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Sayfa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu ve aday listesi (3/173) (S. Sa
yısı : 57) 337 

VI. — Sorular ve cevaplar 338 
A) Yazılı sorular ve cevapları 338 
1. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-

neri'nin, bir Amerikan şirketindeki âmme ala
cağı yolsuzluğuna ilişkin sorusu ve Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenokon'un yazılı cevabı. 
(7/485) 338:339 

2. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hort-
oğlu'nun, Güney - Doğu Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği eski Genel Müdürüne ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/519) 339:340 

3. — İstanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, 
İstanbul Fen Fakültesi ve Site yurdunda mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına içişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/520) 340:341 

4c — Adana Milletvekili Emin Bilen Tü-
mer'in, Adana'da selden zarar gören çiftçilere 
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
yazılı cevabı. (7/524) 341:342 

5. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarında yapılan indirime 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Gıda •- Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'ın yazılı cevabı. (7/525) 342:343 

Tekrar açık oya sunulan; 

14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderi
lecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık ve 
ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderle
ri hakkında kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı (1/199) (S. Sayısı : 157) ile 

Açık oya sunulan; 

Sayfa 
6. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 

Hakkâri ilinin bazı ilçelerinde askerlik şubele
rinin kapatılmasına ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakan Vekili Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/531) 343 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
odun satışları rüsumunun indirilmesi ile fire 
payının kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Orman 
Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. 
(7/532) 343:344 

8. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Se-
vilgen'in, Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin 
mallarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/537) 344:346 

9. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, gübre fiyatlarının indirimine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazılı cevabı. (7/539) 346:347 

10. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, son gençlik olaylarında hayatlarını kay
bedenlerle tutuklananların bağlı bulundukları 
örgütlere ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Oğuz
han Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/542) 347:348 

11. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıl-
dırım'ın, yargı ödeneğinin farklı uygulamasına 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/557) 348:349 

kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşaası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında (1/6) (S. Sayısı : 160), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasın
da Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendir
menin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 

istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arkadaşı
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun 
teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 2 ar-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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Uygun Bulunduğuna Dair (1/64) (S. Sayısı :161) 
kanun tasarılarının; 

Oyların ayrımı sonucunda kabul edildikleri açık
landı. 

Çanakkale Milletvekili Hasan Sever'in, Çanakkale 
ili ve bazı ilçelerinde meydana gelen deprem hakkın
daki gündem dışı konuşmasına İmar ve İskân Bakanı 
Nurettin Ok cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil, gün
demde bulunan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sos
yal Yardım Sandığı ile ilgili kanun tasarısının bir an 
evvel görüşülmesi ve 

Ankara Milletvekili Osman Ceran da, Ankara'nın 
bir ilçesinde belediye başkanı tarafından haksız ola
rak yıktırılan gecekondular; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

«633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde ek
lenmesine dair» Kanunun bir daha görüşülmek üze
re geri gönderildiğine, 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk' 
ün ve 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Ferid Melen'e de Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Öztrak'ın vekillik etmelerinin uygun gö
rülmüş olduğuna, 

Dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in Ana

yasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Dışişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyeli

ğe C. H. P. Grupunca aday gösterilen Manisa Mil
letvekili Mustafa Ok seçildi. 

İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ve üç ar
kadaşının, 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/249) (S. Sayısı : 86) ve 

İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, 
14 . 6 1973 tarih ve 1739. sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da (2/250) (S. Sayısı : 90); 

Kanun teklifleri öncelikle görüşülerek kabul edil
diler. 

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işlet
melerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve köy tü
zelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 
(M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 1/310) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 98 ve 98'e 1 nci ek) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 440) ve 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenme
sine dair (M. Meclisi : 1/192; C. Senatosu : 1/330) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 115 ve 115'e 1 nci ek); (C. Se
natosu S. Sayısı : 445); 

Kanun tasarılarının da gelen kâğıtlardan günde
me alınarak öncelikle görüşülmesi onaylandı; Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişikliklerin benim
sendiğine dair Plan Komisyonu tavsiyeleri kabul olu
narak, adı geçen tasarıların kabul edildikleri ve ka
nunlaştıkları açıklandı. 

28 Mayıs 1975 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,52'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

R. Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Siirt 

/. Arı kan 

Divan Üyesi 
Yozgat 
/. Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 5 . 1975 Cuma 

Tasarıs 

1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna 
ek ve ek geçici maddeler eklenmesi hakktnda kanun 
tasarısı (1/291) (Millî Savunma ve Plan komisyon
larına) 

Teklifler 

2. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer ve 
9 arkadaşının, T. B. M. M. üyeliği ile bağdaşmayan 
işler hakkında kanun teklifi (2/402) (Anayasa Ko
misyonuna) 

3. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci maddesinin 

— 329 — 
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5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/403) (Tarım, Orman ve Köy îşleri ve Plan 
komisyonlarına). 

4. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, Hâkim, Savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
(2/404) (Adalet ve Plan komisyonlarına). 

Yazdı soru 
5. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 

Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 

tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/566). 

Gensoru 
6. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 

Grupu Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk 
Erverdi ve İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 
59 arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Selâhattin Kılıç hakkında, uyguladığı petrol poltikası 
ile Devleti zarara uğrattığı iddiasıyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına ilişkin 
nöergesi. (11/2). 

28 . 5 . 1975 Çarşamba 

Tasarı 
1. — 1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/292) (Bütçe Karma Komisyonuna.) 

Teklifler 
2. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer ve 

4 arkadaşının, T. B. M. M. üyelerinin Emekli aylığı 
alamayacakları hakkında kanun teklifi (2/405) (Plan 
Komisyonuna)» 

3. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Devlet ve iktisadî Devlet Teşebbüslarinde Lüks ve 
İsrafla Mücadele kanunu teklifi (2/406) (Plan Ko
misyonuna). 

Raporlar 

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

S. Sayısı : 467). (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1975) 
(GÜNDEME) 

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

Yazılı sorular 
6. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, İs

kenderun Demir - Çelik tesislerinde, işçilerin yatak
hanelerine yapılan baskına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/567) 

7. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Bul
garistan Gümrüğünü denetleme teşebbüsüne ilişkin 
Turizm ve Tanıtma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/568). 

Araştırma 
8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar

kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştrıması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

•>»«<ı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili İ. Etem Kılıçoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandıktan sonra, üyelerin beyaz düğ
melere basmak suretiyle yoklamaya katılmasını rica 
ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan ge
len arkadaşlarımın beyaz düğmelere basmak suretiy
le katılmalarını rica ederim. 

/ . — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 
süt ve süt ürünlerinin fiyatları konusundaki gündem 
dışı konuşması ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'ın cevabı. 

BAŞKAN — îki sayın üye arkadaşıma gündem 
dışı söz vereceğim. Yalnız sayın arkadaşlarımın, beşer 
dakika olan süreyi geçirmemelerini ve konu dışına 
çıkmamalarını hassaten rica ediyorum. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Ömer Kahraman süt 
ve süt ürünleri fiyatları hakkında gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kahraman. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Başlıca gıda maddelerinden biri olan süt ve sütten 
yapılan beyaz peynir, kaşar peyniri gibi besin mad
delerinin son birkaç ay içinde fiyatlarında görülen 
anormal dalgalanmaları görmemezlikten gelen sayın 
Hükümeti ve bilhassa Ticaret Bakanını, binlerce süt 
üreticisi ve milyonlarca tüketici adına uyarmak için 
söz almış bulunuyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklam işlemi bitmiştir; 11 arka

daşımız Adalet Komisyonunda, 24 sayın üyemiz de 
Plan Komisyonunda bulunduklarından ve bu duru
mu tespit eden belgeler de ilgili komisyon başkanlık
larından geldiğinden; çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

kesiminde her yıl Mayıs ayında beyaz ve kaşar pey
niri işleyen mandralar açılır. Bu mandralar 70 gün 
çalışır. Büyük kısmı daha kıştan, süt üreticileri olan 
köylülere kapora verirler ve sütleri diledikleri fiyata 
alırlar. Ucuza kapatılan ve hatta diledikleri fiyata al
dıkları sütlerden yaptıkları beyaz peynir ve kaşarları 
soğukhava depolarında ve buzhanelerde istif ederler. 

Bugün piyasada iyi peynir bulmak mümkün de
ğildir. Sadece bozuk mallar piyasaya sürülür, iyi 
mallar istif edilir. Mahdracılık mevsimlik iş olduğun
dan, mandralar kapandıktan sonra buzhanelerde istif 
edilen malların fiyatları gelişigüzel yükselmeye baş
lar. Bu yıl 40 - 50 liraya aldığımız beyaz peynirin, 
geçen sene mandralar açıkken kilogramının maliyeti
nin 12 lira civarında olduğunu hepimiz bilmekteyiz. 

Maliyet fiyatlarını çok iyi bilen sayın Ecevit 
Hükümeti 5 . 9 . 1974 tarihinde, sütü ucuza kapat
tıktan sonra peynire zam isteyen istifçilerin zam is
teklerini kabul etmemişti. İstifçiler Ecevit Hükümeti
ni aldatamamışlardı. Uyguladığı 5 Ekim fiyat poli
tikasını, bütün zorlamalara rağmen kaldırtamamışlar-
dı. Sayın Irmak Hükümetinin Ticaret Bakanı, bir an
da peynir fiyatlarının % 300'ün üzerinde yükselme
sini önleyemedi, piyasaya istifçiler hâkim oldu. 

Sayın arkadaşlarım bugünkü duruma gelince, bu
gün yine piyasaya istifçiler hâkimdir. Altını çizerek 

Sayın arkadaşlarım, Demirel Hükümeti kurulduğu 
sıralarda süt fiyatları 6 liranın üzerinde idi. Bugün 
sütün kilogramı 3 liraya düşmüştür. Süt fiyatları 
% 50 düştüğü halde, perakende peynir fiyatlarında 
düşme, yok denecek kadar azdır. Yurdumuzun batı 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR. 
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söylüyorum, her şeyde olduğu gibi, süt ve peynir pi
yasasını da Türkiye'de istif çiler elinde tutmaktadır. 
Şimdi soruyorum : 

Hükümet programlarında köylüden yana olduğunu
zu söylemiştiniz. Köylünün malı yarı fiyatına düşüyor-
ken, bu memlekette aracılar su fiyatına süt alıyor-
ken neden hiç sesiniz çıkmıyor? 

Sayın arkadaşlarım, çünkü Hükümetin büyük başı 
devri iktidarlarında, Türk köylüsünün yetiştirdiği her 
malı harmanında istifçilere yok pahasına kapattırarak 
harman sonu aynı malın birkaç misli fiyatla satılma
sına ğözyummuşlardır. Bugün yine aynı oyunları 
uygulamanın içine girmişlerdir. Bugün süt piyasasın
da oynanan oyunlar, yarın buğdayda da, ayçiçeğinde 
de oynanacaktır. 

Birkaç kişinin, milyonlarına milyonlar katması 
için, köylünün alınterinin, göz yaşının ve tüketicile
rin cebine soktuğunuz ellerinizin hesabını bir gün ve
receksiniz. 

Hükümet yeni kurulduğu günlerde, süt ve peynir 
fiyatları üzerine ciddiyetle eğilmek istemişti. Buna 
nasıl ve neden mani olundu? Yüzbinlerce süt üretici
si ve milyonlarca tüketici adına, aziz milletimin bu 
kürsüsünden, konuyu iyi inceleyip, sayın Ticaret Ba
kanından gerçekleri açıklamasını bekliyor, Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Cevap vereceğim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. ' 

GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Süt ve süt mamulleri fiyatları ile ilgili olarak, 
Sayın Kahraman'ın Yüce Meclise sunduğu husus
lar hakkında, Hükümetimizin görüşünü arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Süt ve süt mamulleri, geçen sene sonunda alın
mış bir Bakanlar Kurulu karariyle, Hükümetimizin 
destekleme politikası içine almış bulunuyor, fakat 
Yüce Meclisin de takdir edeceği gibi, bir ürünün des
tekleme politikası içine alınması, meselenin sadece 
başlangıcını teşkil eder. Bu tedbirin uzun süreler 
şuurlu, dikkatli bir şekilde uygulanrnasıyladır ki, ar
zu edilen neticeler istihsal edilir. 

Süt mamullerinde geçen sene uygulanmış olan 
fiyat politikası, ki buna bu sene de devam etmekte
yiz, süt üreticisinin eline, Süt Endüstrisi Kurumu 
fabrikalarının bulunduğu çevrelerde belirli bir fiyatı 
geçmesini sağlamıştır, ancak bu kurumun elindeki 
kapasite, bu sene yağışların bollaştığı süt ürününü 
karşılayacak seviyede değildir. Dolayısiyle, son ay 
zarfında bazı bölgelerde süt üretiminin fazlalığından 
dolayı, ekonomik bir kanunun uyarınca fiyat düşme-

' si olmuştur. Hükümetimiz bu meselenin uzun vade
de halli için tedbirler almaktadır. Temel tedbir, 
altyapının hazırlanması, Türkiye'deki süt üretiminin 
en iyi şekilde pazara intikali için gerekli tesislerin 
kurulmasıdır. 

Peynir meselesine gelince; bu sene piyasaya sü
rülen peynir, geçen seneki kısıtlı üretimin ürünüdür 
ve geçen sene maalesef Türkiye kurak bir devre 
geçirdiğinden dolayı, peynir üretimi Türkiye ihtiyaç
larına bir ölçüde cevap veremeyecek seviyede kal
mıştır. Buna saym konuşucunun ifade ettiği gibi, 
bazı spekülasyon temayyülleri de eklenince, peynir 
fiyatlarında son aylarda anormal bir hareket olmuş
tur. Hükümetimiz bu mevzu ile ilgili olarak, her 
türlü politik düşüncenin dışında, Devletin sorumlu
luğu içinde bazı tedbirler geliştirmiştir. Kısaca arz 
etmek isterim : 

Birincisi, halen fabrikalarımız azamî kapasitele
rinde süt alımına devam etmektedirler. Bir örnek ve
reyim, Meselâ İstanbul Süt Endüstirisi Kurumunun 
fabrikası geçen sene bu aylarda günde 40 ton civa
rında teslimat kabul ederken, şimdi 85 ton civarında 
bir teslimat almaktadır ki, bu kapasitesinin de üzerin
dedir. Diğer fabrikalar için de bu böyledir. 

İkincisi, Türkiye'de peynir fiyatlarının, tereyağı 
fiyatlarının ve diğer süt ürünleri fiyatlarının süttozu 
dahil, belirli seviyeyi geçmemesi için, gerek stok po
litikası, gerek ancak zorunlu hallerde ithalâta gidilme 
politikası uygulanmaktadır, bu hususta da gerekli 
tedbirler alınmıştır. Dolayısiyle halen piyasanın kısıt
lı bir ekonomiden normal bir ekonomiye geçişinin 
ortaya koyduğu ani bir değişme dönemini yaşadığı
mızı Yüce Meclise ifade etmek isterim. 

Alınan bu tedbirler etkisini gösterdiği zaman ina
nıyorum ki, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında 
peynir fiyatlarında ve diğer süt mamullerinin fiyat
larında bir stabilizasyon sağlanmış olacaktır. 

Ben bu meseleye şu veya bu hükümetin şu veya 
bu politikası şeklinde bakıp birinin diğerini ithamı 
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şeklinde bir yaklaşımı da burada bir ölçüde yararlı 
görmediğimi ifade etmek istiyorum. Bu gibi temel 
üretim politikalarında hükümetlerin istikrarlı, devam
lı ve tutarlı bir politika izlemesidir ki, ancak Türk 
üreticisini selâmetli bir noktaya çıkaracaktır; bizim 
de yaptığımız bundan başka bir şey değildir. Hepi
miz bunda bir ölçüde yardımcı olursak inanıyorum 
ki, bir gün Türkiye'de süt üretimi ve süt üretiminin 
dayandığı hayvancılık istediğimiz gelişme noktasına 
gelir. 

Yüce Meclise hürmetlerimi arz ederim. (M. S. P. 

sıralarından, alkışlar.) 

1. — Eskişehir Milletvekili İbrahim Etem Gün
gör'ün vefat ettiğine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Genel Kurula 
Eskişehir Milletvekili İbrahim Etem Göngür 

•• 24 . 5 .1975 günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Azız arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyo
rum. 

Kemal Güven 
Milet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizi rahmetli arkada
şımızın aziz hatırası önünde bir dakikalık saygı du
ruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 

1. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak 
ve maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kap
samak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/25). 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çeltik tarımı, ülkemizde, ileri tarım tekniğinden 
yararlanılmadan, en ilkel usullerle yapılmaktadır. 
El emeğine dayalı bir tarım olması nedeni ile, ma
liyet devarniU yükselmektedir, Bu nedenle tarımsal 
üretim alamnda hayat pahalılığından ençok zarar 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kocaeli MilletVekili Sayın Sedat Akay; Türk Mü

hendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulundaki 
siyasî konuşmalarla ilgili olarak gündem dışı söz ta
lebinde bulunmuşlardı, herhalde salonda bulunmu
yorlar. Bu vesile ile bir hususu arz etmek isterim: 

Sayın üyeler, gündem dışı söz taleplerinde İçtü
zükteki aranan şartlar uygun müracaatta bulunur-
lursa bu gibi ahvalde âcil bir mesele hakkında gün
dem dışı söz talebinde bulunmalarına rağmen toplan
tı günü hazır bulunmazlarsa bizim Başkanlık olarak 
takdirde hataya düşeceğimizi kabul buyurmalarını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Allah Rahmet 
eylesin. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 
İsmail Müftüoğlu'na İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum: 

-Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Adalet Bakam İsmail 

Müftüoğlu'nun dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığı
na, İçişleri Bakanı Oğuzhan As'Mirk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

gören, enflasyonun yüksek bedelli faturasını öde
yen, çeltik üreticisi olmaktadır. 

Devletin en ilgisiz kaldığı tarım türü, çeltik ta
rımı olsa gerektir. Kendi kaderine terk edilmiştir. t 

Devlet içerde üretilmediği için. Sadece dışardan 
tohumluk ithal edip dağıtmanın ötesiöde çeltik üre
ticisinin sorunlarıyla hiç ilgilenmeme'ktedir. 

1936 yıllarının koşulları altında çıkmış, bugünün 
koşulları içinde uygulanmasının gereği kalmamış 3039 
sayılı yasa, çeltik üretiminde verimi düşürdüğü, çel
tik üreticisini de gereksiz formalite ve rnasnaflara 
soktuğu halde uygulanmaktadır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Çeltik ürünü için su en önde gelen faktördür, 
Yoğun çelik ekilen bölgelerde bile suyun yetersiz
liğinden, ürünün tarlada terk edildiğine tanık olun
duğu gibi, bazı bölgelerde özellikle Kızılırmak va
disinde sulama için gerekli yatırımlar yapılmadığı 
içinde su maliyetin yükselmesinde baş etken olmak
tadır. Keza aynı sebepten Kızılırmak vadisinde su
daki tuz yoğunluğu bazı yıllarda üreticiyi büyük za
rarlara maruz bırakmaktadır. 

İlgisizlik üretimde büyük dalgalanmalara neden 
olmaktadır. Üretimin, devamlı artış gösteren tüke
timi karşılamamasından sık sık pirinç ithal etmek 
zorunda kalınmaktadır. 1967 yılında 2 300 ton, 
1968'de 715 ton pirinç ihraç edilmiş, 1969'da 13 986 
ton ve 1970'de 13 000 ton pirinç ithaline gerek du
yulmuş 1972'de ise 32 391 ton pirinç ithal edilmiş, 
açık 1973'te 63 720 tona ulaşmış ve hemen zikrede
lim ki bu ithalât için ödenen para 316 milyondur. 
1974/75 sezonu için 100 bin ton ithalât planlanmış 
halen 60 bin ton ithalât yapılmış ve 345 milyon TL. 
ödenmiştir. Bu tablo Devletlin sadece pirinç tüke-
tümiyle ilgilenmesinden ileri gelmektedir. 

Devletin tedbiri, kaynağa, çeltik üreticisine 
kadar inen tedbir olmadığı için yanlıştır. Yetersiz
dir. Bu yanlış politika fiyatlarda büyük dalgalan
malar meydana getirdiği için pirinç tüketicisini de 
koruyamamaktadır. Böyle bir uygulamada devamlı 
ezilen çeltik üreticisi olmakta tek kazanan da spe
külatörler olmaktadır. Devlet müdahalesini Toprak 
Mahsulleri aracılığı ile yapmaktadır.: T. M. Ofisi
dir ki üretimin yoğun olduğu Edirne ve Çorum il
lerinde bile çeltik veya pirinç muhafazası için tek 
bir siloya sahip değildir. Onun için müdahalesi 
sembolik rakamlarda kalmaktadır. 

Üreticiye dönük bir fiyat politikası, ancak çel
tik üreticilerinin örgütlenmeleriyle, çeltik koopera
tif ve birliklerinde toplanmalarıyla sağlanabileceğini 
yıllardan beri yapılan uygulamaların ortaya koy
duğu bir gerçektir. 

Üretimle tüketim arasında devamlı bir denge, 
tüketime cevap verecek bir üretiim planlamasıyla 
gerçekleşebilir. Çeltik tarımı izne bağlı olduğu için 
kaç dekar arazide çeltik ekildiği bilinir bu nedenle 
iç tüketime cevap verecek bir üretim planlaması 
olanağı bulunan bir üründür.-

Halkın tüketiminin, çeltik üreticisinin üretimiy
le karşılanabileceği ve döviz rezervinin süratle eri
diği bir ülkede, Türk çiftçisinden esirgenenin, ya
bancı çiftçiye verilmesi gibi yurt ekonomisi zararına 
bir gelişmeye daha fazla seyirci kalınmaz, 

Dünyada artan nüfus nedeniyle pirinç ticareti 
hızlanmakta ve dünya pirinç stoku hızla erimektedir, 
Fiyatlar devamlı yükselmektedir.: Çeltik fiyat poli
tikası, her zamandan çok önemle bir dış ticaret 
politikasıyla birlikte yürütülmelidir.: 

Yakardaki sunuşlarımızın ışığında : 
l.: Ülke çeltikçiliğini geliştirmek, verimi artır

mak, donatım, ileri bir tarım tekniği uygulamakla, 
maliyeti düşürmek, üretimi artırmak yolunda gerek
li tedbirleri saptamak, 

2. Çeltik üreticisinin örgütlenmesi yolunda ge
rekli tedbirleri saptamak, 

3. Çeltik üretimi ile pirinç tüketimi arasında 
bulunması gerekli devamlı dengeyi sağlayacak, uy
gulanacak fiyat politikası ve üretim planlaması yo
lunda alınması gerekli tedbirleri saptamak. 

4. Çeltikle ilgili yasaları, günün koşullarına 
uygun, ihtiyaca cevap verir hale getirmek yolunda 
alınacak tedbirleri saptamak, içlin Anayasanın 8& nci 
maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını say
gılarımızla dileriz. 

21.5.1975 

Çorum Milletvekili 
Cahit Angın 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

Ankara MiMetvekili 
Kâmil Kırıkoğlu 

izmir Milletvekilli 
Kaya Bengisu 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Anadol 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

Edirne Miletvekiü 
Cevat Sayın 

Zonguldak Milletvekili 
Zekâi Altınay 

Hatay Miletvekili 
Mehmet Sönmez 

tznür Miletvekil 
Süleyman Genç 

Erzincan MiMetvekili 
Hasan Çetinkaya 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

BAŞKAN — Okunan araştırma önergesi gündem
deki yerini alacak ve sırası geldiğinde görüşülecek
tir. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Ordu Milletvekili Şenai Yazıcının, 6/112 ve 
6/113 esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına 
dair önergesi. 

BAŞKAN 
yorum. 

Bir geri alma önergesi var, okutu-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminin sözlü sorular bölümün

de; 69 ncu sıradaki (6/112) «Fındık Ürününe ve Üre

ticisine ilişkin» Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
ile 70 nci sıradaki (6/113) «Fındık Taban Fiyatına 
İlişkin» Ticaret ve Köy İşleri Bakanlarından sordu
ğum sözlü sorularıma zamanında cevap verilmemesi 
sebebiyle, aktüalitesini kaybettiğinden geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. (28 . 5 . 1975) 
Ordu Milletvekili 

Senai Yazıcı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu Baskanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk 
Erverdi ve İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 59 
arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ-
hattin Kılıç hakkında, uyguladığı petrol politikası ile 
Devleti zarara uğrattığı iddiasıyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/2) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci sırasında yer alan 
Cumhuriyet Halk Partisi grupu Baskanvekilleri Er
zurum Milletvekili Selçuk Erverdi ile İstanbul Mil
letvekili Necdet Uğur ve 59 arkadaşının Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı hakkındaki gensoru önergesi
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mobil Refining Co. ve Britsh Petroleum adlı ya

bancı petrol şirketleri 1974 yılında Türkiye'nin Ege' 
de Kıta sahanlığında aramalara giriştiği ve hasat mev
siminin başladığı bir dönemde varili 11.32 - 11.46 do
lar gibi aşırı fiyat istemeleri ile hükümete müracaat et
mişler ve bu istemleri kabul edilmediği takdirde ham-
petrol ithalini ve Ataş rafinerisindeki üretimi dur
duracakları tehdidinde bulunmuşlardır. 

Ecevit hükümeti ise bu haksız tutum ve talep kar
şısında hükümetçe saptanan fiyatlarla (34 graviteli 
petrol için 9.89 dolar, 36 graviteli petrol için 10.095 
dolar) ithalat yapmadıkları takdirde petrol kanunun 
131 nci maddesini uygulayarak belgelerini iptal edece
ğini yabancı şirketlere bildirmiştir. Bu kararlı ve ke
sin tutum karşısında yabancı petrol şirketleri hükü
metin saptadığı fiyattan ithale ve üretime devam et
mişlerdir. 

Irmak hükümeti zamanında şirketler varil başına 
fiatı 10.80 - 11.00 dolara kadar indirerek istemlerini 
tekrarlamışlar, bu talepleri Irmak hükümetince de 

reddedilmiş, bunun üstüne şirketler 5 Şubat 1975 ta
rihinden itibaren Ataş rafinerindeki üretimlerini dur
duracaklarını ilân etmişlerdir. Irmak hükümeti bu 
davranışa karşılık 6 Şubat 1975 tarihinde şirketler 
hakkında petrol kanununun 132 nci maddesini uygu
layacağını ve 90 gün içinde üretime geçmezlerse bel
gelerinin iptal edileceğini kendilerine tebliğ etmiştir. 
Şirketler bu tarihten sonra fiatlarını daha da indire
rek varil başına 10.70 - 10.40 ve 10.365 dolar fiyatla 
ithalât yapmayı önermişlerdir. Irmak Hükümeti yü
rürlükteki 7/9131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname
si ile tespit edilen 10.21 (36 graviteli hafif arap pet
rolü) dolar fiyatına hampetrol ithal fiyatı olduğunu 
ve bunun dışında bir fiyatın kabul edilemeyeceğini 
yabancı şirketlere tebliğ etmiştir. 

Demirel hükümeti güvenoyu aldıktan hemen son
ra 132 nci madde gereğince şirketlere verilen sürenin 
bitimine 6 gün kala 29 Nisan 1975 tarihinde, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın Selâhattin Kılıç yetki
sini aşarak daha önce şirketlerin teklif ettikleri fiya
tında üstünde 10.50 dolar/varil fiyatı kabul etmiştir. 

Demirel hükümetinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Selâhattin Kılıç bu tasarrufları ile bir 
yandan ülkenin büyük bir malî kayba uğramasını ve 
bu arada petrol kanununun 85 nci maddesine aykırı 
olarak Türkiye hükümetlerini bir yıldan beri uğraştı
ran yabancı petrol şirketlerinin isteklerini yerine getir
mek suretiyle iptaline 6 gün kalan bu şirketlerin rafi
neri belgelerinin devamlılığım sağlamıştır. 

Petrol kanununun 112 nci maddesinin 2 nci fıkra
sı ithal edilen hampetrolün fiyatının Bakanlar Kuru
lunca saptanacağını amir olup bu hükme dayanılarak 
çıkarılan 7/9131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname
si ithal edilecek 34 graviteli hafif arap petrolünün fia-
tını 10.095 dolar (36 graviteli petrol için 10.21 dolar/ 
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varil) olarak tespit etmiştir. Hal böyle iken Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhattin Kılıç yuka
rıda da açıklandığı gibi Bakanlar Kuruluna ait yetki
yi resen kullanarak ulusal yararlarımız aleyhine ve ya
bancı petrol şirketlerinin çıkarlarının lehine varil ba
şına 28,5 sentlik bir fazlalık sağlamıştır. Bu şirketler 
Türkiye'ye yılda 2,5 milyon tonluk hampetrol ithal 
ettiklerine göre kendilerine sağlanan çıkar döviz ola
rak yaklaşık 5,5 milyon dolardır. Döviz olarak uğra
nılanın yanında yine yaklaşık olarak 80 milyon Türk 
liralık bir kayıp meydana gelmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Selâhat
tin Kılıç: 

1. — Petrol kanununun 112/2 maddesi ile 7/9131 
sayılı kararname hükümlerine aykırı hareket etmiş, 
yetkilerini aşmış ve bu arada devleti yılda yaklaşık 80 
milyon TL. zarara sokmuş ve yabancı şirketlerin 5,5 
milyon dolarlık haksız döviz transferine neden olmuş
tur. 

2. — Ege araştırmaları, hasat mevsimi gibi her kri
tik dönemde ulusal çıkarlara ters düşen yabancı pet
rol şirketlerinin sahibi bulunduğu Ataş rafinerisinin 
belgesinin iptaline mani olmuştur. 

Yukarıdaki nedenler Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Selâhattin Kılıç'ın siyasî sorumluluğu
nu gerektirir nitelikte olduğundan kendisi hakkında 
Anayasamızın 89 ncu maddesi gereğince Gensoru 
açılmasını saygılarımızla öneririz. 

I. — Necdet Uğur 2. — Selçuk Erverdi 
İstanbul Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
3. — Hüseyin Keçeli Konya Milletvekili (Grup 

Sekreteri) 
4. — Mehmet Can Adana Milletvekili 
5. — llter Çubukçu Adana Milletvekili. 
6. — Reşit Ülker istanbul Milletvekili. 
7. — Vecdi İlhan Kastamonu Milletvekili. 
8. — Kemal Ataman Ankara Milletvekili. 
9. — Cevat Atılgan Tokat Milletvekili. 

10. — Sadullah Usumi Balıkesir Milletvekili. 
II. — Turgut Altınkaya Artvin Milletvekili. 
12. — Necati Cebe Balıkesir Milletvekili. 
13. — Orhan Yılmaz Giresun Milletvekili. 
14. — Tankut Akalın Kırklaereli Milletvekili. 
15. — Hasan Çetinkaya Erzincan Milletvekili. 
16. — O. Orhan Çaneri Çanakkale Milletvekili. 
17. — Mahmut Türkmenoğlu İzmir Milletvekili. 
18. — Hasan Cerit Adana Milletvekili. 
19. — Emin Bilen Tümer Adana Milletvekili. 

20. — Mustafa Ok Manisa Milletvekili. 
21. — M. Şükrü Koç Aydın Milletvekili. 
22. — Coşkun Karagözoğlu İzmir Milletvekili. 
23. — Erol Çevikçe Adana Milletvekili. 
24. — Ali Sanlı Burdur Milletvekili. 
25. — Kemal Önder İzmir Milletvekili. 
26. — Alev Coşkun İzmir Milletvekili. 
27. — Yılmaz Alpaslan Tekirdağ Milletvekili. 
28. — Yusuf Öztürkmen Gaziantep Milletvekili. 
29. — Mehmet Özmen Gaziantep Milletvekili. 
30. — Malik Yılmaz Hatay Milletvekili. 
31. — İsmet Ağaoğlu Kahraman Maraş Milletve

kili. 

32. — Hüseyin Kadri Eyüpoğlu Trabzon Millet
vekili. 

33. — Ömer Kahraman Tekirdağ Milletvekili. 
34. — Ali Kurt Tokat Milletvekili 
35. — Haydar Ulusoy Tokat Milletvekili. 
36. — Doğan Öztunç İstanbul Milletvekili. 
37. — Mehmet Dedeoğlu Kırklareli Milletvekili. 
38. — Kemal Okyay Kars Milletvekili. 
39. — Cevat Sayın Edirne Milletvekili. 
40. —- Ali Nejat Ölçen İstanbul Milletvekili. 
41. — İlhan Işık Edirne Milletvekili. 
42. — Hasan C. Ezman Bingöl Milletvekili. 
43. — Osman Aykul Burdur Milletvekili. 
44. — Vehbi Meşhur Amasya Milletvekili. 
45. — Süleyman Mutlu Afyonkarahisar Millet

vekili. 
46. — Yusuf Ziya Yağcı Ankara Milletvekili. 
47. — Nurettin Karsu Erzincan Milletvekili. 
48. — Mehmet Özdal Kahraman Maraş Millet

vekili. 
49. — Etem Eken Çorum Milletvekili. 
50. — Kemal Anadol Zonguldak Milletvekili. 
51. — Mustafa Güneş Gaziantep Milletvekili. 
52. — Zekâi Altınay Zonguldak Milletvekili. 
53. — Ahmet Durakoğlu Sivas Milletvekili. 
54. — Ahmet Şener Trabzon Milletvekili. 
55. — Tekin İleri Dikmen Muş Milletvekili. 
56. — Kenan Durukan Sakarya Milletvekili. 
57. — Cahit Kayra Ankara Milletvekili. 
58. — Cemil Erhan Ağrı Milletvekili. 
59. — Mustafa Aksoy Kırşehir Milletvekili. 
60. — İbrahim Hortoğlu Gaziantep Milletvekili. 
61. — Ali Döğerli Muğla Milletvekili 

BAŞKAN — Bu gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmaması hususundaki öngörüşmeler 3 Hazi
ran 1975 Salı günkü Birleşimde yapılacaktır. 
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V. — SEÇİMLER 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Araştırma Komisyonlarında boşalan 

üyeliklere ilgili gruplarca aday gösterilmiştir. 
i«10/13 numaralı Meclis Araştırma Komisyonun

da boş bulunan üyeliğe Mardin Milletvekili Nuret
tin Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca aday 
gösterilmiştir.» 

Bu hususu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«10/15 numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda 
boş bulunan üyeliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
punca Adana Milletvekili Ilter Çubukçu aday göste
rilmiştir.» 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — 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) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl üyelik için seçim yapılacaktır. Bu üyelik 
için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunca göste
rilen adayları tekrar okutuyorum. 

«,1. — Şahap Kitapçı Yargıtay Üyesi, 

2. — Nahit Saçlıoğlu Askerî Yargıtay İkinci Baş

kanı, 
3. — Orhan Tüzemen Danıştay Üyesi, 
4. — Fuat Azgur Danıştay Üyesi, 
5. — Rafet Tüzün Askerî Yargıtay Başkanı.» 
BAŞKAN — Bir hatırlatma yapmak istiyorum. 

okunan adaylardan yalnız bir tanesine oy verilecektir. 
Oy kullanmak üzere tek damgalı zarf ve kâğıtlar sa
yın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, sayım ve döküm işi için 5 kişilik bir tasnif 
komisyonu tespit edeceğiz. 

Seyfi Güneştan (Mardin)?.. Yok. 
Mehmet Salih Yıldız (Van)?.. Yok. 
Nihan Ilgün (Tekirdağ)?.. Yok. 
Doğan Araslı (Kars)?.. Yok. 
İhsan Tombuş (Çorum)?.. Yok. 
Kamil Kırıkoğlu (Ankara)?.. Yok. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı 30. 5.1974 tarihli 90 
ncı Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

Mehmet Ersoy (Kütahya)?.. Yok. 
Remzi Yılmaz (Antalya)?.. Yok. 
Osman Çıtırık (Adana)?.. Yok. 
Abdi Özkök (Bolu)?.. Yok. 
Şükrü Koç (Aydın)?.. Burada. 
Hüseyin Özdemir (İstanbul)?.. Yok. 
Ali Fuat Eyüboğlu (Yozgat)?.. Burada. 
Mustafa Kılıç (Urfa)?.. Yok. 
Mehmet Özmen (Gaziantep)?.. Yok. 
Yahya Akdağ (Erzurum)?.. Yok. 
Ahmet Türkel (Bursa)?.. Yok. 
Mustafa Kemal Çilesiz (Giresun)?.. Yok. 
Hilmi Türkmen (Samsun)?.. Yok. 
Turgut Altunkaya (Artvin)?.. Burada. 
Kinyas Kartal (Van)?.. Burada. 
Neccar Türkcan (İzmir)?.. Yok. 
Erol Çevikçe (Adana)?.. Yok. 
Necdet Evliyagil (Ankara)?.. Burada. 
Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. Okutuyorum. 
Seçim işlemi devam etmektedir; arkadaşlarımın 

katılmalarını rica ederim. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Seçim işlemi bitmiştir. Sayım ve dö

küm için ayrılmış Tasnif Komisyonunu vazifeye da
vet ediyorum. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayım ve Döküm Komisyonu tuta

nağı gelmiştir, okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye
lik için yapılan seçime (104) üye katılmış ve netice
de ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılmamış
tır. 

Saygıyle arz olunur. 
Aydın Yozgat 

M. Şükrü Koç Ali Fuat Eyüboğlu 
Artvin Van 

Turgut Altunkaya Kinyas Kartal 
Ankara 

Necdet Evliyagil 
BAŞKAN — Bu duruma göre, çoğunluğumuz yok

tur. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini görüş

mek için, 29.5.1975 Perşembe günü saat 15.00'de 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.58 

— 337 — 



M. Meclisi B : 81 28 . 5 . 1975 O : 1 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 
bir Amerikan şirketindeki amme alacağı yolsuzluğu
na ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon' 
un yazılı cevabı. (71485) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından 

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

4 . 4 . 1975 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

1. — Geophysıcal service international S. A. ad
lı Amerikan şirketinden 1 486 641 liralık âmme 
alacağı konusunda yolsuzluk yapıldığı tespit edilmiş 
ve bu konu basma geçmiştir. 

Bu yolsuzlukla ilgili devlet memurları hakkında 
ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

2. — Şirketin bu borcunun tahsili için gerekli gi
rişim yapılmış mıdır? 

3. — Bu şirketin Türkiye'de temsilcisi varmıdır? 
Varsa kimlerdir? 

Terkin ve iadesi gereken Kurumlar Vergisi 
Terkin ve iadesi gereken Tasarruf Bonosu 

Kurum tarafından verilen muhtasar beyanname
lere göre ise 1970 yılı için 463 283 80 TL. 1971. yılı 

için 446 367 72 TL. % 20 stopaj vergi tarh ve tahak
kuk ettirilmiştir. 

Kurumun fazla ödenen vergi ve bono bedelini ta-
lebetmesi üzerine inceleme yapan Hesap Uzmanı, 
1970 ve 1971 yılları için düzenlediği vergi inceleme 
raporlarında Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine göre % 35 nisbetinde Kurumlar Vergisi 
tevkifatı yapılması gerektiğini belirtmiş; rapora isti
naden yapılan ikmalen tarhiyat ve kesilen ceza Bakan
lığımızca yayınlanan 18 nolu Kurumlar Vergisi Ge
nel Tebliği ile söz konusu nispet % 20 olarak belir
lendiğinden Vergi Dairesince 19 . 10 . 1973 günü 
terkin edilmiştir, 

Bu işlemler sırasında Kurum 1971 yılına ait 
446 367 72 lira vergi borcunu 22 , 5 , 1972 günü 

28 . 5 . 1975 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 
Ankara 

Konöz : İR - 2480509 - 6 - 210/3622 
Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 
Müdürlüğü 9 . 4 . 1975 tarih ve 7/485, 2171/18780 
sayılı yazıları eki soru önergesi. 

Çanakkale Milletvekili Sayın O. Orhan Çaneri'nin 
ilgide kayıtlı yazınız ekinde alınan önergesindeki so
rulara cevaplarımız aşağıda sırasıyle arz edilmiştir. 

1. — Geophysical Service International S. A. ad
lı Amerikan Şirketinden 1 486 641 liralık âmme ala
cağı konusunda yolsuzluk yapıldığı tesbit edilmiş ve 
bu konu basına geçmiştir. 

Bu- yolsuzlukla ilgili devlet memurları hakkında 
ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

Ankara Çankaya Vergi Dairesi Kurumlar Ver
gisi mükelleflerinden Geophysical Service Internati
onal S. A. Şirketinin 1970 ve 1971 yıllarına ilişkin 
beyanı ile tahakkuk ettirilen Kurumlar Vergisi ve 
hesabedilen Tasarruf Bonosu tutarından, tevkif sure
tiyle ödenen vergi ve bono tutarının mahsubundan 
sonra terkin ve iadesi gereken vergi ve bono bedeli tu
tarı şöyledir : 

1970 1971 

478 243 87 
94 880 — 

570 843 90 
107 960 — 

ödemiş, 1970 yılı için tarh ve tahakkuk ettirilen 
463 283 80 lira vergi borcu için düzenlenen ödeme 
emrine ise itiraz etmiştir. Terkin ve iadesi gereken 
1 251 928 10 liradan 1970 yılı borcu 463 283 80 li
ranın mahsubu gerekirken yapılmamış, sadece 1973 
yılından borçlu bulunulan 226 880 06 lira vergi ve 
40 840 lira gecikme zammının mahsubu yapılmış, ba
kiyesi kuruma 26 . 10 . 1973 günü ödenmiştir. 

1970 yılı vergi borcu 463 283 80 lirayı, yapıla
cak iadeden mahsup etmeyen ilgili vergi memuru, 
vergi dairesi müdür yardımcısı ve vergi dairesi müdü
rünün vazifeyi suistimale giren suçları 1803 sayılı 
Af Kanununun kapsamına girmekte ise de disiplin 
yönünden gereği yapılmak üzere tahkikat açılmış 
bulunmaktadır. 

Yapılan inceleme sonucunda adı geçen kurum
dan 1 486 641 liralık âmme alacağı konusunda yol-
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suzluk yapılmasının varit olmadığı, konunun sadece 
iade edilmesi gereken bir meblâğdan vergi borcunun 
mahsup edilmemesi olduğu anlaşılmıştır. 

2. — Şirketin bu borcunun tahsili için gerekli gi
rişim yapılmış mıdır? 

Geophsical Service International S. A. Şirketinin 
1970 yılına ait 463 283 80 lira tahakkuk eden Kurum 
Vergi Stopajı süresinde ödenmediğinden 29 . 12 . 1971 
târihinde takibe alınmış, 30 . 3 . 1972 günü tebliğ edi
len ödeme emrine sorumlu kurum itiraz etmiştir. An
kara Vergiler İtiraz Komisyonu 22 . 8 . 1972 gün ve 
2941 sayılı kararı ile, takibat konusu borcun aynı ku
rum adına 1970 yılı kurum beyanından dolayı iadesi 
gereken 478 243 87 lira miktardan 6183 sayılı Kanu
nun 23 ncü maddesine göre mahsup edilmesine ve 
ödeme emrinin iptaline karar vermiştir. Vergi Dairesi 
ödeme emrinin iptalini de ihtiva eden söz konusu ko
misyon kararını Danıştay nezdinde dâva konusu 
yapmıştır. 

1970 yılı Kurumlar Vergisi beyanından dolayı 
kurum adına 23 . 10 . 1973 günü iade yapılması ve 
takip konusu borcun iade sırasında mahsuben tahsil 
edilmediğinin anlaşılması üzerine alacak 25 . 6 . 1974 
tarihinde yeniden takibe alınmış, borcun 7 gün içe
risinde ödenmesi istenmiş; ancak kurumun 29.6.1974 
günlü cevabında önceki tebliğ edilen ödeme emrinin 
itiraz komisyonunca iptal edildiği ve idarece karar 
aleyhine Danıştay'a dava açıldığı bildirilerek karşı
lık verilmiştir. 

Danıştay davayı 4 . 11 . 1974 gün ve 1974/4021 
sayılı kaıarı ile sonuçlandırmış ve İtiraz Komisyonu 
kararını tastik ile mükellef alacağının iade edilmiş 
olması nedeniyle ödeme emrine itiraz sırasında alın
mış olması gereken teminatın, borcun tahsiline ka
dar muhafazasında idarenin muhtar olduğuna karar 
vermiştir. Bu karar üzerine vergi Dairesi 7 . 2 . 1975 
tarihinde Danıştay nezdinde tashihi karar talebinde 
bulunmuştur. Talep hakkında Danıştay henüz karar 
vermemiştir. 

6183 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre öde
me emrine itiraz halinde takibatın durdurulması borç
lunun teminat göstermesine bağlı kılındığı halde Ver
gi Dairesince Kurumdan teminat alınması ihmal edil
miştir., 

Kamu alacağının tahsili için takibata devam edil
mektedir. Ayrıca dar mükellef kuruma 1973 yılı 
Kurum Beyanından ötürü iadesi gereken vergi mik
tarı söz konusu bulunmaktadır. Mükellefin 1973 yılı 

düzeltme talebi inceleme elemanlarınca tetkik edil
diğinden, inceleme sonuçlandığında amme alacağının 
iadesi gereken miktardan mahsuben tahsili mümkün 
olacaktır., 

3. — Bu şirketin Türkiye'de temsilcisi varmıdır? 
Varsa kimlerdir? 

Vergi Dairesinde mevcut belgelere göre şirketin 
Türkiye'deki temsilcisi Olgunlar Sokak No. 2/7 Ankara 
adresinde ticari faaliyette bulunan Metin Milli'dir. 

Bilgilerine arz olunur, 
Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 
2. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun, 

Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği eski Ge
nel Müdürüne ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı (7/519) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği eski Genel Müdürü Feridun Demsoy'un yeni
den bu göreve atanıp atanmayacağı konusunun aydın
latılması yolundaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Say
gılarımla. 

25 . 4 . 1975 
Gaziantep Milletvekili 

İbrahim Hortoğlu 
1. Hakkında çeşitli usulsüz ve yolsuz işlerden 

dolayı soruşturma açılan Güneydoğu Tarım Satış Ko
operatifleri Birliği eski Genel Müdürü Feridun Dem
soy'un sizin emrinizle yeniden bu göreve atanacağı 
öne sürülmektedir. 

a) Yolsuzlukları dolayısıiyle Ecevit Koalisyonu 
zamanında Genel Müdürlükten alınan Feridun Dem-
soy'u tekrar atayacağınız doğru mudur? 

2. Güneydoğu Tarım Satış Kooperatiflerini özel 
kuruluş olan PASA Plâstik Ambalaj Sanayiine ortak 
yapmak istemiş, bu önerisi Ticaret Bakanlığının 25 
Temmuz 1973 tarihli 17883 sayılı yazısıyle reddedil
diği halde, söz konusu şirkete 2 milyon lira ödeme 
yaptığı doğru mudur? 

3. Birlik Genel Müdürü ilken, Köy İşleri Bakan
lığı kontrolörü Vekili Başaran, Muhasebe Müdürü 
Mehmet Adem Kesen ile birlikte yolsuzluk isnatların
dan dolayı Gaziantep Asliye 2 nci Ceza Mahkemesin
de yargılanmış mıdır? 

4. Genel Müdür Feridun Demsoy ile öteki yöne
ticiler kendilerini işçi statüsünde göstererek ayrıca 
çıkar sağlamışlar mıdır? 
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5. Birlik personelinin ücret ve maaşlarından kesi
len ve bir fonda toplanan paraların avans ya da borç 
olarak verilmesi dolayısıiyle Sayıştay Daireler Kuru
lu tarafından ne gibi bir işlem yapılmıştır? Yapılmış
sa sonuç ne olmuştur? 

6. Gaziantep 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 
talimatı üzerine Ankara 8 nci Asliye Ceza Mahke
mesince adı geçenler için ne gibi işlem yapılmıştır? 

7. Birlik kontrolörlerinden Veli Başaran'ın ra
porlu olduğu halde ve SSK'dan ücret tahsil etmesine 
rağmen Genel Müdür Feridun Demsoy'un adı geçe
ne maaşlarını vermeye devam ettiği doğru mudur? 

8. Feridun Demsoy'un toplu iş sözleşmesi görüş
meleri sırasında özel çıkar sağladığı iddiası ilgili ma
kamlar tarafından bir raporla tespit edilmiş midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No: 15-1/257-29,1498 

20.5.1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 30 .4 . 1975 tarih ve 7/519-2286/19452 sa

yılı yazınız : 
Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun Gü

neydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği eski Ge
nel Müdürü Feridun Demsoy'a ait yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

1. Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ği Genel Müdürü bulunduğu sırada görevini ihmal 
ettiği ve kötüye kullandığı bildirilmiş olduğundan, 
2834 sayılı Kanunun 11 ve Birlikler Anasözleşmesinin 
43 ncü maddeleri hükümleri uyarınca adı geçenin 
görevine son verilmiştir. 

İlgili, hakkında uygulanan bu işlemin iptali için 
Danıştay'a başvurmuş ve yürütmenin durdurulması 
karan almıştır. Eski görevine iadesi veya aynı sı
fatla başka birliğe atanması talebi hakkında halen 
bir işlem yapılmamıştır. 

2. Pasa Plâstik Ambalaj Sanayiine katılmak üze
re Birlik Anasözleşmesinin 53 ncü maddesine göre, 
Birlik Yönetim Kurulunca 26 . 5 . 1970 tarihinde alın
mış olan karar, 25 . 7 . 1973 tarih ve 17883 sayılı 
Bakanlığımız yazısı ile uygun görülmemişti. 

Ancak, Birliğin 20 . 5 . 1974 tarihinde yapılan 
1972/1973 iş yılına ait Genel Kurul toplantısı gün
deminin 2 nci maddesinde sözü geçen ambalaj sana
yiine iştirak edilmesine tekrar alındığı Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının 2 . 6 . 1974/11701 sayılı 
yazısından anlaşılmaktadır. 

Adı geçen Bakanlıkça da, bu karar tasdik dışı bı
rakılmış olmasına rağmen, Genel Müdürün de dahil 
bulunduğu 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyele
rince, genel kurulun iştirak konusundaki kararına 
uyularak, Birliğin mezkûr iştirakinin tahakkuk etti
rildiği anlaşılmıştır. 

3, 4 ,5, 6, 7, 8. Feridun Demsoy Birliğin Genel 
Müdürü iken, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
müfettişleri tarafından mahallinde yapılan teftiş sonu
cu, Bakanlık Murakıbı Veli Başaran ve Muhasebe 
Müdürü Mehmet Adem Kesen ile birlikte, hakların
da dâva açılmış ve böylece konu adlî mercilere inti
kal etmiştir. Bu arada Sayıştayca görevli 3 kişinin gö
rüşleri de bu merciler tarafından talep edilmiştir. An
cak dava henüz sonuçlanmadığı cihetle önergede yer 
alan bütün soruları cevaplandırma olanağı bulunama
mıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Halil Başol 

3. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'tn, İstan
bul Fen Fakültesi ve Site Yurdunda meydana gelen 
olaylara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazdı ceva
bı. (7/520) 

25 . 4 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın Başbakan tarafından ya
zılı olarak ctevaplandırılmasını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
İlhan Özbay 

Soru: 
1. İstanbul Fen Fakültesi ve Site Yurdunun 

24 Nisan 1975 günü komandolar tarafından basılma
sı üzerine çıkan kanlı olaylarda, bir kişi ölmüş, çok • 
sayıda öğrenci de kurşun ve copla yaralanmıştır. Beşi 
kız olmak üzere 324 öğrenci de göz altına alınmıştır. 

Asayişle görevli Başbakan yardımcınız Alparslan 
Türkeş'in söylediği gibi bu baskın ve kanlı olaylarda 
komandolar Devletin emniyet güçlerine yardımcı ol
mak kasdiyle mi hareket etmişlerdir? 

2. Yine A. P. İstanbul Milletvekili İhsan Tok-
sarı'nın Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Sezgin 
ile birlikte olayların içinde olduğuna göre tarafınız
dan ihsan Toksarı'ya asayişle ilgili özel bir görev mi 
verilmiştir? 

3. Öte yandan olaylar sırasında görev yapan ba
sın mensupları da gerek komandolar, gerekse polis 
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tarafından hırpalanmış, dövülmüş ve görev yapmala
rına engel olunmuştur. 

Anayasa teminatı altında bulunan basın mensupla
rının görev yapmalarına engel olunması basının kaba 
kuvvetle, terörle yıldırma politikasının ilk uygulama
sı mıdır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 23.5.1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Güvenlik 

Şube : Top. Ol. B. 
089093 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu: İlhan Özbay'ın öner
gesi hakkında. 

i lgi: a) Başbakanlığa gönderilen 30 . 4 . 1975 ta
rih ve 7/520-2303/19520 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 9 . 5 . 1975 tarih Kanunlar ve 
Kar. Tet. D. 77-492/2468 

istanbul Milletvekili İlhan Özbay tarafından sa
yın Başbakana yöneltilen ve Başbakanlıkça tarafım
dan cevaplandırılması uygun görülen, 24 . 4 . 1975 
günü İstanbul'da Fen Fakültesi, Site ve Sivas Öğren
ci yurtlarında meydana gelen olaylara ilişkin 25.4.1975 
tarihli yazılı soru önergesinde yer alan hususlar hak
kında derlenen bilgiler aşağıda maddeler halinde su
nulmuştur : 

1. 24 Nisan 1975 günü İstanbul Fen Fakültesi ile 
Site ve Sivas Öğrenci yurtlarında öğrenciler arasında 
meydana gelen, 1 kişinin ölümü, 4 öğrencinin yara
lanması ile sonuçlanan ve daha da yayılma istidadı 
gösteren üzücü olaylara, güvenlik kuvvetlerimizce 
zamanında el konulmuş, sanıkları ve suç delilleri adlî 
makamlara teslim edilmiştir. 

Aralarında olay çıkan öğrenci gruplarının suçluluk
ları ile kasıt ve niyetleri adlî kovuşturmalar sonucun
da ortaya çıkacaktır. 

2. İstanbul Milletvekili sayın İhsan Toksarı'nın 
olaylar sırasında tesadüfen Cağalöğlu'nda bulunduğu, 
orada hazır bulunan Emniyet Müdür Yardımcısına 
olay yerinde camların kırılmakta ve hasar yapılmak
ta olduğunu haber vererek ayrıldığı öğrenilmiştir. 

3. Olay sırasında orada bulunan basın mensup
larının Polis veya öğrenciler tarafından hırpalanıp, 
dövüldükleri yolunda resmî makamlara herhangi bir 
başvurma olmadığı, her zaman olduğu gibi basın men
suplarına yardımcı olunduğu öğrenilmiştir. 

Arz ederim. 
içişleri Bakanı 

Oğuzhan Asiltürk 

4. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
Adana'da selden zarar gören çiftçilere ilişkin sorusu 
ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı (7/524) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Gıda - Tarım, Hay

vancılık Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için aracılığınızı saygıyle arz ederim. Say
gılarımla. 

29 . 4 .1975 
Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Son yağışlar nedeniyle taşan Ceyhan Nehri ve 
Adana Toprak Barajından bırakılan sular Adana'nın 
Ceyhan Merkez Kaza ve Karataş ilçelerinin bazı köy
lerinin su taşkınına uğramalarına sebep olmuştur. 40 
bin dekara yakın ekili hububat ve pamuk mahsulü ha
len sular altında olduğu ve zararın 50 milyon lirayı 
aştığı söylenmektedir. 

1. Selden zarar gören çiftçilerimizin zararları ne 
şekilde ve hangi ölçüler içerisinde giderilecektir? 

2. Sel felâketine uğrayan çiftçilerimizin Ziraat 
Bankasına olan borçları ertelenecek midir? Bu borçlar 
uzun vadeli taksitlere bağlanacak mıdır? 

3. Ziraat Bankası selden zarar gören çiftçileri
mize yeni ekim yapabilmek için eski borçları gözönü-
ne alınmaksızın yeni ziraî krediler verecek midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 5 . 1975 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) 

Konu : Adana Milletvekili Emin Bi
len Tümer'in yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 4 . 1975 tarih ve 7/524, 2313/19556 sa

yılı yazınız. 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in Adana 
İlinde selden zarar gören çiftçilere ilişkin yazılı soru 
önergesindeki Bakanlığımla ilgili bulunan 2 ve 3 nu
maralı sorular T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğünden alınan bilgilere göre aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının cevabı 
20 . 5 . 1975 tarihli 78 nci Birleşim tutanak dergisin
de yayımlanmıştır. 
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Soru : 2. — Sel felâketine uğrayan çiftçilerimizin 
Ziraat Bankasına olan borçları ertelenecek midir? Bu 
borçlar uzun vadeli taksitlere bağlanacak mıdır? 

Cevap : 2. — Tarlaları sular altında kalan köy
lerdeki zarar tespit çalışmalarına, suların çekilmesini 
müteakip başlanabilecek, selden zarar gören çiftçiler 
üzerindeki Ziraat Bankası alacakları 3202 sayılı Tür
kiye Cumhuriyet Ziraat Bankası Kanununun 47 nci 
maddesi gereğince ertelenecektir. 

Tarlaları sular altında kalan köylerdeki zarar tes
pit çalışmaları sonuçlanıp neticesi alındığında, Banka 
alacaklarının uzun vadeli taksitlere bağlanmasını ge
rektirecek bir husus ortaya çıktığı takdirde gereğine 
tevessül edilecektir. 

Soru : 3. — Ziraat Bankası selden zarar gören 
çiftçilerimize yeni ekim yapabilmek için eski borçları 
gözönüne alınmaksızın yeni ziraî kredi verecek mi
dir? 

Cevap : 3. — İlgili çiftçilerin yeni dönem ziraî 
kredi ihtiyaçları öncelikle karşılanacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Halil Başol 

5. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarında yapılan indirime ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/525) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki kimyevî gübre ile ilgili yazılı soru öner

gemin Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından 
cevaplandırılması için gerekenin yapılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

tçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

1. — Başında bulunduğunuz Cephe Hükümeti 
dünya piyasalarında her gün biraz daha fiyat düşük
lüğü kaydeden kimyevî gübre fiyatlarında indirim 
yapmıştır. 

Başbakan olarak bizzat zatıâliniz bu konuda beş 
milyar lirayı çiftçiye hibe ettiğinizi de ifade ettiniz. 
Bu duruma göre; 

a) İthal etmek zorunda bulunduğunuz kimyevî 
gübre miktarı nedir? 

b) İthal edilen bu gübrenin yüzde kaçı sanayi 
sektöründe ve yine yüzde kaçı tarım kesiminde kul
lanılmaktadır? 

c) Son fiyat indirimi kararınızla özellikle boya 
sanayine ne miktarda kimyevî gübre ayırdınız ve bu 
yolla kaç kişiyi milyoner yaptınız? 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 22 . 5 . 1975 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 581 
Konu : Sayın Süleyman Şimşek'in 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 5 . 5 . 1975 gün Ka

nunlar Müdürlüğü 7/525-2321/19628 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek tarafın

dan; kimyevî gübre fiyatlarında yapılan indirime iliş
kin olarak; Başbakanlığa yöneltilen ve Bakanlığımız
ca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru öner
gesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek tarafından; 
kimyevî gübre konusuna ilişkin olarak; Sayın Başba
kana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması 

tensip olunan yazılı soru önergesi cevabı. 
1) 1974 yılından devreden stokla birlikte 1975 

dönemi içerisinde yerli fabrikalarca üretilecek fosfor
lu ve potaslı gübre ihtiyacı karşılayacak seviyede ol
duğundan bu nevi gübrelerin ithalâtı yapılmamakta
dır. Yalnız azotlu gübre miktarı ihtiyacı karşılaya
madığından, ilkbahar dönemi için 142 000 ton azot
lu (% 21 N) gübre ithal edilmiştir. 

1975 yılı Sonbahar dönemi tedarik programı Ha
ziran 1975 ayında yapılacağından şimdiden ne mik
tar ithalât yapılacağı bilinmemektedir. Ancak tah
mini olarak toplam ihtiyacın en çok % 30'u civa
rında bir ithalât söz konusudur. 

2) 4 Ocak 1975 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanan ithalât rejiminde öngörüldüğü üzere, kimyevî 
gübrelerin gübre olarak kullanılması halinde T. Zi
raî Donatım Kurumu ve T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
tarafından ithal edilmekte ve gümrük vergisi muafi
yeti uygulanmaktadır. Sanayi sektörünün ihtiyacı ise 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen it
halat müsaadesi ile karşılanmaktadır. Bu nedenle 
7/9586 sayılı Kararnameye göre tedarik ve dağıtım
da görev alan kuruluşlardan T. Ziraî Donatım Ku
rumu ve T. Şeker Fabrikaları A. Ş. tarafından sana-
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yi sektörüne gübre satılmamaktadır. Ancak, ihtiyaç
ları için gübre alan çiftçiler tarafından bazen sanayi 
sektörüne intikal ettirilmektedir ki bunun miktarı ke
sin olarak bilinmemektedir. 

3) Çiftçiler tarafından sanayi sektörüne gübre 
intikalini önlemek maksadıyle, Bakanlığımızca gerek
li tedbirler alınmış ve çiftçilerimize ihtiyaçlarından 
fazla gübre verilmemesini teminen, T. Ziraî Donatım 
Kurumundan sağlanacak gübreler teknik ziraat teşki
lâtından alınacak belgelere istinat ettirilmektedir. 

6. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Hak
kâri ilinin bazı ilçelerinde askerlik şubelerinin kapa
tılmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakan Ve
kili Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın ya
zılı cevabı. (7/531) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 29 . 4 . 1975 

Hakkâri Milletvekili 
Mikâil Ilçin 

Bundan bir kaç yıl önce tasarruf nedeniyle ili
mizin Çukurca, Şemdinli ve Uludere ilçelerindeki 
Askerlik Şubesi Başkanlıkları şubesi başkanlıkları lâv 
edilmiş vatandaşların askerlik ile ilgili işlemlerinin 
yürütülmesi başka ilçelerden tedviri cihetine gidilmiş
tir. 

Senenin 6 - 7 ayında yollan kapalı bulunan bu il
çelerdeki vatandaşlarımızın askerlikle ilgili işleri ak
samakta bu işlerini takip için başka ilçelere gitmele
ri halinde maddî yönden zarar görmektedirler. 

1. — Bu nedenlerle sözü geçen ilçelerde tekrar 
şubelerin açılması hususunda bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 21 . 5 . 1975 

Kanun : 402/1-75 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 5 . 1975 ta

rih ve Kanun Müdürlüğü : 7/531-2327/19627 sayılı 
yazısı. 

Hakkâri ilinin bazı ilçelerinde askerlik şubelerinin 
kapatılması hakkında Hakkâri Milletvekili Mikâil il
cin tarafından verilen yazılı soru önergesine ilişkin 
Bakanlığımız görüşü aşağıdaki şekilde saptanmıştır. 

Yurdun çeşitli bölgelerinde hizmet görmekte olan 
Askerlik Şubeleri personel sayısında ve bütçe harca

malarında tasarruf sağlamak amacıyle ulaşım olanak
ları elverişli ve birbirine yakın olan ilçelerde merke
zileştirme yoluna gidilerek yeniden örgütlenmiş ve 
bu nedenle de Uludere, Şemdinli ve Çukurca şubele
ri en yakın askerlik şubelerine bağlanmıştı. 

Ancak sonradan Asker alma hizmetlerinin bazı 
bölgelerde yeterli bir şekilde yürütülemediğinin sap
tanması üzerine Uludere ve Çukurca ilçelerinde birer 
askerlik şubesi açılması 1975 yılı planlamasına alın
mış olup Şemdinli askerlik şubesinin ise 1976 yılında 
yeniden kurulması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Millî Savunma Bakan V. 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, odun 
satışları rüsumunun indirilmesi ile fire payının kaldı
rılmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan 
Kapanlı'nın yazılı cevabı. (71532) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya-

zlıı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
istanbul'da genellikle yakacak odun satışları dur

gun gitmektedir. Köylü pazar ihtiyacını satamamak
tadır. 

Tam bu sırada köylünün pazar odununun beher 
sterinden alınmakta olan rüsumun 33 liradan, 44 li
raya çıkarıldığı doğru mudur? Ayrıca her ster kesil
miş odundan % 25 fire payı düşüldüğü doğru mu
dur? 

Bir yandan yoksul orman köylüsünü, diğer yandan 
kentteki yoksul halkı sıkıntıya sokan bu duruma son 
vermek için rüsumun indirilmesi ve fire payının (ta
laş payının) kaldırılması düşünülmekte midir? 

T. C, 
Orman Bakanlığı 22 . 5 . 1975 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 01.520 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6 . 5 . 1975 tarih ve 7/532 - 2329/19667 sa

yılı yazı : 
istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in odun 

satışları rüsumunun indirilmesi ile fire payının kal
dırılmasına dair yaazılı soru önergesi cevabı aşağı
dadır. 
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1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı I 
Kanunla değişen 34 ncü maddesi hükmüne göre, hu
dutları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasa- I 
ba halkının keserek satış istif yerlerine taşıdıkları I 
odunların ı% 60'ı kadarı, geçimlerine bir katkıda bu
lunmak maksadıyle pazarlarda satmaları için kendi- I 
lerine maliyet bedeli üzerinden verilmektedir. Mali- 1 
yet bedeli üzerinden verilmektedir. Maliyet bedeli; 
Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermaye Yönet- I 
meliği hükümlerine göre : I 

a) Üretim giderleri, I 
b) Tevzii ve müşterek.giderler, I 
c) Satış giderleri, 
d) Mıntıka orman tarife bedeli, 
e) Orman imar giderleri (a, b, c ve d fıkraların- I 

daki giderler toplamının % 20'si) üzerinden hesap
lanmaktadır. 

Halk arasında «rüsum» diye ifade edilen husus; I 
(üretim için yapılan masraflar kendilerine daha ön
ce ödenmiş olduğu cihetle) yukarıda b, c, d ve e fık- I 
ralarında belirtilen fiyat unsurlarıdır. I 

Sözü edilen fiyat unsurlarından «satış giderleri» 
yakacak odundan hemen hemen hiç alınmamakta, 
«mıntıka tarife bedeli» cüzi bir miktar üzerinden he- I 
saplanmaktadır. I 
1975 yılı «Tevzii ve müşterek giderleri» nin ise, I 

1974 yılında uygulanan miktarlarına % 80 oranın
da bir ilâve yapılmak suretiyle hesaplanması yıl ba
şında kararlaştırılmış iken; kırsal alanda yaşayan ve 
ekserisi orman işçisi olarak çalışan ve geçim imkân- I 
lan düşük bulunan orman köylüsünün durumu dik
kate alınmak suretiyle, 1975 yılı için uygulanması 
öngörülen % 80 oranındaki zamdan sarfınazar edil- I 
miş ve bütçe imkânları içerisinde köylü pazar satışı I 
yakacak odunların tevzii ve müşterek masrafları 
1974 yılı düzeyinde tutularak, beher ster yakacak 
odunda 8.42 TL. lık bir indirim sağlanmış ve 
14 . 5 . 1975 tarihinden itibaren uygulanmasına ge- I 
çilmiştir. I 

2. — Hak sahibi köylülerce alınan odunların so
balık boylarda biçilerek kamyona yüklenmesi ve 
kamyona yükleme sırasında odun ölçü birimi olan 
(ster'e) oranla daha boşluksuz olarak istif edilmesi 
ve talaj kaybı nedeniyle hacmen bir azalma meyda
na gelmektedir. 

Bu sebeple, nakliye tezkeresinde yazılı olan mik
tarı ile kamyona istif edilen odun miktarı arasında
ki farkın usulsüz olarak temin edilecek odunlarla I 

kapatılmaması için fire payının (Talaş payı) hesap
lanması zaruri bulunmaktadır. 

Halen uygulanmakta olan fire % oranının yeni
den tespiti için çalışmalar devam etmektedir. 

Keyfiyeti bilginize sunarım. 

Orman Bakanı 
Turhan Kapanh 

8. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin mallarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un ya
zılı cevabı. (71537) 

2.5. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Dışişleri Bakanı ve 

Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevilgen 

Sualler : 
1. — 1955 yılından evvel Yugoslavya'dan mem

leketimize hicret eden ve mallan Yugoslav Hükü
meti tarafından millileştirilenlere verilmek üzere bir 
para gelmiş midir? Geldi ise miktarı nedir? 

2. — Geldi ise bu para hak sahiplerine dağıtıl
mış mıdır? Dağıtılmadı ise neden dağıtılmamıştır? 
Dağıtılacaksa ne zaman ve ne şekilde dağıtılacak
tır. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 23 . 5 . 1975 

Mile : 3236-1/75 Şb. 2/2 Md. 

Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

7/537-2333-19655 sayılı yazı. 
Manisa Milletvekili Sayın Gündüz Sevilgen, Baş

kanlıklarına vermiş olduğu 2 . 5 . 1975 günlü yazılı 
soru önergesinde : 

1. — 1955 yılından evvel Yugoslavya'dan memle
ketimize hicret eden ve malları Yugoslav Hükümeti 
tarafından millileştirilenlere verilmek üzere bir para 
gelmiş midir? Geldi ise miktarı nedir? 

Bu soru ile ilgili Dışişleri Bakanlığının cevabı gel
diğinde yayınlanacaktır. 
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2. — Geldi ise bu para hak sahiplerine dağıtıl
mış mıdır? Dağıtılmadı ise neden dağıtılmamıştır? 
Dağıtılacaksa ne zaman ve ne şekilde dağıtılacaktır? 

Sorularının cevaplandırılmasını istemektedir. 
Önergeye konu hususlar incelenmiş ve cevapları 

sırasıyle arz edilmiştir. 
Şöyleki; 

1. — Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Hükümetimiz arasında, Yugoslavya'da-
ki millileştirme ve diğer tahdidi tedbirlerden zarar 
gören Türk mal, hak ve menfaatlerinin toptan ve 
götürü olarak tazmini hususunda 5597 sayılı Kanun
la tasdik edilen 5 . 1 .1950 tarihli protokol ile, 7050 
sayılı Kanunla tasdik edilen 1 3 . 7 . 1956 tarihli An
laşma imza edilmiştir. 

Anlaşmanın 1 nci maddesine göre 3 750 000 Ame
rikan doları tutarındaki tazminat, müsavi taksitlerle 
ve ilk taksidi 1962 yılında başlamak üzere ödenmiştir. 

Anlaşmanın 4 ncü maddesine göre, anlaşmanın 
imza tarihi olan 13 . 7 . 1956 tarihinde Türk vatan
daşlığından istifade eden, millileştirme ve diğer tah
didi tedbirlerden zarar görmüş olan her şahıs, bu an
laşma hükümlerine tabidir. 

Ancak; 3 750 000 dolar (o zamanki kura göre 
37 500 000 TL.) tutarındaki tazminatın dağıtım esas 
ve şeklini belirten 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Ka
nunla, tazminattan faydalanabilmek için zarar gören
lerin 1 3 . 7 . 1956 tarihinde Türk vatandaşı olması şar
tı getirilmiştir. 

37 500 000 TL. sı tutarındaki tazminat, 1.4.1975 
tarihi itibariyle faiz ve ikramiyelerle 59 762 638,35 TL. 
sına baliğ olmuştur. 

2. — 13 . 7 . 1956 tarihli anlaşmanın yapılmasın
dan önce ve sonra olmak üzere, Yugoslavya'da malla
rının millileştirildiğini ve diğer tahdidi tedbirlere tabi 
tutulduğunu bildirenler için 5853 dosya açılmış ve dos
ya adedi 1 . 4 . 1975 tarihi itibariyle 8 110'a ulaşmış
tır. 

Tazminatın dağıtım esas ve şeklini belirten 1135 
sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 29 . 3 . 1969 ta
rihine kadar hak sahiplerine herhangi bir dağıtımda 
bulunulmamıştır. Bununla beraber 7 . 2 . 1962 gün 
6/185 sayılı Kararnameye ekli yönetmelik uyarınca 
kurulan ilk Takdir ve Tevzi Komisyonunca 3 477 adet 
dosyanın anlaşmadan istifade edemeyeceklerine karar 
verilmiştir. 

Gerek 7 . 2 . 1962 gün 6/185 sayılı Kararnameye 
ekli yönetmelik; gerek 1135 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girmesinden sonra ve bu kanunun 5 nci maddesiyle 
kurulan 3_. 6 . 1969 gün 6/11916 sayılı Kararnameye 
ekli yönetmelik uyarınca faaliyette bulunan Takdir ve 
Tevzi Komisyonunca, toplam 8 110 adet dosyadan; 

a) 5565 adedinin, tazminattan faydalanamayacak
larına karar verilmiştir. 

b) 395 adet dosyanın iddia edildiği şekilde milli
leştirilen ve tahdidi diğer tedbirlere tabi tutulan mal
larla ilgili olup olmadığının tahkikine karar verilmiş 
ve keyfiyet tahkik maksadıyle, Belgrad Büyükelçiliği
miz ile Üsküp Başkonsolosluğumuza intikal ettirilmiş-: 
tir. 

c) 1 903 adet dosya için, 1135 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinde yazılı ve ibrazı mecburî belgelerin 
istenilmesine karar verilmiştir. 

İlgililerin ibraz edecekleri belgeler değerlendirile
cektir. 

d) 251 adet dosyanın, Yugoslavya'da millileştirü-
miş ve tahdidi diğer tedbirlere tabi tutulmuş mallara 
taallûk ettiği anlaşılmış ve ilgililere bu mallarının kar
şılığı olarak 1135 sayılı Kanunun 11 nci maddesine 
göre % 40 oranında 10 834 912,29 lira avans ödenme
sine karar verilmiştir. Ödenen 10 834 912,29 lira dı
şında halen mevcut ve dağıtılacak para miktarı 
48 927 726,05 TL. dır. 

Tazminatın tamamen dağıtılabilmesi, bütün dosya
ların tazminata müstehak olan malları ihtiva edip et
mediğinin tespitine bağlıdır. 

Halbuki; 
Mallarının millileştirildiğini ve diğer tahdidi tedbir

lere tabi tutulduğunu iddia edenlerin bu iddialarını 
ispata yarar bir belgenin olmayışı, iddiaların Belgrat 
Büyükelçiliğimiz ve Üsküp Başkonsolosluğumuz ma
rifetiyle tahkikini ve buna ait belgelerin idarece temi
nini zaruri kılmaktır. Bu ise uzun zaman alan yazış
mayı ve araştırmayı gerektirmektedir. 

Diğer taraftan 1135 sayılı Kanunda tazminat ve
rilebilmesi için müracaat süresini sınırlayan bir hüküm 
mevcut değildir. 

Müracaat süresini sınırlamadan da işin sonunu al
mak mümkün değildir. 

Bu sebeple; müracaat süresini sınırlayan bir hük
me ihtiyaç duyulmuş ve 14 . 4 . 1970 tarihinde Millet 
Meclisine sunulan tasarıda böyle bir hükme yer veril
mişti. 

Ancak, bu tasarı dönem sonuna kadar kanunlaşa
mamış, 1973 seçimleri dolayısıyle ve İçtüzük hüküm
lerine göre hükümsüz kâğıtlar listesine alınmış oldu-
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ğundan, yeniden bir tasarı hazırlanmış ve Başbakan
lıkça 30 . 12 . 1974 tarihinde Millet Meclisi Başkan
lığına sunulmuştur. 

Tazminatın dağıtım işinin sonuçlanması; müracaat 
süresinin sınırlandırılması kadar, müracaat sahipleri
nin istenilen bilgi ve belgeleri kısa zamanda vermeleri
ne ve bu bilgi ve belgelere göre Yugoslav makamları 
nezdinde yaptırılacak olan tahkikat sonucunun alın
masına bağlıdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Yılmaz Ergenekon 

9. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'in, 
gübre fiyatlarının indirimine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/539) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica eder, 
saygılar sunarım. 30 . 4 . 1975 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Akdoğan 

«Gübre fiyatlarının indirimi» adı altında, 21 
amonyum nitrat, 21 amonyum sülfat, süper fosfat, 
triple süper fosfat, amonyum fosfat gibi kimyasal 
maddelerin fiyatlarında çeşitli oranlarda indirim yapıl
mıştır. Bu fiyat indiriminin bütçeye toplam 5,5 milyar 
TL. gibi külfet yükleyeceği anlaşılmaktadır. 

1. — Yukarıda adları geçen maddelerin yüzde 
kaçı köylünün kullandığı malzemelerdir? Yüzde kaçı 
ilâç,*boya ve plastik sanayiinin kullandığı malzeme
lerdir? 

2. — 5,5 milyar liralık bütçeye yüklenen bu kül
fetin yüzde kaçından köylü faydalanacak ve yüzde 
kaçından yukarıda adları sayılı sanayi kesimi fayda-
nacaktır? 

3. — Yapılan kabaca bir hesapla 5,5 milyar lira
lık sübvansiyondan 1,5 milyar lirasından köylünün 
faydalanacağı, 4 milyar lirasından ise sanayi kesimi
nin faydalanacağı anlaşılmaktadır. 

Siz de aynı görüşte misiniz? 

4. — 1 Nisan 1975 tarihinden itibaren indirimli 
fiyatların geçerli olacağını söylediğiniz ve fark iade
si yapacağınızı bildirdiğiniz farklardan sanayi kesimi 
de yararlanacak mıdır? 

Yararlanacaksa, tahmini kaç milyon lira sermaye 
kesimine sübvansiyondan aktarılacaktır? 

I T. C, 
I Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 23 . 5 . 1975 
I Özel Kalem Müd. 

Sayı : 756 
I Konu : Sayın ibrahim 
I Akdoğan'in önergesi. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I ilgi : Başbakanlığa muhatap 6 . 5 . 1975 gün Ka-
I nunlar Müdürlüğü 7/539-2342/19737 sayılı yazı. 
I Kocaeli Milletvekili Sayın ibrahim Akdoğan ta-
I rafından gübre fiyatlarının indirilmesine ilişkin ola-
I rak; Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca 
I cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru öner-
I gesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş ol-
I duğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
I Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

I Kocaeli Milletvekili Sayın ibrahim Akdoğan tara-
I fından; gübre fiyatlarının indirilmesine ilişkin olarak 
I Sayın Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca ce-
I vaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesi 
I cevabı. 

1. — 4 Ocak 1975 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanan ithalât rejiminde öngörüldüğü üzere; kimyevî 
gübrelerin ziraî sektörde kullanılması halinde Türki
ye Ziraî Donatım Kurumu ve Türkiye Şeker Fabri
kaları A. Ş. tarafından ithal edilmekte ve Gümrük 

I Vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 
Sanayi sektörünün ihtiyacı ise, Sanayi ve Tekno

loji Bakanlığı tarafından verilen ithalât müsaadesi 
ile karşılanmaktadır. Bu nedenle 7/9586 sayılı Karar-

I nameye göre tedarik ve dağıtımda görev alan kurum-
I 1ar tarafından sanayi sektörüne gübre satılmamakta

dır. Ancak ziraî ihtiyaçları için gübre alan üreticiler 
tarafından bazan sanayi sektörüne gübre intikal etti-

I rildiği anlaşılmakta ise de bunun miktarı bilinme-
I mektedir. 

2. — Çiftçiler tarafından sanayi sektörüne gübre 
intikalini önlemek maksadıyle Bakanlığımızca gerek
li tedbirler alınmış ve çiftçilere kendi ihtiyaçlarından 
fazla gübre verilmemesini teminen görevli kuruluş
lardan sağlanacak gübreler Teknik Ziraat Teşkilâtın
dan alınacak belgelere istinat ettirilmektedir. 

3. — Sanayi sektöründe kullanılmak üzere ithal 
edilen gübreler 7/9586 sayılı Kararname kapsamına 

I girmediğinden, tatbik edilen sübvansiyonun tama-
{ mmdan köylümüz faydalanacaktır. 
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4. — 1 Nisan 1975 tarihinden itibaren indirimli 
fiyatlardan yapılacak olan fark iadesinin sanayi kesi
mine uygulanması bahis konusu değildir. 

10. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
son gençlik olaylarında hayatlarını kaybedenlerle, tu
tuklananların bağlı bulundukları örgütlere ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/542) 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyle 
rica ederim. 5 . 5 . 1975 

Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 

Soru : 
Toplumumuzun can ve mal güvenliği, önemli 

güncel sorun haline dönüştü, Özgürlüklerin korun
masında, güvenliğin sağlanmasında, siyasal iktidarla
rın demokrasi ve Devlet yönetimi anlayışlarının baş
lıca etken olduğu bir kez daha görülmektedir. 

Ecevit Koalisyonu döneminde, affın kapsamını 
daraltma amacıyle o günün sağcı muhalefeti tarafın
dan kışkırtılan olaylar, zararlı hale gelmeden olduğu 
yerde önlenmişti. Affın gerçekleşmesinden sonra, her 
yerde huzur ve güvenlik sağlandı, kimsenin burnu 
kanamadı. Halk da, toplum polisi de rahat nefes al
dı. 

Hükümetin çekilmesinden sonra bunalım döne
minde bozulmaya başlayan iç huzur, cephenin oluş
turulması gayretleri ile birlikte giderek sarsıldı. 

Cephe Hükümetin güvenoyu görüşmeleri sırasın
da yetkililerin sorumsuz beyanları sağcı silâhlı zor
baları eyleme geçirdi. Bunalım buradan doğuyor. 

— İçişleri Bakanı olarak, partilerinizin gençlik 
örgütlerinin ve yandaş kuruluşların polise yardımcı 
olacağı görüşünü paylaşıyor musunuz? Paylaşmıyor
sanız bu tür sorumsuz beyanların toplumun güvenli
ği açısından yarattığı geniş tahribatı önlemek için 
ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

— 1974 yılı başından itibaren bugüne kadar iş
lenen asayişi bozan siyasal ve ideolojik eylemler 
aylar itibariyle kaç tanedir? 

— Yine aylar itibariyle bu eylemlerde kaç kişi öl
dürülmüştür? Ölenlerin veya mağdurların siyasal 
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yanları nedir? Faili bilinmeyen veya tutulmayan kaç 
olay ve cinayet vardır? 

— Yine bu devrede sanık olarak kaç kişi tutuk
lanmıştır, bunlar hangi parti veya örgüte mensup
turlar? 

Taraflı «Yürütmenin» ayrı bir güvensizlik oldu
ğundan ve kanun hâkimiyetinin gerçekleştirilmesini 
zorlaştıracağının, bilincinde misiniz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 23.5.1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Güvenlik 

Şube : Top. 01 - Şb. B. 

Konu: Artvin Milletvekili Ekrem 
Sadi Erdemin soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.5.1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/542-2353/19748 sayılı yazıları. 

Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem tarafından 
Başkanlığımıza yöneltilen, 1974 yılından bugüne ka
dar meydana gelen siyasal ve ideolojik eylemlere iliş
kin yazılı soru önergesinde yer alan hususlar hakkın-
Ja derlenen bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

1. Yalnız siyasî partilerimizin değil, bütün va
tandaşlarımızın görevini yapan zabıtaya yardımcı ol
malarının, kanunî görevleri olduğuna inanıyorum. 

2. 1974 yılı başından 5 Mayıs 1975 tarihine ka
dar asayişi bozan siyasî ve ideolojik eylemlerin ay
lara göre dağılımını gösteren tablo ektedir. (Ek-1) 
Bu olaylar sırasında 8 vatandaşımız ölmüştür. 

3. Bu olayların 994 sanığı adalete sevk edilmiştir. 
Faili meçhul olay ve cinayet bulunmamaktadır. 

4. Adalete tevdi edilen sanıkların, ölenlerin ve
ya mağdurların hangi siyasî partiye kayıtlı oldukları
nın veya siyasal yönlerinin idare ve zabıta tarafından 
tespiti, Siyasi Partiler Kanunu muvacehesinde müm
kün olmamaktadır. 

5. İdare ve zabıtanın kanunsuzluklar karşısında 
•nutlak tarafsızlığını koruması, olaylar karşısında ob-
ektif değerlendirme ve eşit işlem yapması prensibi

mizdir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 
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1 . 1 . 1974 - 5 . 5 . 1975 tarihleri arasında meyda
na gelen ideolojik eylemlerin aylara göre 

dağılımı 

Olay 
Tarihi adedi 

Ocak 1974 
Şubat 1974 
Mart 1974 
Nisan 1974 
Mayıs 1974 
Haziran 1974 
Temmuz 1974 
Ağustos 1974 
Eylül 1974 
Ekim 1974 
Kasım 1974 
Aralık 1974 
Ocak 1975 
Şubat 1975 
Mart 1975 
Nisan 1975 
Mayıs 1975 

2 
2 

15 
6 

12 
3 
2 

— 
— 

2 
12 
11 
11 
10 

4 
17 
8 

Toplam: 117 

/ / . — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım' 
in, yargı ödeneğinin farklı uygulamasına ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/557) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyurmanızı 
arz ederim. 

13.5.1975 
Tunceli Milletvekili 
Süleyman Yıldırım 

Soru: 
2650 sayılı Kânunu tadil eden 1871 sayılı Kanun 

ile Yargıtay Başkan ve üyeleri, - hâkimler - Cumhu
riyet savcılarına 1 . 6 . 1974 gününden geçerli ol
mak üzere maaşlarının brüt tutarının % 50 oranında 
yargı ödeneği verilmesi kabul edilmiş kanun 23.3.1975 
günlü Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gir
miştir. Ancak hâkimlerin toplu ödemeleri bugüne 
kadar gerçekleştirilmemiştir. 

1. Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı ile bazı say
manlıkların toplu ödemeleri yaptıkları doğru mudur? 
Doğru ise yasal dayanağı var mıdır? 

2. Taşra teşkilâtı hâkim ve savcılara bu ödeme
ler niçin yapılmamıştır. Farklı uygulama var mıdır? 

3. Farklı uygulama varsa bu farklılığın gideril
mesi için Bakanlıklarınızca tedbir düşünülüyor mu? 
Ve henüz yargı ödeneklerini kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren alamayanlar için ne zamana kadar 
ödemeler yapılabilecektir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı . 26 . 5 .1975 

Bakan: 28902 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 16.5.1975 gün ve 7/557-2400/20065 sayılı 
yazınız: 

Tunceli Milletvekili Sayın Süleyman Yıldırım ta
rafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesinde belirtilen hususlara verilen cevap ekte takdim 
kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

Tunceli Milletvekili Sayın Süleyman Yıldırım ta
rafından Bakanlığımıza yöneltilen 13 . 5 . 1975 gün
lü yazılı soru önergesine cevabımız aşağıdadır. 

1. 2556 sayılı Hâkimler Kanununu tadil eden 
1871 sayılı Kanunla verilmesi öngörülen hâkim öde
neğine ait bordrolar, anılan kanunun yürürlüğe gir
mesiyle tediyeye yetkili p muhasipliklere tevdi olun
muştur. 

Bordroları alan muhasipliklerden bir kısmı birik
miş ödenekleri toptan ödediği halde diğer bir kısmı 
malî yılın dolmuş olması sebebiyle tediyede bulun
mamıştır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı tahakkuk 
memurluklarının görevi kanuna uygun şekilde dü
zenlenen tahakkuk bordrolarını ilgili saymanlığa ver
mekten ibarettir. Bundan sonra gelen tediye işlemi 
tamamen Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe teşki
lâtına aittir. 

Tahakkuk ve tediyenin yasal dayanağı yukarıda 
belirtilen 1871 sayılı Kanundur. 

2. Safahatı yukarıda arz olunan tahakkuk ve te
diye işlemlerinde, yine yukarıda belirtildiği veçhile 
bazı muhasipliklerin gösterdiği müşkülât sebebiyle 
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tam ve yeknesak tatbikat mümkün olamamış ve 
taşra teşkilâtı hâkim ve savcılardan bir kısmına tedi
ye yapıldığı halde diğer bir kısmına açıklanan ne
denle ödeme yapılamamıştır. 

3. 1871 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 
Bakanlığımızca gerek 1974 malî yılında ödenmesi 
gereken 9 aylık birikmiş ödenek ve gerekse 1975 
malî yılı bütçesine ilâve edilecek meblâğ hesabedile-
rek keyfiyet Maliye Bakanlığına en kısa zamanda 
intikal ettirilmiştir. 

Bu hususta kanun tasarısı hazırlamak ve takibet-
mek Maliye Bakanlığının görevi ve yetkisi içindedir. 

Buna rağmen, Bakanlımıza intikal eden müracaat 
ve sızlanmalar muvacehesinde, Maliye Bakanlığı nez-
dinde takip ve teşebbüslerimiz aralıksız sürdürülmek
tedir. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan tasarı kanunlaştı
ğında ödemelerin yapılacağı tabiîdir. 

Bilgilerine arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

....>. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

81 NCl BİRLEŞİM 

28 . 5 . 197ü Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 

Grupu Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk 
Erverdi ve İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 59 
arkadaşının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ-
hattin Kılıç hakkında, uyguladığı petrol politikası ile 
Devleti zarara uğrattığı iddiasıyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/2) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 ası! 
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 ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1.— Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

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

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye

ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'mn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

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

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci .̂ Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 
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9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, îçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

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

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

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

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçm'in, Dev
let memurlarından kesilen •% 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6''>8) (*) 

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

! 5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldatilTnın, Or^ 
! tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
i cısmdan sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

j 6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
| Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş-
i bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 
! 7. — istanbul Miüetvekili Engin Ünnai m, Türk 
i ılava Yollarının pilot ihtiyacına dair L ^ ^ ' n ^ ^ ~<A-
j kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Harndi Çelebi'nın, 
1 geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
| Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 
] 9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
; i950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
; If.dr Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6'29) 
| 10. — Mardiı Milletvekili Talât Oğuz'un, top-
\ rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/32). 
| 11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi-
I nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so-
| ru önergesi (6/33) 
i 12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MtT 
I Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
! (6/34)" 

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

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

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

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

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

I 18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'uh, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19.: — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 

j dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

<*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 



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

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

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

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kuruimasnaa dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (fi/56) 

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

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

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

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

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

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarma dair Orman Bakanından sözlü son 
önergesi (6/62) 

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

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanında!) sözlü so 
ru önergesi (6165) 

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

33. — içel Milletvekili Nazarn Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine ili>. 
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözis 
soru önergesi (6/116) (*) 

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

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

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

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

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

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki*. 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

40. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6:79) 

41,s — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

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

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

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha-
ay'm bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

' 45. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
neydana gelen gençlik olaylarına üişkin Başbakandan 
•>özlü soru önergesi (6/84) 

46. — 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) 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sir/h 
soru önergesi (6/96) 

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

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

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

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

61.; — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıa, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 
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62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

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

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

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

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/i 10) 

67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbasının, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

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

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
drününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay-
•/analık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

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

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

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

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

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
diskin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
ora önergesi (6/120) 

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



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

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

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

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

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

82. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turim ve Tanıtma Bakanımdan sözlü soru öner
gesi («/l28) 

83. — îzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

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

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

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

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

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

89. — Kars Milletvekili Doğan Arash'mn, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka-
nındaı sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

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

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

92. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirerin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

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

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

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

96. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

97. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

111. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, is
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

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

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

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

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

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

117. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

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

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

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

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

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

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

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

125. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kumlu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

126. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

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

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

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 
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130. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

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

7 
' KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandjğı 
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) 

2. — 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) 

3. — 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 Başkanla 
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) 

4. — 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 İçişleri, Ba-
yındsrlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

5. — 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) 

6. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

7. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma carihi: 3.7.1974) 

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




