç tüke
tim talepleri birlikte mukayese edilmekte, özellikle, 
ekim - mart ayları arasında talebin yüksek olduğu iç ve 
dış piyasalar dikkate alınarak denge sağlanmaya çalı
şılmaktadır, 

c) Yukarıda da belirtildiği gibi dış piyasaların en 
yüksek ve talebin en fazla olduğu aylarda, iç tüketim 
talepleri de en yüksek noktada bulunmakta, mer'a 
mevsiminin başlaması ile talep, azalmaktadır. Buna 
rağmen iç tüketim de geçmiş yıllarda olduğu gibi her
hangi bir darboğaz yaratılmadan 1973/1974 yılında ön 
ihraç izni verilen 293 618 ton toplam küspenin % 64,54 
üne denk 190 819 ton küspe sözkonusu dönem içerisin
de ihracata verilmiştir. 

d) Dış piyasa, gerek Bakanlığımızca toplanan, ve 
gerekse Ticaret Bakanlığından alınan bilgilerle değer
lendirilmektedir. Türkiye İktisat Gazetesinin ilâvesi 
olarak yayımlanmakta olan «İhraç Mallarımızın Dış 
Piyasa Fiyatları» adlı bülten ile dış ticaret temsilcilik
lerimizin piyasa raporları izlenmektedir. 

e) Verilen açıklamalarda anlaşıldığı üzere Ticaret 
Bakanlığı ile devamlı işbirliği yapılmaktadır. 

12. — Avrupa'daki bazı firmaların, tahsisler res
men bildirilmeden bilgi aldıkları doğru değildir. Ba
kanlığımız kontrolörlerinin üretim bölgelerinde yap
tıkları tetkikleri müteakip ihraç kontenjanları tespit 
edildiği bilinmektedir. Şayialar birer tahminden iba
rettir. Kaldı ki, verilen ihraç kontenjanları pöstalan-

diktan sonra dahi firmalara şifahî olarak herhangi bir 
bilgi ve rakam vermemeyi Bakanlığımız bir prensip 
olarak benimsemiş olup, bunu bütün firmalar yakınen 
bilmektedirler. 

13. — Değinildiği gibi tespit edilen ihracat kon
tenjanları yağ fabrikalarına postalandıktan sonra dahi 
miktarı söylenmemektedir. Böyle bir durum varit de
ğildir, söylenenler tamamen şayiadır. 

14. — Böyle bir davranışın memleket yararına ve
ya zararına sonuçlar verip vermeyeceği hususu daha 
ziyade Ticaret Bakanlığını ilgilendirmekle beraber, 
anılan Bakanlık firmaların bir kampanya dönemi içe
risinde ne miktarda küspe ihraç edebileceğini daha dö
nem başında global olarak bilmelerinde, iyi fiyatla sa
tış olanaklarının sağlanabilmesi bakımından yararlı 
olacağı görüşündedir. 

Bu görüş Bakanlığımızca benimsenmemektedir. 
Çünkü, bu sektörde % 40 civarında bir atıl kapasite 
bulunmaktadır. Her yağ fabrikası kapasitesi oranın
da hammadde işleyememektedir. Ön ihraç izni fabri
kalara tanındığından, önceden fabrikaya ön ihraç ga
rantisi vermek bir çok zararlar tevlit etmektedir. Ba
zılarında küspe bulunmayacak ve bu yolla belge satışı 
başlayabilme yolu yaratılacaktır. 

İhracatın tamamen durdurulacağı yakın bir gele
cekte söz konusu olmadığına göre firmaların üretim ve 
iç talep durumlarını dikkate alarak böyle bir tahmin
de bulunmaları son derece doğal ve firmaların geleceği 
bakımından kaçınılmazdır. Bu itibarla şayet özel te
şebbüse ait fabrikalar önsezilerinden yararlanarak iyi 
bir piyasa bulabiliyorlarsa takdir edilmek gerekir. Ay
nı durumun kooperatif birliklerince de yararlı bir bi
çimde kullanılması beklenmelidir. 

15. — Soruda ithal izni yazılmış olmakla beraber, 
bir daktilo hatası olduğu kanısına varılarak 1974 yı
lında küspe ön ihraç izni verilen firma ve kuruluşlar 
ile küspe miktarlarını gösterir çizelgeler hazırlanarak 
(Ek. 11 ve 12) ekte sunulmuştur. 

16. — Bu soru cevabının Ticaret Bakanlığınca da
ha yetkili bir şekilde verileceği tahmin edildiği için 
değinilmemiştir. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NCt BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1975 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler ko
nulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sayısı : 
100) (Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1974) 

X 2. — Dört üniversite kurulması hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 3 . 7 .1974, 11.7.1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gmpu adına 
Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge-
ael Başkam İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişküeri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

3. — Kars Milletvekili Doğan Arash ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

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

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

6. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşımn, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 
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7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka

daşının, Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
ratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan tedbir
lerin tesbiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

8. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasımn teminini sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14). 

9. — istanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi Konut-
larıyle ilgili tNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'İn, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'^8) (*) 

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü som önergesi (6/71) (*) 

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

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

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

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

K). — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

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

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

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

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

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

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

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

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

19. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44), 

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

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

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

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



36. — îçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, îçel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-* 
gesi (6/70) 

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

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına üişkin Maliye Bakanından sözlü so
na önergesi (6/65) 

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

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

35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
köylerinde yapüan ükokullara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/69) 

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

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

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



4 — 

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

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

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

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

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

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

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/9.1) 

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

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

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın. 
Vakıf gayrimeııkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözü; 
soru önergesi (6/96) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 

62. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) 

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

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

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İçiş
leri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- 6 -

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buİdanîı'mn, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115^ 

80. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakamndan sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

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

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

83. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

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

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

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

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

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

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

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

91. — Giresun Milletvekili Orhan YıJmaz'ın, Gi
resun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 

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

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

102. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir Özel idare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/138) 

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

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



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

106. — îçel Milletvekili Sült-yman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

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

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

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

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

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

112. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz m i t 
tanna ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOMI önerge
si (6/155) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

124. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay -
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
s ı : 77) (Dağıtma tarihi: 22 ,6 .1974) 



X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25.6.1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 B 7 . 1974) 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1974) 

5. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11 . 6 . 1974) 

6. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile SağSık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 7. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

8. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırh'nm vs İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

9. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaçma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let .Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 - 1974) 

10. — 1 'Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 . 1974) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 .8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

12. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka-; 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 , 1974) 
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13. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 

10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu' maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

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

15. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 . 1974) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

17. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 , 1 , 1974) 

18. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

19. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
rapora (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 , 1974) 

X 20. — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 

ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor > 
lan (1/126) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

X 21. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

22. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües
sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1/171) 
(S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 1974) 

23. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

24. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
î . 11 . 1974) 

X 26. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 ar
kadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

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

28. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 


