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I. H ıGEÇEN İTUTAM1A0K ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde, yapılan 
yoklamalar sonunda Genel Kurulda çoğunluğun 
(bulunmadığı anlaşıldığından; 

'6 Haziran 1974 Perşembe günü -saat 16,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat Iı5,5i5'te son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 
Memduh Ekşi İlhami Çetin 

Divan Üyesi 
iSiirlt} 

tdris Ankatı 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

6 . 6 . 1974 Perşenube 

Teklifler 
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BlAŞlKAN — OVTilHeit Meclisinim 93 ııeü Birleşimini .açıyorum. 

III—YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
nma yalpıjlaıcaiktur; buralda bulunan saym üyelle-
<rlin yüksjelk sesle m«vcudiyetl|e.rinii belirtmeteri-
111 nijöa ederim efendim,. 

(Yakl-aima yapıldı). 

1. •<— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 
geri bırakılan turizm yatırımları konusunda gün
dem dışı konuşması. 

!BıA|ŞKİÂ!N — (Bazı sayın üyelerin gündemi dı
şı konuşım(a ilstefklleTİ var : 

iSiayım Ahmelt Buldandı, «Geri bırakılan tu
rizmi yatırımları» hakkımda söz İstemişlerdir. 
Buyurun efendim. 

A M E T BULDANLI (ıMuğla) — Sayın 
Başkan, değerli lauikadaşlariim : 

1974 turizmi mıevisimi açıjimiış bulunmıak'tadır. 
Hükümıetlimıiz TünkiyeVle turizmi teşvik içlin, 
ırn'UlhiteıK kattialilaırla birçok propaganda yapiımaik-
Jta ve Dokuya üz'ednıdefei tuırtiısıtleri 'Türkiye'yi zi
yaretle 'davet letmjeMeıdıir. Turist deınıek, yalınız 
tarihî -eisleır seyneden, kitabeleri 'Oİkuyaaı, ayağı 
çarıklı, eli asalı ladam demek değildir artık dün-
yiadja. Avrupa, Amerika ve ıdünyanm diğer ge
lişmiş bölgelilerinim insanları, bir yıllık hizmııetle-
şrinin somıınlda biriktirdikleri paralan Akdeniz 
ve Ege kuyularında sıaikin bir yer'dıe haircıamiiakta 
ve bu suretle1 de o miemlökeltiler bumla,rdan tu-
;rizm, geliri fayfdaüjamımaktadırlar. Türkiyeımiz 
dıe 10 yıldır bir turizmi enıdüsltrilsiinin içime gir
ilmiş bullunmıakltaıdır. 

Turizmi lalettayin bir mevzu değildir; ken
tline mjajbs-us kaide vıe busuisiyeıtleıri vardır. Eğer 
bu .kaide ve hususiyetleri dikkate 'almıatf&anıız, 
turist, Türkiye'de hava var, güneş var, tarih 
var diye gelimıez. İşte bunun için, devletler vıe 

BAŞKAN — Sayıııı milletvekilleri, yoklama 
işleımi bitmiştir. 

Salonda mjüziaikere için gerekli çoğun! uğu-
mıuz varıdır. 

hükümeitler tulrizmi teşvik hususunda bazı ted
birler alırlar. Bu meyanda, biz de yabancılaırla 
'Türlkiye'de ortaklık kurarak turizımi teşvik için 
birtakımı tedbirler aldık. Yabancı Sermiayeyi 
'-Teşvik Kanunu dıolayısıyise Türkiye'de tesis kur-
amak isiteıyeın yabancılara öncelik tanıdık. Şi'mjdjı 
1972 yılınidam itibaren 6 büyük tesis kurmıak 
isteyen ortaklıiklaıla ,aıit projeler ve buna dair 
bütün Ihazırlılklaır ilkmıal edildiği halde; Ticaret 
ıBakknlIığıımız bu turizmi tesislerine hiçbir yaır-
ıdım yapmjam,afeta!, aksinle, haızırlantmış proje ve 
plaınllaırı nnuaittial tuitm)aik idin sumenlerin aılltın-
ıda m^uhafazaı etımekltieıdirler. 

Meısielâ; İragilizHerle ortalk olarak kurulan, 
ıMuğla'nın Karaağaç !m,evkiinıdo onlbin yataklı 
ibir tıaltil köyü projesi, ekspertizi ve plamılaın hıa-
zarlanlmış, Turizmi Bıaıkanılığı teşvik belgesi ver
miş, olmjasıına rağmen bu belge Ticaret Bıakaın-
lığında belklemnefctıedir. 

İkincisi, Türkiye^de ilk defa olarak Turizmi 
'Barikaslyle bir Almtan müessıeseisinin mieydan.a 
getirdiği Antalya Kızıltepe1 mıevkündelki tatil 
ıköyü proj'eısi dje bütün hazır İlıkları ikmal •elcli'l-
nıiş, fajkalt bir 'türlü teşvik tedbirine dair. imıza 
'Ticaret Bakıaınilığındaın çıknıa'mıakitaıdır. 

Üçüncü olarak, Aınitalya Lana mıevkiimde TA-
TAŞ 'Türlk ,Anioıminı Şirfketi ıtar&f mdan kurulmjar 
sı 'mu'tasıaıvver tatil köyü de aynı aKibete du>ça,r 
iolmuş ve bir türlü Tioaret Balkanlığiının •dloısya-
ları anasın'da mfuianiielieye 'konımaflnıaikt-aidır, 

IV. — BAŞKANLIĞIN (GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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Dördüncüsü, İzmir Çeşme'de Danimarkalı 
'bir müteşebbis ile yerli bir firmanın meydana 
getirdiği tatil köyü. projesi de bir türlü fcavil-
deın fiile: çıkamamalktiadir. 

Beşincisi, İsitanlbuiMa Enternasyonal oteılli 
sermlaye grupunun ısermıaye tezyidi için yaptığı 
proje vıe planlar, yinıe Ticaret Bakanlığında bek
lemektedir. 

Aljtıncıısı, Antalya'da Side'de kurulması mu-
ıtasiavver tatil köyü ve oteli projesi de aynı âkı-
ibetıe mıaruz kalmış ve bir türlü faaliyete geçM-
ldm;emi^tir. 

Projelileri, platoları ve bütün .hazırlıkları ik
mal edildiği hallldıe; biır imiz aya ka'lmlş bu gibi 
büyük tesisler doliayısıyle Türkiye'nin en az 300 
milyon liralık biır kayba uğradığı eksperleırince 
iSiöylıeınimieıkitie dir. 

Muhterem arkadaşlar; turizm dünyada her 
devletin en önde dikkate aldığı bir mevzııdur. 
Bu mevzun hafifie almıalk doğru değildir. 

Seçim bölgem olan Muğla'da inanınız, ne sı
naî ve ne de ziraî gelirlerimiz turizm gelirini 
tu(t!miaımjalktadır. Bir Bodrum'da, bir Marmaris' 
tö yilda 3O0 000 000 TL. lık döviz bozdurnlımaik-
taıdır. 'Eğer bu .böligeimizde planın derpiş ettiği 
ve ımjüteşdbbisile'riln kendi sermaye ve teşelbbüs-
lierihli ortaya koyarak biaşladıklaırı projeler ik
mal edilirse, ihanınııız 'Türkiye bulgun 300, yarın 
500 milyon ve daha 'ilerde de 1 milyaırhk bir ya
bancı döviz beizıdfurmialsınia <gidecefatir. Ama «Tu-
ıriızım ahlâk götürür» diye bir baitıl inancın içe
risine girerseniz, o vaıkit değil turizmi başka yer
leri de kapatınız, isinamıaları da, tiyatroları da 
ıkapaitınız. 

ıSayıin Turizm Bakanımdan, Ticaret Bakanı 
arkadaşını teşvik eibmiesini, onu bu hizimieitin bir 
ımiillî hizmet ollidiuğuna imandırmasını rica ieidiyo-
ruım. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarmldam, allkışlar). 
BAŞEAN — Teşekkür ederim Sayın Buldan-

lı. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in, fandık üreticilerinin ekonomik durumuna 
dair gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Findik üreticileraniim eıkonıomjik 
durumu ile ilgili olarak Giresun Milletvekili vSa,-
yun Mustafa Eemal Çilesiz, buyurun efendim. 

MUSTAFA EEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Önemli olan iktisadî hır konuda Hükümetin 
ve Yüeıe Meclisin dikjkatinli çekmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Fim dük, özellikle Doğu Ea raideniz baliğ esinde 
üretilen bir üründür. 300 bin hektar sahayı kap
sayan fımdılk 5 milyon insanın teık geçim kayna
ğıdır. İhracatımızın % 20'skıi tenkil ederek dış 
ticaret dengemizde önlemli bir yer tutmaktadır. 
1969 yılında fındık ihracatı 108 m,ilyon dolarla 
ihraç ürünlerimizin başında gelmektedir. Böl-
giemizde nüfus artışlarının çok fazla olması ve 
miras yo'lü ile toprağın bölünmesi, üreticinin 
eılinıde bulunan araziyi küçük parçalara ayırmış 
ve ziraî işletme halinden çikaırtımıştır. 

Bir taraftan halkın büyük bir kısmının aile
lerini 'geçindirecek kadar topraktan yoksun ol
maları ve diğer taraftan devamlı olaralk tefeci
lerin yüksek faizli ve bir türlü önlenemeyen 
ikreidiilerinıe muhtaç olmaları nedeniyle küçük 
Itopırak sahiplerimliın içine düştükleri sefaleti ta
rif eıtımetnin imkânı yoktur. 

Öte yandan ufaimiş toprak ısiaJhipıleırinün ye
tiştirdikleri birer avuç fındığın üretim masraf
ları da çıolk artmıştır. Bu .ortam içinde yetiştir
diği tek fındık ürünü ille geçinmeye mahkûm 
bir durumda olan ve büyük hir çoğunluğu köy
lerde yaşayan üreticinin tek ümidi fındıktan 
ibarettir. 

Evet ısayın arkadaşlarım, fındık üreticisi 
köylü gündem .güne ekonomik yönden çöktüğü
nü ve bu çöküntünün devaim ettiğini acı duya
rak yüksek huzurlarınızda bir kere daha ifade 
ejtmek isterim. Öğrendiğimize göre bu yıl fındık 
relkolteısi geçen yıllara nispetle çek düşük ola
cak ve fındık fiyatlarımda realist bir ayarlanma 
yapılmadığı takdirde böl'ge halkının içine düşıe-
ceği sefaletin önlenmesi mümkün olmayacalktır. 

Fındığın tek geçim aracı olduğunun düşü
nülmesi başkaca yan gelir slağlayan iş veya'ürün' 
ıo'lm,aımaısı nedenlerini de fiyat ayarlamasında 
dikıkalte almak gerekir. Bundan başka; tefeciye 
yapılan borçljaran ve bunların ağır faizlerinin 
de bu küçük gelirle ödeneceğini hesaba katmak 
ıgerekir. Zira; amansız tefeciler köylünün elline 
ıgeıçecek birer miktar parayı ceplerinden ailmıalk 
için üretim zamanını dört gözle beklemektedir-
ier. Şartlar böyle olduğuna göre fındık dtelstıek-
lelme alımlarının tespitinde dış piyasalarda leı-
himize gelişen durumlavidan da faydalanmamız 
ve hesaplan <ona göre yapmamız gerekir. 
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Öğriemdiğimizie gör©, Avrupa tındık yetişti
ren ülkelerin, üretim kapasitelerinin çok düşük 
olduğu dilkkate alındığı taıkdirde basiretli dav-
rlaııışkırla fındığımızı çok elverişli fiyatıla ihrlaç 
eıtime olknakknımLz vardır. Halen Fisıkobirlik'in. 
'elinde Stok yoktur, bu d,a ihraç imıkânını koky-
-IjaJştınanıı ve fiyaltda kikimize etki yapıaın bir fak
tördür. 

'Bütün ıbu sıelbepler dikkate alındığı takdir-
ıde, dış piyasalarda fiyatkrıın elverişli olmadığı-
nia veya Türkiye'de rekoltemin ç'ok yüksıejk ol-
ımia'sı medeniyle fiyatların ileride düşeceğine ıda-
ir yapılan asılsız propıaıganıdakrı etkisiz duru-
rnıa getirmek ve bilıhaısisıa küçük toprak sahüpleıri, 
köylü 'üretieileri uyararak mıalkrını ucuz fiyat
larla ellerinden çiikarmıaımjaknmı fsağlaımak ge
rekir. 

BAŞKAN — .Sayın Çilesiz, süre bitiyor efen
dim. 

-MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ ('Devamla) 
— Tamaim efendim. 

'Toplanan bilgililer ve yapılan maliyet hesap-
lları sonucumla göre fındığa iyi bir fiyaıt ftespfîjt 
edildiği taJkdirde1 köylünün aılım terinin karşılı
ğını akacağına kesim okralk inlamıyorum. Bu ko-
nıuida Hükümetimizin ,sio,n (derece enıerjik ve ce
sur bir /tutumla ıbaıreıkelt edeceği ve böligemüz 
halkımın .ıisltırapknını gidereceği kamısındayiım. 
Ayrıca bu anada ürünü çok düşük olan ve' fcıisa 
bliır süre sonra [geçim sıkınitısiiraa düşmesi mulh-
'tamıel bulunan fakir üreticilere kilo başınla bir 
miktar prim vermek kanaatime göre yerimde 
olaealktır. 

BAıŞKAN — Süre biltti efendim, 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Deıvatmk) 

Sosyal adalet ilkelerimin bir kere de fındık ko
nusunda taihıakkuk ettirileceğine iınanıyoruım. 

iSaiygi'laırıımk, ('C. H. <P. sıralarından alkış
lar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
ilkokul öğrencilerine yapılan beslenme yardımla-

B) TEZKERELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/212) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlı
ğın 'solmuşları vardır, takdim ddiyoruım. 
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rının ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere de 
uygulanması konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İıikoıkuılkırıımızda okuyan 'öğren
cilerimize yapılan beslenme yardiimkrıaııdan di
ğer bazı öğremcilerıin de faydalanması konmuşun
da Kütahya Milletvekili .Sayın İlhan Erfsloy sıöız 
isıtediler, buyurun efendim. 

İLHAN ERİSOY (Kütaihya) =— Sayın Baş
kan, çolk değerli ankaldaşkram,; 

'Gündem dışı konuşmamın çerçevesi içerisin
de yetişime çağında 'bulunan yavruılarıımiizım bes
lenmeleri ile akikâlı çok kusa bir konuşumla yiap-
'mak istiyorum. 

Bıeslenımen'in lüzum ve zaruretine temais et-
ımıeik i'sitemiyo'rum; ©şasen <bu bütün milletçe bi
linen bir husıuıstur. Basımımızda zaman ztamııam 
yer almış, dıeğedendirlilrrıiş.. Dadua bugünkü bir 
Ibüyük İısıtanibul gazeftıesinıde bine yakın kız ve 
'erkete öğrenci üzerinde yapikn etüt sonıunıdıa., 
ibesılenmle !ki£ayetsizl|ikleri üzerinde hassasiyetti© 
durulduğu görülmekte. Bu itibarla; ben doğ
rudan doğruya ternlemmimi ilgili bakan arkadaş-
•kırnmıa dınltikal dttirmekle iktifa etmek işitiyo
rum. 

Değerli aırkadaşlarıım; biliyorsunuz ilkokul 
ıçlağıtnıdaik'i gocuklarımıza beslenme yardıımı ya-
ıpıılageimıektedir. Ancak hepiniz takdir buyurur
sunuz ki beslenıme çağında, yetişime çağındaki 
çocuklarımız sıadecıe ilkokul çağındaki ıçocukkır 
değilldir, ortaöğretimıdekiler de buna müstahak 
oka gerek. Ontiaöğretfiım deyince, bütün okullar 
yaınıi sırla fakir fukaramın, özellikle köylü ç'ocuk-
larımiın okuduğu imam hadip okullarını, haıtlta 
fcur'an kumlarını da bunun içerisinde mütalâa 
-etmek <gerfe!ktliğine inıanıyorum,. Bu okullarda- da 
ibiesıienım'e yardımı yapılması imikâımlarımm .ariaş-
ıtııriilmasını çdk değerli Bakam arkadaşlarıimdam 
rica ediyorum. Teşekkür efderim. 

iSaıygukrımıı sunanım efeındim. (A. P. sıralia-
rımıdam alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Ersıoy. 

VE ÖNERGELER 

Oeınel Kurula 
Aşağıda aldları yazılı sayın miilletvelkilleri-

nıin, hiz'akirınlda gösltenilen süre ve nedemleırle 
(izıin iıslteimleri BaşikamİKk Diva'nınım 4 . 6 . 19'74 
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tarihli toplaiııtnsında uygun görülmüştür. Geme! 
Kurulun onayına sunu|lur. 

Millet Meclisi Başkamı 
yerime Baş'kamvieikili 

Meımduh Ekşi 

Kars MülletveMli Kemal Güven. G9 gün, has
talığı mledıemiyle, 7 . 5 . 1974 tarihinden itiba-
ncn. 

Zonguldak MilletvdkiiM Sadık Tekin Müftü-
loğiıı, 9i5 gün, hastalığı nedeniyle, 5 4 . 1974 ta
lihinden itibanen. 

iS&vaıs Milletvekili Nazif Arslam, 45 gün, has
talığı nedeniyle, 8 . 4 . 1974 tarihinden itiba
ren, 

'Sivas Milletvekili Enver Akova,, 20 gün, 
hastalığı nedeniyle, 16 . 5 . 1974 tarihimden iti-
ibaren,. 

l^tanlbul Milletvekilli İlhaimi Sancar, 21 gün, 
hastalığı medemıiyle, 20 . 5 . 1974 tarihinlden. iti-
baıreın,, 

Gaizdıamtep Mililetveikili Hüseyin İneioğlu, 20 
gün, hastalığı medeniyle, 16 . 5 . 1974 tarihim
den itibaneın, 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya, 15 
gün, 'ımaızeıreti nedeniyle, 14 . 5 . 1974 tarihim
den. itdibaren, 

Bursa Milletvekili Ahmıelt TürkıeÜ, 21 gün, 
(mazereti. medemliyle, 4 . 6 . 1974 tarihimden iti-
l>aı<em, 

BAŞKAN — İzin taleplerimi ayrı ayrı Yüoe 
Kurulun onayuna sumaeağıom. 

«Kars Milletvekili Kemal Güvem, 69 gün, 
(hastalığı medeniyle, 7 . 5 . 1974 tarihinden iti-
fbarnen.» 

BARKLAN — Kabul edenler... Kabul 'etme
yenler... Kaibul edlmdıştir. 

«Zonguldak Milletvtekili Sadık Tekin Müfitü-
oğlu, 95 gün, hastalığı nedeniyle, 5 . 4 . 1974 
tarihinden itiiib anen.» 

BALKAN — Kaibul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

«İSilvals Milletvekili Na.zif Aıslan, -45 güm,, 
haftalığı medıeniyle, 8 . 4 . 1974 tarihimden iti-
İmren.» 

BAŞKAN — Kaibul ödemler... Kabul etmie-
yenler... Kabul: edilmiştir. 

«iSivas Milletvekili -EnJver Akova. 20 gün, 
hastalığı medeniyle, 16 . 5 . 1974 tarihindem itiii-
baran.» 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul, edilmiştir. 

«Istiaınlbul MJiUetvelkili İlhami Sameaır, 21 güm, 
hastalığı medeniyle, 20 . 5 . 1974 tarihinden, i|ti-
hareını.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmıe-
y emler... Kabul edilmiştik". 

'«Gaziantep Milletvekili Hüseyin İnciıoğlu, 
20 güm,, hastalığı nedeniyle, 16 . 5 . 1974 tari
himden, istiharem.» 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Kumul 'öfcmıe-
yemler... Kahuıl edilmiştir, 

'«iGaziıamltep Milletvekili Mıeihmet Özkaya, 15 
gün, mazeretli medeniyle, 14 . 5 . 1974 tarihin
den itibanen.» 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Kabul etımıe-
yenler... Kaibul edıilm)i§ıt'ir. 

«(Bursa Milletvekili Ahmet Tiürkel, 21 gün, 
ımıazerietıi nedeniyle, 4 . 6 . 1974 tarihimden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme-
yemlleır... Kaibul edilmiştir. 

2. — Hastalığı nedeniyle ilâ aydan fazla izin 
alan Kars Milletvekili Kemal Güven1 e ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/211) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle ıbu yalsama yılında 2 ay

dan fazla izin alan Kars (Milletvekili Kemal Gü-
ven'e ödeneğinin verilelbilmıesi İçtüzüğün 130 
mcu maddesi gereğince Genel Kumulun onayına 
sunulur. 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
BaşkamvekiU 

Memduh Ekşi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kaibul etm'e-
yenler... Kabul edilmiştik. 

«3. — Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin 
alan Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftü-
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oğlu'na ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi (3/210) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkere var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında 2 ay

dan fazla izin alan Zonguldak Milletvekili Sa-

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
2 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu ve aday listesi (3/173) (S. Sayı
sı : 57) (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri Gündeme 
geçiyoruz, 

Daıha önce alınimış karar gereğince ve 'Gün
demimiz uyarınca Anayasa Mahkemesinde bulu
nan 2 asıl üyelik için seçim yapacağız. 

Oy pusulalarını dağıtınız. Oy kupası küjrısü-
nün 'önüne .konulacak ve oylar kürsünün önün
den .geçmek suretiyle kullanılacakltır efendim. 

'Sayım döküm komisyonu için kura çekiyo
rum efendim : 

.Sayın Ali Nejat Ölçen?.. Yok. 
ıSayıln Mehmet Delikaya?.. Burada. 
Sayın Mehmet Emin Turgut alp i . Yok. 
.Sayın Nadir Lâtif İslâm .. Burada. 
Sayın Haydar Özalp .. Yok. 
Sayın'Tekin İleri Dikmen?.. Burada, 
Sayın Vecdi İlhan?.. Yok. 
Saym Sami Arslan?.. Burada, 
Sayın Hasan Yıldırım?.. Yok: 
Saym .Necmettin. Cevheri?.. Yok. 
Sayın Muammer Alıcı?.. Burada. 
(Sayın Mehmet Delikaya, Sayın Nadir Lâtif 

İslâm, Sayın Tekin İleni 'Dikmen, Sayın Sami 
Arslan ve Sayın Muammer Alıcı Sayım döküm 
komisyonunun teşkil etmişlerdir. 

Sayın Milletvekilleri, yedek üyelik için ya
pılan seçim sonuçlanmıştı. Bu oylamada 2 asıl 
üye seçilecektir. Halen aday olan Sayın arka
daşlarımızın isimlerini arz ediyorum efendim,. 

Ahmet Salih Oefci : Yargıtay Üyesi. 
Şahap Kitapçı : Yargıtay Üyesi. 

(1) 57 S. Sayılı Basmayazı 30 . 5 . 1974 İarilı-
li 90 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

dik Tekin Müftiioğlu'na ödeneğinin verilebilme
si İçtüzüğün 13 ncü maddesi gereğince Genel 
Kurulun onayıma sunulur. 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Memduih Ekşi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kaıbul edilmiştir. 

Nahit Saçlıloğlu : Askeri Yargıtay 2 nci 
Başkanı. 

Orhan Tüzemen : Danıştay Üyesi. 
Fuat AzJguıı : Danıştay Üyesi. 
Eafet Tüzün : Askeri Yargıtay Baş

kanı. 
Sayın Milletvekilleri, okumuş olduğum bu 

isimlerden sadece 2 tanesinin adı ve soyadı, siz-
lene dağıtılmış olan mühürlü kağıtlara yazıla
caktır efendim. Zarflara 'konulduktan sonra, oy 
pusulası oy kutusuna atılacaktır. 

Adana ilinden başlıyoruz. 

(Adana Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

(BAŞKAN —: Sayın Kahramam'm dışında 
oyunu .kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. 

Oyunu kullan mayan sayın üye var mı efen
dim?... 

Oyunu kullanmayan sayın üye yok. Oylama 
işlemi bitmiştir efendim. 

Sayım - döküm Komisyonu, sayın Delikaya, 
Saym İslâm, Sayın Dikmen, Sayın Arslan ve 
Saym Alıcı lütfen yerlerini alsınlar. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
iBAŞKAN — Sayım - döküm Komisyonunun 

gelen rapoiruııu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan iki 

asıl üyelik için yapılan seçime 107 üye katılmış 
ve neticede ekseriyet olmadığı anlaşıldığından 
ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arzolunur. 
Malatya Sakarya 

Mehmet Delikaya Nadir Lâtif İslâm 
Muş «Denizli 

Tekin İleri Dikmen Sami Arslan 
Ankara 

Muammer Alıcı 

V. - SEÇİMLER 
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BAŞKAN — Sayım - Döküm Komisyonu 
raporuna göre seçime iştiraık eden üye sayısı 
107'dir. Bu (suretle salonda müzakerelere devam, 
için gemekli (çoğunluğumuz kalmadığı anlaşıl
mıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Devlet Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
maisına dalâletlerinizi saygnyle arz ederim. 

i<5 . 4 . 1974 
iSıih-t Mile tvekl i 

îdris Arıkaın 
Sloru : 
Siirt ili merkez ilçede kâini ve idaresi Va

kıflar Genel Müdürlüğüne ait «Büyük Cami» 
namlyle mâruf camian minare ve müştemilât 
(onarını - bakım çalışmaları no durumdadır'? 

Selçuk minaresinin bir örneği olan mez
kûr cami minaresinin onanım ve bakımı için 
kurulmuş olan iskele, ödenek yokluğu nede
niyle herhangi bir çalışmanın yapılmaması 
yüzünden çökmeye yüz tutmuştur. Elski eser
ler arasında yer alan bu cami ve minaresi 
«narım - bakım çalışmalarının kalındığı yer
den devam ettirilmesi düşünülmekte midir? 
Öyle ise, bu çalışmaların hangi tarihte ve ne 
ş e kild e bi tirilm es i ö ngö r ül m üştür ? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı ' 4 . 6 . İI974 

Sayı : 703/6215^782-7/127 
Türküye Büyük' Millet Meclisi Başkanlığına 

Siirt Milletvekili Sayın îdris Arıkan'ıın Ba
kanlığıma yöneltilen yazılı sloru önergesine 
cevap yazımız aşağıdadır. 

Bugünkü gündemimizde yer alan konularla 
'birlikte kanun tasarı ve tekliflerinin müzakere
lerine devam etmıek üzere Birleşimi 11 . 6 . 1974 
Salı (günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatı
yorum efendim. 

Kapanıma (Saati : 16,30 

Önergeye cevaplarımız : 
Siirt ili merkezindeki Ulu Camilin onarımın

da : 
II. 1968 yılında camiin eısals bünyesi, mina

resinin onarımı ve takviyesi ile ilgili işler ya
pılmış, minareye kaplanacak çiniler de Kü
tahya Çini fabrikalarında orijinaline uygun-
olarak yapltırılmılştır. Çiniler halen Diyar
bakır Vakıflar Bjcige Müdürlüğü deposunda 
mudi af aza e eli İm ek tedi r. 

IBüyük bir' itina ve para sarfı ille yaptırılan 
(pililerin kötü ve ehliyetsiz ellerde zayi ol
maması için mütehaslsıls kişilere ihtiyaç vaır-
dır. 1970 yılımdan bu yana mezkûr çinilerin 
minareye kaplamasını yapacak mütehaisisıs 'bir 
usta bulunamamıştır. 

Çini işinin dışımda minarenin statik du
rumunda şüpheli 'bir hal mevcut değildir. 

Minare çevresinde duran iş iskelesi ise, 
bu işi yapabilecek şahıisların işi daha yakın
dan görü]) ineeleıy ehlim esi için söktürülme--
•miştir. 

2. '1970 yılında idaremizin dış ülkelerden 
ithal eltl'ği (Prewanlol) isimli tecrit malzeme
si i1 e cami kubbeleri kaplanmış böylece kub-
belerdekl akıntılar da önlenmiştir. 

3. !1'971 yılında, camiin Batı kıısmında ya
pılacak drenaj ve istimlak sonunda çıkacak 
cephenliın tamiri ile çevre tanzimine ait işlerin 

*•» 

A) 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •— .Siirt Milletvekili îdris Artkan'ın, Sürt 
Merkez ilçesindeki Büyük Camiin onarımına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı -Süleyman Arif 
Emre'nin yazılı cevabı (7/127) 

önerge sahibi Sayın milletvekiline ulaştı
rılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

iSiileyman Arif Emre 
Devlet Bakanı 
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yapılalbilmesi için, camiin Batı cephesine biti
şik yapıların istimlâki zaıruretine ka r i l ik 
(75 000,00) lira ayrılmıştın1. istim1 ak işu kesin
leşmiş olup, bazı yapı sahiplerinin bede'e iti
razları yüzlünden mahkemesi devam etmek
te ; bir kıisıım yapılarda itiraz olmadığımdan 
talhliye edilerek yakılmış ve cami sahasına 
kal/b edilmiştir. 

4. 1973 yılında istimlâk sahasından arta 
Ikalan kısımda cami çevresinde yapılan dre
najın devamı, <bu cephenin .tamiri ile avlu-
ısuınun tanzimi ve W.C.'l:erin yapılması işine 
ait (!İI3(0 000.00) liralık keşif yapılarak iha
leye çikarılmuş ve talip zuibur etmediğinden 
mezkûr, işler yapılmamış, dosyası da ihaleden 
kaldırılmıştır. 

Bu defa 1974 yılı onarım programında 
yukarda balhsii geçen işlerin yapılabilmesi 
için 176 OOO.'OO) lira yeniden ayrılmış tur. 

Minare çmilerkıin yerine konması için mü
tehassıs ustalar aranmakta olup, onarımın bil
dirilen esaslar dahilinde bitirilmesi sağlana-
caiktıır. 

2. Sürt -Milletvekili îdrü Arıkan'ın, Siirt'te 
kurulması düşünülen ' Bidar Hidro - JElektrik-
santralma ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 'Kay
naklar Bakam Cahit ' Kayra'nın yazık cevabı 
(7/128) 

.Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı slorumun Sayın Enerji ve 

Tiaibüî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı ola-
ırak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say-
giyle arz ederim. 

US . 4 . 11974, 

Siirt Mille!üve!kili 
îclris Arıkan 

Boru : 
İkindi Beş Yıl, Kalkınma Planının yıllık 

uygulama programlarında yer alup, Siirt ili 
Pervari ilçesinde, Bo/tan nehri üzerinde ku
rulması düşünülmüş bulunan «Bidaır» hidro 
•- elektriik santralının plan ve pıtoıgram ça
lışmaları devam etmekte midir ? 

Öyle ise, 'bu çalışmalar hanlgi safhadadır 
ve ilerisi için ne düşünülmektedir?. 

T. C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112/093.10/940-26288 
Konu : Siirt Milletvekilli Sa
yın Iclris Arıkan'ın, «Bidar 
H.EjS.» ile ilgili yazılı sloru 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'3 . 6 . 11974 

ilgi : a) 22 . 4 . 1974 gün ve 7/İ2I8-78I3/7324 
ile, 

Ib) 17 . 5 . 11974 gün ve 7/128-783/71224 sa
yılı y azılarınız. 

Siirt Milletvekili Sayın Idris Arıkan'ın 
«Siirt'te kurulması düşünülen Bidar Hidro 
- Elektrik Santralı» na dair yazılı sıoıru öner
gesi cevaibı ilişikte takdim olunmuştur. 

©MîgiMeriınize saygı ile arz ederim. 
lEnerji ve 'Talbiî Kaynaklar 

Bakanı! 
/Cahit Kayra 

Siirt Mıiil.etîvekiM ' Sayın İdriıs Arıkan'ın 
«Siirt'te kurulması düşünülen Bidar Bidıno-
elelktrilk santralına dair yazılı soru önergesi ce
vabıdır. 

Soru : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
yıllık uygulama programı!arında yer alıp, Siirt 
ili Pervari ilçesinde, Bio'tan nehri üzerinde 
kurulması düşlünıülmüş bulunan «Budan» hidro
elektrik santralının plan ve program çalışma
ları devam etmekte midir? 

Öyle ise, tou çaılışmallar hanıgıi safihadadır 
ve il erlisi İçin ne düşünülmektedir?' 

'Cevap : Dicle havzası istikşaf 'etütleri için
de, Blotan çayının Çatak deresi kolu üzerin
de etüt edilmiş olan ve sırasıyle 416 MtW, 36 
MW kurulu güçteki Bidar I ve Bidar II nehir 
santralları, teknik eleman imkânsızlığı nede
nliyle (bugüne 'kadar planlama seviyesinde ele 
alınmamıştır. 

Kjonunun icraat priolgramma alınabilmesi 
için evvelemirde planlama etütleri yer almak
tadır. 

Planlama etütleri sonunda konu teknik ve 
ekoniomik yönden yapılalbilir bulunduğu tak-
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dırde, kati pnoj eleri ikmâl edilecek ve buna 
göre icraat programlarına almacak'tur. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Cahit Kayra 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

3. '— Van Milletveküi İhsan 'Bedirhanoğlu' 
nun, Van'ın Muradiye ilçesine \8ümerbank \sah§ 
mağazası açılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun 'yazılı 
cevabı (7/134) 

25 . }4 . ,1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknioloji Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulma'sını saygıyle arz ede
rim. 

Van Milletvekilli 
İhsan Bedirftıatnoğlu 

İki yıldan iberi Van'ın Muradiye ilçeısin-
de Sümerbanlkın Jbir satış mağazası açılacağı 
planlandığı halde 'bu düşünce bir türlü yeri
ne getirilmiyor1. 

İlçemiz İran ile hem hudut olduğundan ev
velâ gayrimeşru ticarî yolların 'bu teşebbüs 
ile kapanacağı ve vatandaşın kolayhlkla ara--
dığını bulabileceği dikkate alınarak neticeyi 
beklediğimizden,: 

II. Muradiyeye, Sümerbankm bir satış ma
ğazasının. açılması İki yıldan heri planlandığı 
(halde n'iıçin açılmıyor? 

!2. Açılmayacak ise bunun sebepleri neler
dir 't' 

3. ÎB.u teşebbüsü köstekleyen girişimler 
mi vardır? 

T. c. - 3 . 6 . ato 
İSanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

iSamayi Dairesi Reisliği! 
iSayı : 13/StB-3/902 

Konu : Muradiye ilçesinde 
İSümeribank satış mağazası 
açılması Hk. 

Millet Meclijsı Başkanlığına 

İlgi : 3 . 5 . 1974 tarihli ve 7/lj34/92f6-756'3 
sayılı yazınız. 

Van Milletvekili 'Sayın İhsan BedMıanıoğ-
lu'nun Muradiye ilçesinde Sümerbank sataş 

mağazası açılın asına mütedair slorıı önerıgetsiy-
,1e ilgili olarak hazırlanan notu ilişikte sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
(Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Van Milletvekili Sayın İhsan Bedirîhanoğlu' 
nun Muradiye ilçesinde Süımerbanlk satıiş ma
ğazası açıilmaısı talebine ilişlkin sloru önergesi 
hakkında not. 

1< ,Sınır 'bölgelerindeki ilçeler sakinlerinin 
zaruri ihtiyaç maddelerini mahallen temin 
edememeleri sonucu, Iran ve Irak'ın hudutla
rımız civarındaki kasabalarından sağlama ci
hetine gittiklerini tespit eden Bakanlığımız, 
'bu gidiş ve gelişlerin yaratacağı mahzurları 
igöaönünde bulundurarak, vatandaşlarımızm 
en müjbrem İhtiyaçlarını kartşılayabiimeleri için 
hudut kazalarında küçük çapta ve çok yönlü 
iSümeribank satış nıağazaısı açılmasında ve hu 
mağazalarda yalnız iSümeribank mamulleri de
ğil, gaz, tuz, un ve şeker gibi en önemli ihti
yaç maddelerinin de satılmasında fayda mü
talâa ederek Ibu hususta gerekli kararnamenin 
ijsıtDhısalini teminen konuyu 1971 yılında Baş
bakanlığa intikâl ettirmiştir'. 

12. Bakanlar Kurulunun '25 . 10 . 19/71 ta
rihli ve 7/33İ13 sayılı kararı ile doğacak zara
rın Hazinece karşılanması kaydüyle sınır ka
sabalarımda Sümerbankiın satış mağazası açma
sı kabul buyurulmuştur. 

Bu karar gereğince Slümerbaıık; Şemdinli, 
Çukurca, Beytüşşebap, Başkale, Kıızıltepe, Mid
yat, Yüksekova, Muradiye, Özalp, Cizre, Nusay
bin, Ericüş ve Aşkale ilçelerinde tetkikler yap
tırmış; 'bunlardan, Şemdinli, Çukurca, Beytüş
şebap, Başkale, Kızıltepe, Midyat ve Yüksek
ova da mağaza açmış, geriye kalan 6 ilçede 
mağaza açılması huisusunuda proıgra.mına al-
mıştıır. Muradiye'de bunlar arasında bulun
maktadır. 

4. 'Sümerlbarikca hazırlaman yıllık progranr-
lar içinde mütalâa edilen bahis konusu 6 ma
ğazanın da, yeteri kadar tuz, şeker, un, gaz 
ve yağ glifbi maddelerin temini nispetinde, 
açılmafsıına gayret edilmektedir. 

4. — Nevşehir Milletvekili Ragıp {Üner'in, 
Nevşehir Tekstil Fabrikasına ilişkin sorusu ve 
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Sanayi ve Teknoloji Bakam Abdülkerim Doğru' 
nun yazılı'cevabı (7/142) 

25 . 4 .' 1974 

'Türkiye Büiyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağidaki sorumun, Sayın Sanayi ve Tek-
njoloji Bıakaıu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ederim. 

'Nevşehir MHlleltivekiij 
Prbf. Dr. Ragıp Ünen 

!1. Nevşehir ilinde mevcut 17 biln iğlik, 
Tekstil Fabrikasının 50 bin iğe çıkarılması için 
ıgeçen yıllarda bir çalışma vardı. 

'19Î74 yılında durum ele alınacak mıdır? 
Derin, saygılarımla. 

T. C. 
iSanayi ve Teknioloji Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 6 . .6 . 1Ö74 
Bayı : 13/SB-3/9K1 

Kjonu : Nevşehir Milletvekili 
'Sayın Ragıp Üner'in sıoru 
iönerigesi Hk. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 5 . 119(74 tarihli ve 7/142-838/71963 
sayılı yaizmuz. 

Nevşehir Milletvekilli Sayın Raigrp Üner'in 
Nevşehir Tekstil Fabrikasına mütedair soru 
onergesliıyle alâkalı olarak hazırlanan notun 
ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

! Abdülkerim Doğru 
'Sanayi ve Teknoloji Bakana 

Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner'in 
Nevşehir Tekstil Fabrikası hakkındaki sıoru 
önergesiyle ilgili w>t 

d. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dö
nemindeki yatırım politikası ile mevcut tesir
lerin durumları ve yatırım hedeflerini tespit 
etmek üzere 1970 yılanda Sümerbankça yapı
lan etüt sonunda, Nevşehir Fabrikasına iç ve 
dış piyalsa şartlarına ve yatırım indirimlerine 
'bağlı olarak 25 000 iğlik bir iplik .kısmının 
ilâvesi düşünülmüştür. 

2. 1İ973 yılında yapılan çalışmalar sıonun-
cta ise dünyadaki ve Türkiye'deki pamuk ipliği 

6 . 6 .1974 O : 1 

I tesislerinin durumları yeniden gözden geçiril
diğinde; 

a). Halen dünyada 12İ5 milyon pamuklu iğ 
bulunduğu, kalkınmakta olan ülkelerde pamuk 
ipliği üretiminin artmasına karşılık, sanayide 
gelişmiş ülkelerde hammadde yerine yarı ma
mul ve mamul ithaline öncelik verilmesi ne
ticesi bir gerileme müşahade edildiği, bu ül
kelerde pamuklu imalâtının büyük bir kısmı
nın suni ve sentetiğe veya karışımlarına dönüş
tüğü, 

(b) Ülkemizde ise büyük bir gelişme kay
deden pamuk ipliği kapasitesinin 1972 yılı sio-
nu İtibariyle 1 541 000 iğe ulaştığı, slon yıllar
da alman teşvik tedbirleri neticesi yakın bir. 

I gelecekte işletmeye geçecek yeni tesisler ka
pasitemin 1 948 017 adedli bulduğu, bunun ne
ticesi olarakta üç yıl. sionra pamuk ipliği üre
timinin 527 000 tona ulaştığı, tespit edilmiştir. 

3. Halen 180 000 ton olan tüke'tümilmiz % 5 
artış ile 19'80 yılında 250 0O0 tona çıkacağı he-
sabedilirse, 277 000 tonluk ipliğe dış pazar 

I bulunması gerekecektir. 300 000 ton olan dün
ya ithalâtının ilse 1080lerde 400 000 tonu a§-

I mayaca ğı da nazarı itibara alınırsa halen 
23 000 ton olan ihracatımızın ne kadar bir ge
lişme gösterirse göstersin 277 0O0 tona ulaşa-
maiyacaği) tabiidir. 

4. Yukarda açıklanan sebepler dolayıisly-
le Nevşehir Fabrikasını tevsi etmedin mem-

I leket ekonjomisine yarar sağlamayacağı naza
rı itibara alınarak yeni bir çalışmaya gidİilme-
miştir. 

I 5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
I şeker üretim ve buhranına 4Uşkin ısorusu ve Sa

nayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun 
yazılı cevabı. (7/153) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi baka

nından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Ana
yasanın 88 nci ve İçtüzüğün 94 neü maddeleri 
uyarınca rica ederim. 

'Saygılarımla.. 
3 . 5 . 10174 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Büldahlıı 

1. Bugün için Türkiye'de bir şeker buhranı 
I var mıdır f Yoksa şeker şirketi depoları ile di-
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ger dağıtım merkezlerinde 1 . ö • 1974 itibariy
le kaç ton şeker vardır? 

2. /Türkiye'de bugün için şeker imal eden 
kaç adet fabrika vardır ve inşa tarihleri ile, 
istihsale geçtikleri tarihler nelerdir? 

'3. Her şeker faJbrikaısmm yıllık istihsal 
kapasitesi nedir? Fiilî istihsal ne kadardır? 

4. Muğla ili ve ilçelerinde şeker sıkıntısı
nın şiddetle hissedildiği müşahade edilmektedir. 
Bunun seibdbi nedir? 

5. Şeker istihsalinin artırılması için, hükü
metçe alınmış her hangi bir teşebbüs var mıdır? 
Varsa nelerdir ? 

6. Burdur Şeker Falbrikasına yakın ve pan
car ekimine salih bulunan Fethiye ilçesinin Se
ki bucağı topraklarında ekime müsaade edilme
si düşünülmekte midir? 

7. ıŞeker sıkıntısının mevcut olduğu ve bu 
maksatla yakında şeker ithaline başlanacağı ga
zetelerde yazılmaktadır? Bu husus doğru mu
dur? Doğru ise bu ithal şekerinin fiyatı ne ola
caktır? 

8. 1973 yılında Karma Komisyonda yapı
lan müzakerelerde Şeker şirketi ilgililerinin be
yanlarına göre, fabrikaların tam kapasite çalışa
madıkları, buna da enerji buhranının sebep ol
duğu beyan edilmiştir. Bu hususta ne gibi ted-
'birler alınmıştır? 

;9. Yeni pancar mahsulünün idrakinden son
ra pancar alım fiyatlarında bir artış yapılacak 
mıdır? Bu artışın şeker fiyatlarına inikası ne 
»olacaktır? 

Yani şeker fiyatları 1974 rekoltesinde han
gi seviyede tutacaktır? 

T. O. 
'Sanayi ve Teknoloji 3 .6 .1974 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 
SSayı : m/Şeker 3/m% 

Eki : 1. 
Konu : Muğla Milletvekili Sayın 
Ahmet BuManlı'nın soru önergesi 
ek. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

İlgi : 9 . 5 . 1974 tarihli ve 7/153/'882-i78il6 
sayılı yazınız. 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldahlı' 
•nın şeker satışları ve şeker fabrikalarına müte-

| dair soru önergesiyle alâkalı olarak hazırlanan 
notun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

A. Kerim Doğru 
(Sanayi ve 'Teknoloji Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet 'BuManlı'nın 
şeker sorunuyte ilgili soru önergesi hakkında 

Not 
1, Bugün için Türkiye'de bir şeker buhra

nı var mıdır? Yoksa Şeker Şirketi depoları ile 
diğer dağıtım imerkezlerinde 1 . 5 . 1974 itiba
riyle kaç ton şeker vardır ? 

Memleketimiz şeker istihlâki nüfus ve millî 
gelirdeki gelişmeye muvazi olarak, yılda, bir 
evvelki yıla nazaran, ortalama % 6-8 nispetin
de artmakta iken 19712 yılında bu değer % 11, 
35 seviyesine ulaşmış ve 19ı6(2 - 1972 dönemi or
talama artış hızı % 8,1 olmuştur. 

Bu esaslardan hareket edilerek ve müessir 
diğer faktörler de gözönünde tutularak 1973 
yılında iç şeker satışlarının 760 000 ton (DPT' 
na göre 733 000 ton) olacağı tahmin edilmiş, 

I buna muvazi olarak da 1973 yılı için yapılan 
programda 8100 000 ton (DPT'na göre 775 000 
ton) şeker istihsali öngörülmüştür. Ancak; 

a) Tarımsal ürünlerin taban fiyatlarının 
I arttırılması Devlet Memurları Kanunu ile top

lu sözleşmelerin getirdiği zamlar dolayıısıyile 
büyük bir nüfus topluluğunun alım gücünün 
artması, bütün gıda maddelerinin fiyatlarının 
her yıl önemli nispetlerde yükselmiş olmasına 

I rağmen 10.Ağustos 1970 tarihinden beri şeker 
satış fiyatlarının değişmemesi nedeniyle gıda 
maddeleri arasındaki fiyat dengesinin şeker 
aleyhine gelişmesi, 20 Ağustos 1973 tarihinde 

I pancar fiyatlarının % 50 oranında artırılması-
I nın şeker fiyatlarına da zam yapılacağı kanaa

tini uyandırması ve bu nedenle spekülatif hare-
I ketlere tevessül edilmesi ve bunlara mümasili se-
I heplerle de 1973 yılı iç şeker satışları bu yıla ka-
j dar müşahade edilmeyen yüksek oranda bir ar-
I tış hızı göstererek seyretmiş ve fiilî tüketim 
I proıgrama nazaran 80 000 ton fazlasıyle 840 000 

ton, artış hızı % 16,10 olarak tecelli etmiştir. 

Ib)' Buna ilâveten 800 OÖÖ ton olarak öngö-
I rülen şeker üretimi de, son yıllarda memılekieti-
I mizde hüküm süren ve 1973 yılında had safha-
r ya ulaşan kuraklığın diğer ürünlerde olduğu 
I gibi pancar rekoltesini de etkilemıesi nedeniyle, 
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programa nazaran 122 908 ton noksaniyle 
677 007 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu durum 
.197)4 yılında piyasaya arz edilecek şeker mik
tarının azalmasını tevlit etmiştir. Memlekette 
şeker sıkıntısı çekilmemesi için, bu noksanlığın 
ithal suretiyle karşılanması cihetine gidilmiş 
ve 9 . 4 . 1974- 7/79-99 sayılı Kararname ile 
150 00O ton şeker ithaline karar verilmiştir. 

1 . 6 . .19)74 tarihi itibariyle fabrikalardaki 
•stok miktarı 161 036 tondur. Mevcut stok ve it
hal edilecek şekerle memleketimiz ihtiyacı yeni 

kampanya dönemine kadar tamamen karşılan
mış olacaktır. 

:2. (Türkiye'de bugün için şeker imal eden 
kaç adet fabrika vardır ve inşa tarihleri ile 
istihsale geçtikleri tarihler nelerdir? 

'Türkiye'de halen 12 adedi Türkiye Şeker 
Fabrikaları, A. Ş. ne ve birer adedi de Adapa
zarı, Amasya, Kayseri, Konya, Kütahya Şeker 
Şirketlerine ait 5 şeker fabrikası ile birlikte 17 
Şeker Fabrikası mevcuttur. 

Bu fabrikaların kuruluş yılları aşağıda gös
terilmiştir. 

Fabrika adı 

A - Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne ait 
olan fabrikalar 

1° — Alpullu Şeker Fato. 

5° 
6° 
7° 
8° 
9° 

10° 
ı;ı° 
1(2° 

B 

Uşak Şeker1 Fab. 

Eskişehir Şeker Fab. 

40 _ T O T ^ I , ş ; ek e r Fab. 

— Burdur Şeker Fab. 
— Susurluk Şeker Fab. 
— Erzurum Şeker Fab. 
— Erzincan Şeker Fab. 
— Elâzığ Şeker Fab. 
-— Malatya Şeker Fab. 
— Kastamonu Şeker Fab. 
— Ankara Şeker Falb. 
— Özel şirketlere ait olan fabrikalar 

13° — Adapazarı Şeker Fab. T. A. Ş. 

14° — Konya Şeker Fab. A. Ş. 

15° 
16° 
17° 

Amasya Şeker. Fab. A. Ş. 
Kütahya Şeker Fab. A. Ş. 
Kayseri Şeker Fab. A. Ş. 

İşletmeye 
açıldığı yıl 

19126 

(19219 . 

1933 

1934 

1,955 
,1955 
1966 
1966 
,1966 
1966 
l/963ı 
11962 

Düşünceler 

'198ıl, 19l3ı9, 1960, 1968 yı l lar ında tev
si edildi. 
1934, 1961 yıllarında tevsi, 1,971 yı
lında modernize edildi. 
1934, 19317, 1951 yılında tevsi edil
miştir. Yeniden tevsi edilmektedir. 
1936, 1950 yılında tevsi edilmiştir. 
Yeniden tevsi edilmektedir. 
Tevsi edilmesi programa alınmıştır. 
1968 yılında tevsi edilmiştir. 

Tevsi edilmesi programa alınmıştır. 

1953 

-1954 

1954 
1(954 
1966 

(1961 yılında tevsi edilmiştir. Yeni
den tevsi edilmesi programıa alın
mış tır. 
1969 yılında tevsi edilmiştir. Yeni
den tevsi edilmektedir. 
.1968 yılında tev'si edilmiştir. 
Tevsi edilmesi programa alınmıştır. 

3. Her şeker fabrikasının yıllık istihsal ka
pasitesi nedir? Fiilî istihsal ne kadardır? 

Fabrikaların yıllık şeker istihsal kapasiteleri 
kampanya sürelerine, günlük pancar işleme ka
pasitelerine ve pancardaki şeker varlığına bağ
lı olarak değişmektedir. Bu faktörler için kabul 

edilen nominal ve ortalama değerler nazarı iti
bara alınarak tespit edilen yıllık şeker üretim 
kapasitesi toplam olarak 70Ö CÖO tondur. An
cak azamî günlük pancar işleme kapasitelerin
de çalışmak ve kampanya sürelerini uzatmak 
suretiyle yılda, pancardaki şeıker varlığına da 
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bağlı olarak, 800 - 875 ÖOÜ ton şeker üretmek 
mümkün görülmektedir. 

Nominal yıllık kapasiteler ile son üç yıllık 
fiilî üretim miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Fabrika adı 

A) 'Türkiye Şeker 
•A. Ş.'ne 

Alpullu 
Ankara 
Burdur 

A) Türkiye 
A. Ş.'ne 

Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Kastamonu 
Malatya 
Susurluk 
Turhal 
Uşak 

Fabrikaları 
ait fabrikalar 

Şeker Fabrikaları 
ait fabrikalar 

B) özel şirketlere 
Adapazarı 
Amasya 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 

Yekûn 

Nominal 
Yıllık 

Kapasite 
i (Ton) 

'61 1600 
815 100 
4J0 1300 

119 500 
m İ1I20 
22 030 
51 715 
31 (200 
24 505 
42 000 
50 700 
26 7(30 

ait fabrikalar 
(39 000 

104 780 
41 '600 
63 ı570 
20 150 

708 600 

1971 

84 825,626 
41 007,000 
75 068,000 

27 1583,590 
24 594,000 
26 878,000 
m 234,750 
36 1073,000 
812 883,200 
©5 201,200 
63 030,000 
28 i947,'00O 

;50 O41,i8O0 
1İ20 7151,000 

61 441,000 
77 000,000 
27 '757,2175 

837 416,085 

Fiilî Üretim (T 
1972 

82 '6169,881 
(38 '8129,000 
'69 502,000 

28 292,850 
20 400,000 
211 501,000 
58 975,000 
2il 105,000 
27 028,2215 
54 598,000 
52 080,000 
82 473,075 

43 1316,250 
99 664,000 
152 88I1Jİ50 . 
'68 894,000 
29 3911,140 

746 460,021 

on) 
1973 

22 $ 1 8 , « 
86 68:6,000 
46 575,000 

20 774y670 
.H7 870,000 
116 79(2,000 
54 2812,000 
128 2138,200 
18 8160,500 
54 11218,000 
88 1140,000 
25 786,100 

158 D'56,1150 
11(18 474,000 

44 18916,000 
1612 767,000 
211 1358,000 

'677 097,288 

4. —• Muğla ili ve ilçelerinde şeker sıkıntısı
nın şiddetle hissedildiği müşahade edilmektedir. 
'Bunun sebebi nedir? 

Fabrikalardan yapılan şeker satışlarına, ta
lep edilen miktarda bir kesinti yapılmadan, 1974 
yılında da devam edilmiş ve talep miktarı 500 
kg. dan az olmamak üzere fabrikalara müraca
at eden her müşterinin talebinin yerine getiril
mesine çalışılmıştır. Nitekim 1978 yılının ilk dört 
ayında piyasaya 266 012 ton şeker satıldığı hal
de 1974 yılının aynı döneminde bu miktar 271 464 
ton olmuştur. AnCak ürettikleri şeker miktarla
rına bağlı olarak satışa devam eden fabrika sa
yısı zamanla azalmış ve son aylarda 4'e inmiş
tir. Tüm ihtiyacın mahdut sayıda fabrika "tara

fından karşılanması zorunluğu ve spekülasyonu 
önlemek amacıyle bir müşteriye bir günde muay
yen miktarın üstünde şeker verilmemesi nede
niyle bir sürü sıra teessüs etmiş, alınan tedbir
lerle bunun da izalesine gayret edilmiştir. Ayrıca 
alman şekerlerin halka intikaline yardımcı ol
mak gayesiyle kimlere ne miktarda şeker satıl
dığı valilikler o bildirilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde Muğla il ve ilçele
rinde hissedildiği bildirilen şeker sıkıntısının, 
zamanında talepte bulunulmaması, tüccarların 
spekülatif davranışları ve bir ölçüde psikolojik 
nedenlerle halkın ihtiyacından fazla alımda bu
lunması sebeplerinden ileri geldiği kanısında
yız. 

— 92 
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5. — Çeker istihsalinin artırılması için hükü
metçe alınmış herhangi bir teşebbüs var mıdır! 
Varsa nelerdir? 

'Tüketimdeki artışı karşılayacak üretim he
define erişilebilmesi amacıyle, öncelikle pancar 
potansiyelinin müsait olduğu bölgelerdeki fabri
kaların tevsi edilmesi, bunların da kâfi gelme
diği ahvalde yeni fabrikaların kurulması prog
ramlanmıştır. Bu esastan hareket edilerek prog
ramlanan yatırım planı anaihatları ile aşağıda 
belirtilmiştir. 

"Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi içinde biti
rilmek üzere : 

a) 16 şeker fabrikasının, bugünkü kapasi
teleri % 90 - 166 oranında artırılmak üzere, tev
si edilmesi ve Afyon'da günlük pancar işleme 
kapasitesi 6 000 ton olan bir yeni fabrika ku
rulması, ('Küspe kurutma tesisi ve 100 ton/gün 
kapasiteli küp şeker ünitesi dajhil.) 

b) İki fabrikaya beheri 50 ton/gün kapa
siteli iki küp şeker ünitelsi ilâvesi. 

c) Tevsi edilecek ve yeni kurulacak şeker 
fabrikaları dışındaki 5 fabrikada küspe kurut
ma ünitesi kurulması. 

d) Ankara ve Eskişehir makine fabrikala
rının tevsii. 

e) Ankara çikolata ve şekerli maddeler araş
tırma, eğitim ve üretim, tesisleri ile şekerli ma
muller fabrikası etüt ve projesinin, hazırlanması. 

Üçüncü Beş Yıllık dönem içinde başlanılmak 
ve müteakip dönem içinde bitirilmek üzere : 

a) 4 şeker fabrikasının tevsi edilmesi ve yer
leri bilâhare tespit edilmek üzere iki yeni şeker 
fabrikası kurulmam. 

b) Bir küspe kurutma ünitesi kurulması. 
Dördüncü Beş Yıllık dönem, içinde gerçek

leştirilmek ve yeri bilâhare tespit edilmek üze
re bir yeni şeker fabrikası kurulması. 

Diğer idame ve tamamlama yatırımları. 
6. — Burdur Şeker Falbrikasma yakın ve pan

car ekimine salilh bulunan Fethiye ilçesinin Seki 
bucağı topraklarında ekime müsaade edilmesi 
düşünülmekte midir ? 

Halen tevsiat çalışmalarına başlanılmış olan 
Burdur Şeker Fabrikasının bu teıvsiata paralel 
olarak genişleyecek ekim, alanı içerisinde, Seki^ 
bucağında pancar ekilmesi olanakları yeniden 
incelenecektir. 

7. — Şeker sıkıntısının mevcut olduğu ve bu 
maksatla yakında şeker ithaline başlanacağı ga
zetelerde yazılmaktadır. Bu husus doğru mu
dur? Doğru ise bu ithal şekerinin fiyatı ne ola
caktır? 

Madde 1 de izaJh edilen nedenlerle Bakanlar 
Kurulunun 9 . 4 . 1974 - 7/79'9l9 sayılı kararı ile 
1974 yılında 150 000 ton şeker ithali kararlaştı
rılmıştır. İtfhal edilecek şekerin kesin miktarı 
tüketim seyrine göre tespit edilecektir. Bugüne 
kadar 50 000 tonluk ilk partinin ihalesi yapılmış 
ve ikinci 50 000 tonluk parti için ihaleye çıka
rılmıştır. 

İthal fiyatları dünya şeker borsası fiyatları
na göre teessüs etmekte ve borsa fiyatları seyyal 
bir durum arz etmektedir. İlk 50 000 tonluk 
ithalâtın vasati CİF 644 dolardan yapılması müm
kün olmuştur. 

8. —• 1973 yılında Karma Komisyonda yapı
lan müzakerelerde Şeker Şirketi yetkililerinin 
beyanlarına göre, fabrikaların tam kapasitede 
çalışmadıkları, buna da enerji buhranının sebep 
olduğu beyan edilmiştir. Bu hususta ne giıbi ted-
birlei' alınmıştır? 

Bu hususta bir yanlış anlama olduğu kanı
sındayız. Zira şeker fabrikaları, teknolojilerinin 
bir gereği olarak, kampanya dönemlerinde ihti
yaçları olan elektrik enerjisini kendi tesislerin
de üretmektedirler. Bu tesislerde bir yetersizlik 
olmadığından bu nedenle kapasitesinin altında 
çalışan şeker fabrikası bulunmamaktadır. Uy
gulanmakta olan enerji kısıntısı genel olarak şe
ker üretim dönemi dışında da devam etmekte 
olan bir kısım faaliyetlerimizle (İspirto üretimi, 
küp şeker imali gibi) kampanya döneminde ba
zı faıbrikalarımızdaki küspe kurutma tesisleri
ni etkilemektedir. 

— 53 — 



M. MedMisi B : 93 6 . 6 . 1974 O : 1 

9. — Yeni pancar alım fiyatlarında bir artış 
yapılacak mıdır? Bu artışın şeker fiyatlarına ini
kası ne olacaktır1? 

Yeni şeker fiyatları 1974 rekoltesinde hangi 
seviyeyi tutacaktır ? 

Pancar alım fiyatları ile şeker satış fiyatla
rını tespit yetkisi Bakanlar Kuruluna ait bir 
keyfiyettir. 

6. <— Kütahya Milletvekili İlhan Ermy'un, 
Kütahya'da uçak fabrikası kurulmasına ilişkin 
Millî Savunma ve Sanayi ve Teknoloji Bakanla
rından sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun 'yazılı cevabı. (7/169) 

Millet Meclisli Başkanlığmıa 

llişiıklte sunduğum yazılı soru önengıesitnioi' 
ıSaym jVplilî S avarama v« Sayın Sanayi ve Tek-
mtolloji Bakanları tarafımdan cevaplaiidLnİmaısı-
na deilâlelt buıyurulmasını .saıygılaırvmla arz ede'-
riirn. 

Kütahya Milıleftvekili 
ilhan Erıs-oy 

İÜşİği : 
28 . 6 . 1973 günlü ve 1784 sayılı Türk Uçak 

'Samaıylili Anonim Ortaklığı Kanununa. istinaden 
kurulması mukarrer Uçak Falbrikası ve bunun
la 'ilgili yaın sanayiin, ötedenıberi çeşitli uzımam!-
lıar taırafındam uygun bir yer olduğu ifade ediiil-
raıiş bulunan ve esasen bu tesisle ilgili yer seıçi-
mioıdie aranacak vasıf ve şartların hemen hep
sin.! bünyeısiindıe toplayan Kütahya'da kurulimıa-
ısınia karar verilmiş imidir? Verilmişse hazırlık
lara .ne zaiman başlanıacalkıtır ? 

T. C. 
•Sainaıyi ve Tdknlotojıi 

(Bakanlığı 31 . 5 . 1974 
Müsteşarlık Yaızı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 9 - 349 

K;onu : Yaıziiılı SOTU önergesi Hk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 5 . 1974 tarih ve 7/169 • 937/8366 

sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Muhteıreto İlhan Erısoy 

'taraflımdan Bakanlığıma .'tevcih olunan yazılı 
sioru önergesi cıevaibı aşağıdadır. 

Oereğinıe müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederdim. 

Abdülfeeriim Doğru 
Sanayi ve Teknioloji 

Bakanı 

'öevaJbıimız : 
28 . 6 .1973 günlü ve 1784 saiyılı kanun icaı-

bı olarak kuruinıası derpiş olunan ve memleke
timizde Uçalk Sanayiiniin tesilsliyle vaKİfeli Türk 
Uçak Sanayii A. O. adındaki iktisadî Devlet Te
şekkülü idare uzuvlarımın şimdilik tayin ve se-
çâmleri yapılmaımış hulıunduğundam, yazılı so
ru, önıe'r'gesıi'nide sözü geçen Uçak Fabrikasının 
proje ve yer seçimi ile ilgili bir çalışma, Bakan
lığım veya Bakanlığımla ilgili diğer bir teşek
kül tarafımdan henüz yapılımaımıştır. 

Bu iktisadî Devlet Teşekkülünün fiilen ku
rulup çalışmaya başlamasını müteakip, büytük 
bir hususiyet arzedem bu sanayi için gerekli yeır 
seçimli de difekalt ve titizlikle yapılacaktır. 

» e « 

— 54 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

93 <NCÜ (BİRLEŞİM 

6 . 6 . 1974 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkeımıesiinde açık 'bulunan 

2 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyorilarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarilhd : 
29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta
rafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenme
sine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/41) (S. Sayı
sı : 31) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1974) 

X 2 — Adana Milletvekilli Osman Çıtırık ile 
îstan'bul Milletvekili Engin Unsal ve 13 arka
daşının, tescil .edilmeyen birleşımieler ille bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet 'Komisyonu raporu 
ile Mardin Milletvekili Talât Oğuz Te 4 arka
daşının önergesi ve içişleri Komisyonu raporu 
(S. Sayısı : )2ı8 ve 28'e 1 nci ek) (Dağıtıma (ta
rihleri 18 . 4 . a'974 ve 16 . 5 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. —• Cumhuriyetçi Güven Partisi Gurupu adı

na Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Ne
bi! Oktay ile Van Milletvekili Salih Yıldız'm; 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş

ması için gerefkii kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etımek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem. Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

5. — istanbul Mületvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Urfa Milletvekili Oelâl Paydaş/m, 
Urfa - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair- içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (*) 

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

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



9. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, ' 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

10. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çameri'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

13. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy "işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru ömergesi (6/33). 

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
MİT Teşlkilâtuna dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

16. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

17. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

18. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

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

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinin Orman muhafaza, memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

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

22. — Kocaeli Milletvekilli Sedat Akay'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakamdan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

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

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

25. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü son* 
önergesi (6/56) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacın* 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/57) 

27. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Ilanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı 
na dair Köy işleri ve Kooperatifler Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi, ve Tek 
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

29. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırın:; 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanında-' 
sözlü soru önergesi (6/62) 

32. — Denizli Millet vekili Sami Aralan'm, 
Ziraat Bankası izmir-Çiğli şubesindeki yolsuz 
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/63) 

33. — Antalya Milletveikili ihsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

34. — Yozgat Milletvekili ihsan Aralan'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

35. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Dev
let Su işlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)" (#) 



36. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
îçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

37. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
îçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

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

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamından sözlü soru önergesi. (6/75) 

42 — Kars Milletvekili Yasin Bozlkurt'un, 
et taban fiyatına ilişiklin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

43 — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

44 — Denizli Milletvekili Sami Aralan'in, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü önergesi. (6/78) 

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

46 — Manisa Milletvekili Süleymam Çağ-
lar'ın, kuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

47 — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

48 — Mardin Milletvekili Nurettin Yillmaz' 
in Türk vatandaşlarınm Suriye'deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

3 — 
I 49 — Hatay Milletvekili Melumet Sönmez' 

in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

50 — İçıeil MiılletiVieikiM Nazıım Baş'in, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

51 — Ankara Milletvekili Necdet Evüiya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınma ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

52 — Muğlia Milletvekilli Ahmet Buldan-
lı'nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

53 _ Muğla Milletvekili Ahmet Buldıanlı' 
nm, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 

I sözlü soru önergesi (6/87) 

I 54 — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs-
j lâm'm, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mab-
I kemelerinde'ki davalara ilişkin Millî Savunma 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

I |55 — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 
I merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
I lamım nakline ilişkin Başbakandan sö?lü so-
I m önergesi (6/89) 

I 66 — İçel Milletvekili İlbralhim. Gö'ktepe'nin, 
I Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal

dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi (6/90) 

57 — Afyo,n Kaıraıhisar Milletvekili Mete 
Tan'ırı, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/91) 

58 — DiyarbaJkır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakan! a nn-

I dan sözlü sora önergesi (6/92) 
59 — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı' 

nm, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
I gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera

tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

60 — Muğla Milletvekili Ahmıet BuManİ!' 
nm, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan-

I dan sözlü soru önergesi (6/94). 



61 — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'm, I 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam- | 
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

62 — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/96) 

63 — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye mason ve Siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

64 — İçel Milletvekili Raisini Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

65 — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

66 — Hatay Milletvekilli Ali Yılmaz'in, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/100) 

67 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

68 — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

69 — Kocaeli Milletvekili ıSedat Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

- 70 — Muğla Milletvekili Ahmet Büldan-
lı'nm, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

71 — Afyon Karalhiisar Milletvekili Mete 
Tan'in, haşhaş ekicilerinin durumlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

72 — Hatay Milletvekilli Salbri İnce'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

1 73 — Manisa Milletvekilli Süleyman Tun-
cel'in, üzüm üreticilerine ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/107) 

74 — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
kin'in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

75 — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keıs-
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/109) 

76 — Kastaımonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

77 — Burdur Milletvekilli Faik KırbaşOı'ınm, 
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

78 — Ordu Milletvekili Semai Yazıcı'nm, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

79 — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

80 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan
lı'nm, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

81 — Muğla Milletvekilli Ahmet Buıidan-
lı'nm, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

82 — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halik Partisine yeni giren milletve
killerine ilişkin Başbakandan sözllü soru öner
gesi (6/119) 

83 — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özde-
mir'in, Tunceli Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim 
Bakanından sözllü soru önergesi (6/12Ö) 



•84 — Ankara Milletvekili Muisıtaf a Kemal Er-
kovan'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/121) 

185,— An t™ MiHeıtlVieikili Eıkrıenı Sadi Er-
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.22) 

186 — Kars Milletvekili Gemili Ünal'ın, .anar
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

•87 — Sakarya MiletveıMi Nadir Lâtif Mâm' 
in, 19Iİ8 sayılı Kanun hükümlerine ;gör«e ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekeli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1 — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 3 ıncü (maddesinin değişti-
rilnuesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko-
ımliısyonu raporu (2/68) (;S. Sayısı : 52) (Da-
ğıtma tarihi : 20 . 5 .1974) 
X 2 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

iSotvyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet 
Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının 
Tespiti Hakkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/104) (S. Sayı
sı : 53) (Dağıtma .tarihi : 20 . 5 . 1974) 

ı3. — Nevşehir Milletvekili Raıgıp Üner'in, 
Iİ136 sayılı Avukatlıîk Kanununun bazı tmadde,-
leriiıniin değiş'târtillimıesıine dair kanun teklifi ve 
Adalleıt Koımisyonu raporu (2/203) (S. Sayısı : 
54) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1974) 

X 4 — Tünkiıye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
iSosyailist Federatif Cumhuriyeti arasında âımza.-
lanan cezaî konularda adlî yardımlaşma s!öz-
leşmeslkıin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komis
yonları rapordan (,1/61) (S. Sayısı : 5(5) (Da
ğıtma tarihi : 30 . S . 1974) 

X 5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya * 
SoisyaJlst Fedeıraıtüf Cumhuriyeti arasımda imza-
lanıan suçluların gıeriverilınesii sfozleşnıesiinin 
loınıaylanmasıının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarım ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/62) (S, Sayısı': 56) (Dağıtma tarilhi : 
W . 5 . 0.074) 

6. — Yedek subay adaylarınım kısa süreli as
kerlik hizm/etinte talbi tutulmasına İlişkin Kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Koımisyonu raporu 
(1/131) (ıS. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 
1 .6.1974) 

7. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usuma 
ve 3 arkadaşının, 51680 Sayılı Basın Kanununun 
29 . ,11 . .1960 tarihli 143 Sayılı Kanunla Deği
şik 16 neı Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve İçi'şHeri Komisyonu Başkanlığı Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/122) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma Tarihi : 4 . 6 . 1974) 




