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B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis, 
Araştırması Önergeleri. 429 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksek
okullarında meydana gelen olayları incelemek, 
her türlü fikir ve eylemleri tespit ederek gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 ne i, 
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2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer 
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günün 102 ve 103- ncü maddeleri uyarınca bir 
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ve 6 arkadaşının, 22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sa
yılı Yasanın Değişik 1 nci Maddesinin Değişti
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rak, 48 saat geçmeden, öncelikle görüşülmesine 
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I. — GEÇEN T 

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin resmî da
veti üzerine İran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Fah
ri S. Korutürk'e C. Senatosu Başkanı M. Tekin Ari-
burun'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu Baş-
kanvekilleri Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi 
ve istanbul Milletvekili Necdet Uğur ile 59 arkadaşı
nın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç hakkında, uyguladığı petrol politikası ile Devleti 
zarara uğrattığı iddiasıyle gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/2) üzerindeki öngörüşmeler tamamlana
rak, önergenin gündeme alınması reddolundu. 
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1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos

yalı ve 6 arkadaşının, 22 Ocak 1962 Tarih ve 
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met Tevfik Paksu'nun yazılı cevabı (7/555) 442:443 

Yapılan açık oylamanın sonucunun açıklanması 
üzerine Divan Üyesi tlhami Çetin'in Başkanlık Diva-
nındaki görevini terk etmesi ve Başkanlık Divanın-
daki eksikliğin giderilememesi nedeniyle; 

4 Haziran 1975 Çarşambe günü saat 15.00'te ya
pılacak T. B. M. M. Birleşik toplantısından sonra top
lanılmak üzere, Birleşime saat 18.40'ta son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Sivas 

Ahmet Çakmak Enver Akova 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 

TANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

4 . 6 . 1975 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 

arkadaşının, Harran Üniversitesi Açılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/419) (Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonlarına.) 

2. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32, 36 
ve 37 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/420) 
(Plan Komisyonuna) 

3. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
Maddesinin (J) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/421) (Plan Komisyonuna.) 

Raporlar 
4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 ve 

1610 Sayılı Kanunlarla Değiştirilen 1319 Sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 nci Mad
desi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi (2/302) 
(S. Sayısı : 170) (Dağıtma Tarihi: 4.6.1975) (Günde
me). 

5. — 5584 Sayılı Posta Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/176) 
(S. Sayısı: 171) (Dağıtma Tarihi: 4.6.1975) (Günde
me). 

6. — Deniz Hukuku ile İlgili Yetki. Kanunu Tasa
rısına Dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişiklik 
Hakkında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/141) (S. Sayısı: 172) (Dağıtma Tarihi: 4.6.1975) 
(Gündeme) 

7. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
6 arkadaşının, 22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Yasa

nın Değişik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesine Ait 
Yasa Teklifi Plan Komisyonu Raporu (2/418) 
(S. Sayısı: 174) (Dağıtma Tarihi: 4.6.1975) (Gündeme) 

Yazılı sorular 
8. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun, Afyon Karahisar - Dinar ilçesine bağlı 
bazı köylerin içmesuyuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/590) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İstanbul - Karaköy Toprak Mahsulleri 
Ofisi Hububat deposunda çalışan bir Ziraat Yüksek 
Mühendisine ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/591). 

10. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli'nin, 
Konya - Doğanhisar ilçesi Kaymakamına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/592). 

11. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelikin An
talya - Ahatlı köyüne ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/593). 

12. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gurun, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/594). 

13. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gumun, Memur Yardımlaşma Kurumu ile Öğretmen
ler Yardımlaşma Kurumuna kesilen paralara ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/595). 

14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/596). 

15. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/597). 

16. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Millet Meclisinde çalışan personele ilişkin 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/598). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18,19 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu (İçel), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 84 ncü Birleşi
mini açıyorum. 

1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın, 
Batı Avrupa Birliği Assamblesi toplantısı hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Ca
hit Karakaş'a, katılmış bulunduğu Avrupa Konseyi 
toplantısı dolayısıyle gündem dışı söz veriyorum; 
buyurun Sayın Karakaş. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan,. 
saat 18,20'ye geldi. Gündemimizde mühim konular 
var. Gündem dışı konuşmalarla vakti geçirirsek bir 
şey yapamayız. 

BAŞKAN — Niçin itiraz ediyorsunuz Sayın Er
tem? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Daha mühim ko
nular var. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Başkan, sözlerime başlamadan evvel, bana, 
Meclisin adına yaptığım bir görev hakkında, kısa 
da olsa, bilgi verme fırsatını lütfettiğiniz için teşek
kür ederim; fakat ne garip tecellidir ki, senelerce 
Hükümet etmiş bir partinin Grup Başkanvekili çı
kıyor ve Meclis adına... (A. P. sıralarından «Sata
şıyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, gündem dışı söz 
verdim. Rica ediyorum efendim, rica ediyorum; 
lütfen. 

CAHİT KARAKAŞ (Devamla) — Sayın üyeler, 
ben Meclis adına, sizi temsil etmek için, gittiğim 
bir toplantıdan size, kısa da olsa malumat vermek 
için huzurunuza geldim ve günlüm çok arzu eder 
ki, bundan sonra da aynı görevlerle yurt dışına 
gitmiş olan sayın, üye arkadaşlarımız, aynı görevin 
bilinci içinde gelsinler ve huzurunuza izahat versin
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, görüldüğü üzere çoğun
luğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın üyeler, Batı Avrupa Birliği Assamblesi 
Türkiye ile birlikte Norveç, Yunanistan, Danimarka 
ve Birleşik Amerika Parlamentolarını da gözlemci 
olarak bu defaki toplantısına davet etmiş idi. Batı 
Avrupa Birliği Assamblesiniıı bu seneki toplantısı 
Bonn'da Alman Parlamentosunda yapıldı ve Tür
kiye adına iştirak eden ben ve Senato kanadından 
Sayın Ünaldı, bu, toplantıları başından sonuna ka
dar takibettik. 

Batı Avrupa Birliği, bilindiği gibi, Ortak Pazar 
devletlerinden Danimarka ve İrlanda hariç, 7 ülke
nin oluşturduğu bir kuruluştur. Bu kuruluş, daha 
çok Avrupa güvenliği ve Birleşik Avrupa'nın ku
rulması fikrinin geliştirilmesini kendine hedef almış
tır ve Batı Avrupa Assamblesi de, ileride kurulacak 
Avrupa Birliğinin Parlamentosu hüviyetini taşımak
tadır. 

Assamblenin bu toplantısında, muhtelif korniş 
yonlarca hazırlanmış olan raporlar müzakere edil
miş ve tavsiye kararlan alınmıştır. Bunlar içinde en 
mühimleri, Avrupa güvenliği konusu, Avrupayı il
gilendiren savunma konuları, Amerika Birleşik Dev
letleriyle Avrupa'nın işbirliği konuları, nükleer enerji 
ve atom silâhları konusu, enerji krizi gibi konular 
yer almıştır. 

Assamblenin, geçen hafta 5 gün devam eden top
lantıları sırasında, üye ülkelerin dışişleri bakanları, 
savunma bakanları, dışişleri genel sekreterleri ve pek 
çok parlamenter bilgi sunmuşlardır. Bu arada, NATO 
Avrupa Kuvvetleri Başkumandanı General Heick, 
Türkiye'yi ve Türk - Yunan ilişkilerini içine alan, 
aynı zamanda Türkiye'ye ' Amerika'nın uyguladığı 
silâh ambargosunu da konu alan, gayet enteresan bir 
konuşma yapmıştır. Bu toplantılar sırasında göz
lemci olmamıza rağmen, söz hakkı bize de tanındığı 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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için, ben de Türk Parlamentosu adına bir konuşma 
yaptım ve bu konuşmamda sözlerime başlarken, Türk 
Parlamentosuna Batı Avrupa Birliği Assamblesinin 
göstermiş olduğu bu sıcak daveti memniniyetle kar
şıladığımızı ve Türk Parlamentosunun bu toplantı
lara gözlemci olarak katılmış olmasından büyük 
memnuniyet duyduğunu dile getirdim. Aynı zaman
da konuşmalarımda, Türkiye'nin Kıbrıs sorununu, 
Türk - Yunan ilişkilerini ve Amerikan silâh ambar-
gosunundan sonra çıkan durumları kısaca ifade et
mek olanağını buldum. Türk - Kıbrıs politikasının, 
hiç bir şekilde Yunanlılara karşı atılmış bir adım ol
madığını ve Kıbrıs konusunun Yunan - Türk ilişki
lerinden tamamıyle ayrı düşünülmesi gerektiğini ifa
de ettim. Hatta öyle ki, bizim dış politikamızın, 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri takip et
tiği barış politikasını devam ettirdiğini ve nitekim 
Kıbrıs'ta Türk askerî herekâtının ise, bu sebeple, 
«Barış Harekâtı» adını aldığını da ifade ettim. Ay
rıca, Türkiye'nin Kıbrıs'ta güttüğü politikanın, Yu
nanlılara zarar vermek şöyle dursun, bilâkis Yuna-
nistana demokrasiyi getirdiği ve böylece Yunanis-

/. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokullarında 
meydana gelen olayları incelemek, her türlü fikir ve 
eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Sunuşlar vardır. 
Birinci kısımda, Meclis araştırma önergeleri var

dır; sırasıyle okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekli Meclis Araştırması önergesinin Meclisimizde 
okutturulması ve görüşülmesini teminen gerekli mu
amelenin icrasını, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince rica ederim. 

Saygılarımla. 29 . 5 . 1975 
Türkiye'nin yarınki nesillerini, imal ve inşaa ede

cek olan Türk Maarifinin en mümtaz müesseselerin
den olan öğretmen okullarının; 2 yıldır çok elîm 
ve çok kötü bir takım tasallutlara maruz kaldığı bir 
hakikattir. Kendilerine ilerici sosyalist, adını 
takan bir kısım öğretmen ve idarecilerin gay-

tan'ın âdeta Türkiye'ye teşekkür etmek durumunda 
bulunduğunu da sözlerime ekledim. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, bitiriniz efendim. 
CAHİT KAR AK AŞ (Devamla) — Sayın üyeler, 

bu konuşmalarım ve bunun dışında diğer parlamen
terlerle yaptığımız konuşmalar büyük ilgi ile takip 
edildi. Bu sebeple sunuda ifade etmek isterim ki, dün
yanın her tarafında, bilhassa Batı ülkelerinde olduğu 
gibi, Türkiye'de artık dış politikada kapalı olmak
tan çıkmalı ve herkesin, bilhassa parlamenterlerin 
yakın ilgi duyduğu bir konu olarak, dış politikanın 
açık olarak ele alınması gerektiğini bir defa daha 
bu vesile ile ifade etmek isterim. 

Ayrıca, dışta yaptığımız bu temaslarda, Dışişleri 
Bakanlığının içine düşmüş olduğu tutucu ve kapalı 
politikanın da süratle terk edilmesi ve bu yoldan 
Türkiye'ye, Türk dış politikasına gelen zararların as
gariye indirilmesi gerektiğini bilhassa bildirmekle 
sözlerime nihayet vermek istiyorum. 

Sizlere, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 

retleriyle 118 İlk Öğretim ve Öğretmen Yük
sek Okullarında, alevî - sünnî, Kürt - Türk ve 
sosyalist - milliyetçi ayrımları yaparak öğretmen 
namzetlerini ifsad ve onları gayri millî cereyanların 
emirlerine amade kılabilmek için, sürekli gayret sar-
fettikleri ve bir kısmının da bu yüzden adalete veril
dikleri, görülmektedir. Devam eden bu davranışlar 
dolayısiyle bu halin sürüp gideceği de anlaşılmakta
dır. Bu sebeple, İvriz, Perşembe, Tunceli, Mersin, Ga-
ziterbiye, Çapa Eğitim Enstitüsü ile diğer birçok öğ
retmen Okulunda ve hâttâ klâsik Liselerde, Hocalar
la - öğrenciler arasında ve öğrencilerle - öğrenciler 
arasında çatışmaya varan sürtüşmelerin ceryan ettiği 
ve maalesef bu Müesseselerin millîlik vasfını kaybet
tikleri görülmektedir. 

Belli bir mihraktan Türk Milletini ayırmaya ma
tuf olarak idare edildiği ve bunların 50 yıllık yeraltı 
komünizminin uçveren başları olduğu aşikârdır. Bu 
Şen'i fiillerin sahiplerinin Öğretmen Okullarımıza sız
ması, yarmki Türkiye'nin kaderine atılmış zehirli bir 
hançerdir. Komünist militanlarına çıkarmış olmala
rına rağmen maalesef Millî Eğitim Bakanlığına yer
leşmiş meşhur solcu ekibin anlaşılmaz bir pişkinlikle, 

B) — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ. 
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bu gibi Öğretim Müesseselerinde vukubulan hadisele
ri tam tersine çevirerek Milliyetçileri tecrin ve tecziye 
etmektedirler. Bu sebeple Milliyetçi öğrencileri okul
lardan uzaklaştırmakta, sınıfta bırakmakta ve tard et
mektedirler. Bu tavırlar ve davranışlar, Anayasamı
zın kabul ettiği Millî Devlet ve Milliyetçi Hükümet 
esprisine tamamen aykırıdır. Gerek Kanunlarımızda 
ve gerekse Türk Milletinin anlayışında hiçbir yeri ol
mayan bu davranışların Öğretmen Okullarımızdan 
tardı zaruretini doğurmaktadır. Büyük Atatürk'ün 
«Muallimler, yakınki nesil sizin eseriniz olacaktır» 
vecizesinden hareket edilirse çocuklarımızı ve öğ
retmenlerimizi gayri millî her türlü fikir ve fiilin tasal
lutundan kurtarmak için bu Müesseselerde oynanan 
oyunları ortaya çıkarmak için bir Meclis Araştırması 
açılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Saygı ile arz ederiz. 
Muğla Milletvekili Bursa Milletvekili 

Ahmet Buldanlı Halil Karaatlı 
Ağrı Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Kerem Şahin Nihat Akın 
Afyon Karahisar Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Mete Tan Orhan Göncüoğlu 
Burdur Milletvekili Samsun Milletvekili 

Faik Kırbaşlı Mustafa Dağıstanlı 
Çorum Milletvekili Aydın Milletvekili 

Yakup Çağlayan Behiç Tozkoparan 
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre gündemdeki ye

rini alacak ve sırasında görüşülecektir. 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 14 
arkadaşının ilâç sanayiindeki aşın kârı, maliyet fiyatı 
artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî maddelerin 
çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için gerekli ted
birleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/27) 

BAŞKAN — Diğer bir araştırma önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz insanlarının sağlıklarının korunması; 

hayvanlarının sağlıklı yetişip çoğalmaları; çiftçilerimi
zin tarım ürünlerinin yok olmaması, böylece millî ge
lirlerimizin azalması bakımından her geçen gün öne
mi artan ilâç sanayiimizin koruma yönünden olduğu 
kadar ekonomik yönden de önemi inkâr edilemez. 
İlâç sanayiinde şimdiye kadar millî bir politikanın Yü
ce Meclisimizce saptanmamış olması bu araştırmayı 
politikanın Yüce Meclisimizce saptanmamış olması 

bu araştırmayı dahada zorunlu kılmaktadır. 
İlâç Sanayiinde yabancı sermayeyi teşvik kanunun

dan sonra yabancı ilâç firmalarının ülkemizde fabri
kalar kurması, bu sanayiin millî olma vasfını ortadan 
kaldırmıştır. Büyük kârlılık gösteren bu sanayii dalın
da yatırılan öz sermayeye göre karlılık oranı '% 30 un 
altına düşmemekte; bazı yıllar bazı firmaların öz ser
mayelerinin % 254 oranında kâr sağladıklarıda görül
müştür. 

İlâç sanayiimiz gerek tıbbi gerek hayvansal gerek
se tarımsal ilâçlarda bir tabletleme amuplleme, şişele
me veya kutulama sanayiinden kısacası ambalaj sa-

j nayünden kurtulamamış, gelen yabancı sermaye Tür
kiye'yi bir pazar gibi görerek ihracaata hiç yönelme-
yen ithalata önem veren şirketler şeklinde çalışmıştır. 
Bu şirketler yurt dışında bulunan büyük firmaların 
adeta bir şubesi olmuşlar. Ana şirketten yaptıkları 
Dünya ilâç piyasasının çok üzerinde fiatlarla ithalat
tan ülkemizin dış ödemeler dengesine menfi etki yap
mışlardır. Örneğin: (Belladone tetal alkolid) ünitesi 
Macaristan'da 1,8 dolar olduğu halde İsviçreden 
457,5 dolara ithalat yapmışladır. (Haydrochlorhiazide) 
italya'da birim fiatı 8 dolar olduğu halde İsviçre'den 
572 dolara, İngiltere'den 234,85 dolara Amerika Bir
leşik Devletlerinden 250 dolara ithalat yapmışlardır. 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Bu Şirketlerin hayati önemi olan ilâçların yanın
da küçük lavoratuvarlarda imâledilebilecek diş macu
nu, çocuk maması, güzellik müstahzarları gi
bi mamullerimde imal etmekte bütün bu ma
muller için pahalı alınan aktif maddenin ya
nında % 3,8 Royalty, isim hakkı ve patent hak
kı olarak yurdumuz dış ülkelere döviz ödemektedir. 
Tıbbi ilâç sanayiinde isim hakkı ödediğimiz mamul 
madde tüm istihsalin % 70 ni aştığı gözönüne alınır
sa ülkemizin bu yolla uğradığı zararın büyüklüğü da
hada anlaşılır olmaktadır. 

İlâç fabrikalarının tarımsal ilâçlarda aktif madde
nin % 100 nü, yardımcı maddenin % 80 ni dışardan 
ithal ederek Türkiye'de ambalaj sanayii şeklinde ça
lışmaktadırlar. 900 milyon liraya yaklaşan tüketimiy-
le bu sanayi kolunda çiftçilerimizin yasal fiyatlarla ilâç 
bulmaları çok kere mümkün olmamaktadır. 1974 
yılında pamuk tarımında kullanılan ilâçların çoğunda 
karaborsa fiatı ilân edilmiş fiatın % 150 sini aşkın 
bir fiatla satın alındığı bir gerçektir. Bu karaborsala
rın firmalarca bilindiği ve firmalarca yaratıldığı çift
çilerimiz arasında yaygın bir söylentidir. Tarımsal 
ilâçların dağıtımı ve satımı yurdumuzda çiftçilerimizin 
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vadeli satış altında banka faizlerinden bir kaç misli 
faizle alım yapmalarının bir nedenide olmaktadır. Ta
rımsal ilâç firmalarının aynı mahiyette değişik isim
ler altında çok sayıda ilâç imal etmeleri, kültür se
viyeleri düşük olan tarım alanında tarımsal nüfusu
muzun yanılgısının ve millî gelirimizin tam koruna-
mamasının nedeni olmaktadır. 92 tür tarımsal ilâç için 
980 ruhsat alınmış olması bunun en belirgin örneği
dir. Tarımsal ilâçlarda standart ilâca gitmenin önemi 
bu çoğalma karşısında bir zorunluluk halini almakta
dır. 

Tıbbî ilâçların yıllık iki milyara yaklaşan tüketim 
kabiliyetinde olması, bu ilâçların 1/3 nün tüketiminin 
kamu kuruluşlarınca karşılanır bulunması gözönüne 
alınırsa kamu kuruluşlarının ilâç tüketimine ödediği 
500 milyon lirayı aşan bedel ile; aktif maddesinin de 
yurt içerisinde imal edileceği ilâç fabrikalarını her yıl 
ilâç bedeline ödenen fazla ödemelerden kurmak 
mümkündür. Örneğin : 165 Kuruş satış fiatı 
olan bir ilâçta aktif madde 22, yardımcı mad
de 3.25, işçilik 9.25, enerji 0.61. ambalaj 17.72 
kuruş olmakta yani imalâtçı, depocu, eczacı kâ
riyle amortisman ve poropoganda masrafları çıktığın
da ilâç 47.17 kuruşa düşmektedir. Kamu kuruluşla
rının ilâç tüketiminde ödediği bedel, ilâca dönüştürül
düğünde % 300 bir farklılık görülmektedir. 

ilâç sanayiinde söylenen sanayici hekim, sanayici 
sosyal sigortalar, sanayici zirai mücadele işbirliği de
di koduları halkımızı ayrıca huzursuz etmektedir. Yu
karıda kısaca arza çalıştığımız hususlarda Yüce Mec
lisimizin aydınlanması, alınması, lazım gelen tetbir-
lerin saptanması ve millî ilâç politikamızın ne olma
sı lazım geldiğinin kararlaştırılmasını temin için Ana
yasamızın 88, Meclis İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz 
ederiz. 2 8 . 5 . 1975 

Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 
Ankara Milletvekili 

llyas Seçkin 
Trabzon Milletvekili 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Kırşehir Milletvekili 

Sait Şayiam 
Kütahya Milletvekili 

H. Benli 
Uşak Milletvekili 

Kadri özpak 

Burdur Milletvekili Ağrı Milletvekili 
Osman Aykul Cemil Erhan 

Adıyaman Milletvekili 
Ramazan Yıldırım 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sında görüşülecektir. 

3. — İzmir Milletvekili Yüksek Çakmur ve 23 ar
kadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/28) 

BAŞKAN — Meclis Araştırmasıyle ilgili diğer öner
geyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye sınırları içinde yaşayan halkın tüm sos

yal ve sağlık gereksinmelerini ellerindeki sınırlı ola
naklara ve dar gelirlere dayanarak karşılamak için 
çaba harcayan Türkiye'nin en büyük belediyeleri, 
Maliye Bakanlığının son aldığı karar gereğince tam 
anlamı ile hizmet göremez, bünyesinde çalışan bin
lerce işçiye ve memura maaş veremez duruma düşü
rülmüş, milyonlarca insanın güncel sorunlarını çöz
me görevi ile yükümlü belediyeler açmaza sokulmuş
tur. 

Yıllardan beri Maliye Bakanlığının yardımları 
ile ancak ayakta durabilen halka tam etkinlikte ol
masa da hizmet götürebilen belediyelere Hükümetçe 
yardımın birdenbire kesilmesi kamu güvenliği ve 
esenliği yönünden son derece önemli olaylar yarata
bilecek çeşitli sorunlar doğurabilecek niteliktedir. 

Holdinglere, işadamlarına ihracaatçılara milyar
larca liralık kredilerin en geniş ve sınırsız denecek 
ölçüde açıldığı özel teşebbüsün Maliyece etkin biçim
de desteklendiği bir dönemde milyonlarca insana 
dar olanaklarryle hizmet götürmekle yükümlü bele
diyelere Maliye Bakanlığınca yardımın kesilmesi an
lam taşımaktadır. 

Maliye Bakanlığının, Belediyeler için son aldığı 
karar geniş sorumluluklar getirecek boyuttadır. Yar
dımın kesilmesinden ötürü belediyeler özellikle bü
yük gecekondu bölgelerini kapsayan Ankara, istan
bul, izmir Belediyeleri altyapı tesislerini yapamaya
cak, sağlık ve temizlik görevlerini tam anlamıyle gö
remeyecek, sonuçta çeşitli hastalıklar oluşabilecektir. 

Halka hizmet kurumu olan belediyelerimize hü
kümet tarafından ekonomik ve politik baskı yapıldı-

Gazıantep Milletvekili 
Mehmet Özmen 

Adana Milletvekili! 
Hasan Cerit 

Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 
Amasya Milletvekili 

Hasan Bütüner 
Gaziantep Milletvekili 

Mustafa Güneş 
Çanakkale Milletvekili 

Hasan Sever 
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ğı kuşkusu, kamuoyunda güç kazanmaktadır. Halkın 
güncel sorunlarının çözümünü, gelirlerinin yetersiz
liğinden ötürü zaten karşılayamayan belediyelere ge
lir sağlayacak yasaların çıkarılması için hükümetin 
çaba harcayacağı yerde, milyonlarca insanın çilesini, 
ıstırabını arttıracak ve her türlü huzuru bozacak bin
lerce belediye işçisini ve memurunu açlığa mahkûm 
edecek ekonomik ambargo kararı almasının belediye 
işçilerinin, memurlarının ve halkın C. H. P.'li bele
diye başkanları (ile karşı karşıya getirilmesi nedenine 
dayandığı, ve C. H. P.'li belediye başkanlarının ba
şarısızlıklarının sağlanması amacını taşıdığı iddia edil
mektedir. 

Nüfusunun yarısından çoğunun gecekondularda 
yaşadığı Ankara, İstanbul ve îzmir Belediyelerinin 
C. H. P.'li olmasının çeşitli partilerden oluşan M. C. 
Hükümeti tarafından cezalandırıldığı, baskı altında 
tutulduğu adı geçen belediye başkanlarına karşı parti
zanlık yapıldığı sayı da ileri sürülmektedir. Temelde 
C. H. P.'li Belediyelere karşı Maliye Bakanlığının 
almış olduğu yardımı kesme kararı ile C. H. P.'li 
Belediye Başkanlarını değil, milyonlarca vatandaşı ve 
sayıları onbinleri bulan işçileri, memurları ve onların 
mazlum ailelerini cezalandırdığı görüşü, kamuoyun
da günlerden beri tartışılmaktadır. 

1961 yılından 9 Aralık 1973 yılına değin il bele
diyelerine, hükümetlerce Maliyeden ne kadar yardım 
yapıldığı, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir Beledi
yelerine geçmiş hükümetlerin anılan tarihler arasında 

.ne miktarda devlet yardımı yaptığı Maliye Bakanlığı
nın almış olduğu son kararın ne denli objektif ölçü
lerde alındığı ve kararda politik nedenlerin olup ol
madığının saptanması, belediyelerimizin bugün içinde 
bulundukları ekonomik yönden son derece olumsuz 

durumların önlenmesini sağlamak için yasal ve malî 
tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, Yüce Mecli
simizin ve Türk kamuoyunun aydınlanması amacıy-
le Anayasanın 88 nci Meclis İçtüzüğümüzün 102 nci 
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını 
saygı ile öneririz, 

İzmir Milletvekili 
Yüksek Çakmur 

Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak 

Hatay Milletvekili 
Sabri İnce 

Ankara Milletvekili 
Muammer Alıcı 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

Erzincan Milletvekili 
Nurettin Karsu 

Tokat Milletvekili 
Cevat Atılgan 

İstanbul Milletvekili 
Doğan Öztunç 

Konya Milletvekili 
Hüseyin Reçeli 

K. Maraş Milletvekili 
İsmet Ağaoğlu 

Kastamonu Millet vekili 
Sabri Tığlı 

Kırşehir Milletvekili 
Sait Şayiam 

2 . 6 . 1975 
Adana Milletvekili 

tlter Çubukçu 
Gaziantep Milletvekili 

İbrahim Hortoğlu 
Hatay Milletvekili 

Malik Yılman 
Antalya Milletvekili 

Fahri Özçelik 
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Özmen 
Gaziantep Milletvekili 

Yusuf Öztürkmen 
Kastamonu Milletvekili 

Vecdi İlhan 
İzmir Milletvekili 

Coşkun Karagözoğlıı 
Malatya Milletvekili 

Celâl Ünver 
Rize Milletvekili 

O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Artvin Milletvekili 
Turgut Altınkaya 

Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sında görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'm; Cumhur
başkanı Fahri S. Korutürk'ün İran'a yapacağı resmi 
ziyarete katılmak üzere görevlendirilmesine Anayasa
nın 78 nci maddesine göre karar alınmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/419) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

M'ille! Meclisi Başkanlığına 
Sayın Cumhurbaşkanının 2-7 Haziran 1975 ta

rihleri arasın'da İran'a yapacakları resmî ziyarete Rize 

Milletvekili Sami Kumbasar'm katılması hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden alınan 
30 .-5 . 1975 tarihli ve 4-438 sayılı yazının sureti 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini saygı ile arz ejderim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

BAŞKAN — Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
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D) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

I. — Cumhuriyetçi Güven Partisinin grup kurma
sı nedeniyle, Millî Selâmet Partisi İdareci Üyeliğinin 
Cumhuriyetçi Güven Partisine, Cumhuriyet Halk Par
tisi Divan Üyeliklerinden birisinin de Millî Selâmet 
Partisine verilmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi vardır; 
okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi No. 44 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin grup kurması ne

deni ile Başkanlık Divanında temsilini sağlamak üze
re, İçtüzüğün 11 nci maddesi gereğince Millî Selâmet 
Parüisi İdareci Üyeliğinin Cumhuriyetçi Güven Parti
sine verilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisinin Divan 

üyeliklerinden birinin Millî Selâmet Partisine veril
mesi önerilmiştir. 

Cumhuriyet Halk! Partisi 
Grupu Görevlisi 
Hüseyin Keçeli 

Milli Selâmet Partisi 
Grupu Başkanvekili 

Şevlket Kazan 
Cumhuriyetçi Güven 

Partisi Grupü Görevlisi 
Hasarf Tosyalı 

Millet Meclisi Başkanı 
Kemal Güven 

Adalet Partisi Grupu 
Görevlisi 

Fuat Avcı 
Demokratik Parti Grupu 

Görevlisi 
Özetf Ölçmen 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6/19 
esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına dair 
önergesi (4/81) 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili 
Akay'ın, bir önergesi var, okutuyorum. 

Başkanlığa 

Sayın Sedat 

Gündemin 6/19 sırasında bulunan Orman Genel 
Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetleri hakkındaki 
sözlü sorumu geri alıyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önerge gereğince sözlü sorusu geri 
verilmiştir. 

IV. SECİMLER 

/ . — 10J6, 10/7, 10/13 ve 10/14 esas numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonlarındaki açık bulunan 
üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Meclis Araştırma komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere seçime geçiyoruz. 

(10/6) Paris'te düşen, Türk Hava Yollarına ait 
DC - 10-10 ıtüp'i Ankara uçağının hangi şartlar al
tında alındığının ve bu konudaki diğer bütün iddiala
rın incelenmesi için kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna Demokratik Parti Grupundan Denizli 
Mifteitvekiili Sami Arslan'ı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

(10/7) Fındık randımanının ve Fisko'birlk yöneti
minin aksaklıklarının tespiti ve üretici haklarının ko
runması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
Adalet Partisinden Giresun Millet vekili Mehmet 
Turgutalp'i onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(10/13) Güney bölgelerimizde kaçakçılık olayları
nı yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin tespiti amacıyle kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonuna Adalet Partisi İçel Milletvekili Sayın 
İbrahim Göktepe'yi onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Demokratik Parti Denizli Milletvekili Sayın Sa
mi Arslan'ı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(10/14) Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Su
riyelilerin istifadesine bırakılan toprakların temizlene
rek işler hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çift
likleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köy
lülere dağıtılmasını sağlamak amacıyle kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonuna Demokratik Parti Adana 
Milletvekili Sayın Battal Köksal'ı onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
6 arkadaşının, 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın 
değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ait Yasa tek
lifinin (2/418) (S._ Sayısı : 174) gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak, 48 saat geçmeden, öncelikle görüşülme
sine ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için seçime ge
çeceğim; ancak ondan evvel bir Danışma Kurulu öne
risi vardır, onu okutup oylarınıza sunacağım, daha 
sonra seçime geçeceğim ve daha sonra da bu öneri
deki hususların görüşülmesine geçeceğim. 

Danışma Kurulu önerisini okuyorum. 

DANIŞMA KURULU ÖNERtSİ 

Numara : 46 
Danışma Kurulunun 30 numaralı önerisi üzerine 

Genel Kurulun 7 .1 .1975 tarihli kararına istisna ol
mak ve bugünkü ek gelen kâğıtlarda yer alan 174 S. 
Sayılı, 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ait yasa teklifine 
münhasır olmak üzere adı geçen teklifin gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak 48 saat geçmeden önce
likle görüşülmesi ve görüşmelerin bitimine kadar ça
lışma süresinin uzatılması îçtüzüğün 50 ve 55 nci mad
delerine göre önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu Sözcüsü 

Vecdi ilhan 
Millî Selâmet Partisi 

Grupu Görevlisi 
Yasin Hatiboğlu 

Adalet Partisi Grupu 
Görevlisi 

Fikri Pehlivanlı 
Demokratik Parti 
Grupu Görevlisi 

Sami Arslan 
Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Grupu Görevlisi 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Gereğine 
göre işlem yapılacaktır. 

IV. — SEÇİMLER (Devam) 

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 — Şimdi, Anayasa Mahkemesinde açık 

bulunan bir asıl üyelik için seçim yapılacaktır. Bu üye

lik için Anayasa Adalet Karma Komisyonunca gös

terilen adayları tekrar okutuyorum. 
«Aday listesi : 
1. —• Şahap Kitapçı (Yargıtay Üyesi) 
2. — Nahit Saçlıoğlu (Askerî Yargıtay 2 nci Baş

kanı) 

3. — Orhan Tüzemen (Danıştay Üyesi) 
4. — Fuat Azgur (Danıştay Üyesi) 
5. — Raf et Tüzün (Askerî Yargıtay Başkanı)» 

(1) 57 S. Sayılı basmayan 30.5 .1974 tarihli 90 
nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, okunan adaylar ara
sından yalnız birine oy verilecektir. Buna göre, şimdi, 
tek mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtılacaktır. Bu 
oy pusulalarına yalnız bir isim yazılarak, zarfa ko
nulmak suretiyle oy kutusuna atmanızı rica ediyorum. 

Şimdi sayım ve döküm işi için 5 kişilik Tasnif 
Komisyonuna ad çekiyorum. 

Sayın Yılmaz Hocaoğlu (Adana)?.. Burada. 
Sayın İbrahim Behram Eker (Balıkesir)?.. Burada. 
Sayın Orhan Eyüboğlu (istanbul)?.. Yok. 
Sayın Orhan Tokuz (Gaziantep)?.. Yok. 
Sayın Kenan Durukan (Sakarya)?.. Yok. 
Sayın Veli Bakirli (Manisa)?.. Burada. 
Sayın tdris Arıkan (Siirt), burada mı efendim?., 

Yok. 

Sayın Ahmet Hamdi Çelebi (Muş), burada mı efen
dim?.. Burada. 
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Sayın Harun Aytaç (Bolu)?.. Yok. 
Sayın Kasım Önadım (Bursa)?.. Burada. 
Bu suretle, Tasnif Komisyonu teşekkül etmiştir. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Komisyonunun yerini almasını rica 
ediyorum. 

Oy kullanmamış sayın üye?.. Oyunu kullanmayan 
sayın üye yok. Oy toplama işlemi bitmiştir. 

v. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
6 arkadaşının, 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın 
değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ait Yasa tek
lifi (2/418) (S. Sayısı : 174) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir yandan tas
nif devam ederken, az evvel kabul buyurduğunuz Da
nışma Kurulu önerisi gereğince, gelen kâğıtların 4 ncü 
sırasında yer alan, Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı ve 6 arkadaşının 22 Ocak 1962 tarihli 1 sa
yılı Yasanın değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ait Yasa teklifi ve Plan Komisyonu raporunun görüş
mesine başlıyoruz. 

Sıra sayısı 174 dağıtılmış bulunmaktadır. 
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunmaması hususunu oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ait yasa teklifi 

Madde 1. — 657 sayılı Yasanın 236 nci maddesiy
le değişik 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek
lerinin saptanmasına dair Anayasanın 82 nci madde
sindeki miktar; Devlet Memurları Yasası ile gösteri
len en yüksek gösterge ile bu yasaya dayanılarak çıka
rılan kararnameler gereği yapılan ödemeler ve diğer 
yasalarla aylıklara eklenen ödemelerin tutarıdır. 

T. B. M. Meclisi üyeleri yolluklarının aylık tutarı 
yukardaki fıkraya göre tespit olunan ödeneklerin ay-

(1) 174 S. Sayılı basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

lc haczedilemez. 
lık tutarının yarısına eşittir. Bu yolluklar hiçbir suret-

Yukardaki fıkralarda yazılı ödenek ve yollukların 
tediyeye esas olan tutarları, her bütçe yılı Devlet Me
murları Yasasının 154 ncü maddesinde yazılı katsayı 
ile kararnamelerde belirtilen ölçülerin değişmesindeki, 
esasların uygulanması suretiyle hesabolunur. 

Yasa ve kararnameler için belirtilen yürürlük ta
rihleri yukardaki fıkralar gereği yapılacak ödemeler 
için de geçerlidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Değişiklik önergesi?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu yasa yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu yasayı Cumhuriyet Senatosu ve 

Millet Meclisi Başkanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Aleyhinde olduğu

mu yerimden beyan ediyorum, zapta geçsin diye. (Gü
lüşmeler.) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, açık oylama gerekmiyor mu? 
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BAŞKAN — Açık oylamaya tabi değil efendim. 
YÜCEL DİRtK (îzmir) — Akçalı değil mi? 
BAŞKAN —• Değil efendim. Görüştüm, danışman-

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan l asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (Devam) 

BAŞKAN — »Sayın Milletvekilleri, Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan bir asıl üyelik 'için yapılan 
seçimin sonucuna dair Tasnif Komisyonu raporunu 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye
lik için yapılan seçime 288 üye katılmış ve nctcede 
aşağıda isimleri yazılı bulunan adaylar, hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Adana Balıkesir 

Yılmaz Hocaoğlu 1. Behram Eker 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Bakanlığın üst düzeydeki görevliler arasındaki tasfiye 
eylemlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Salâhattin Kılıcın yazılı cevabı (7/509) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı Sayın Salâhattin Kılıç tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasın, İçtüzüğümüzün 94 ve son
raki maddeleri gereğince dilerim. Saygılarımla. 

1 7 . 4 . 1975 
Tekirdağ Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan 

Sayın Selâhattin Kılıç, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Milliyetçi Cephe azınlık Hükümeti kurulduğun

dan bu yana bakanlıklarda üst düzeydeki görevli -
ler arasında büyük ölçüde tasfiye eylemlerine gi-

larıma tekrar danıştım, açık oylamaya tabi değil efen
dim, 

Tasnif Komisyonu tutanağını bekliyorum efendim. 

Manisa Muş 
Veli Bakirli Ahmet Hamdi Çelebi 

Bursa 
Kasım Önadım 

Fuat Azgur 153 
Nahit Saçlıoğlu 54 
Şahap Kitapçı 65 
Refet Tüzün 5 
Boş 11 
BAŞKAN — Bu suretle, ekseriyet olmasına rağ

men, adaylardan hiçbiri seçilme için yeterli oyu top
layamamışlardır. Bu sebeple seçim yenilenecektir. 

Vakit geçtiğinden ve önergede bahis konusu hu
sus da neticelendirildiğinden, gündemdeki kanun ta
sarı ve tekliflerini görüşmek için 5 . 6 . 1975 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19.20 

rişilmiştir. Bu eylemin öncülüğünü yaptığınız kamu 
oyunca bilinmektedir. 

1. — 1973 yılına bakarak, 1974 malî yılında Ba
kanlığınızın bağh kuruluşlarının sağladığı kâr 
1 933 087 000 lirayı bulmuştur. Yani 1974 yılında ar- ' 
tan kâr bir milyar lirayı aşmaktadır. Bilindiği gibi 
bu kâr yabancı petrol şirketleriyle büyük savaşlar 
verilerek sağlanmıştır. Bu başarıda o dönemin bakan
lık müsteşarı Teoman Köprülüler'in en büyük paya 
sahip olduğu bilinen gerçeklerdendir. 

1974 yılı Haziran ayında iki uluslararası petrol 
şirketi, «... biz, bu fiyatlarla petrol ithal etmeyiz, 
fiyatlar artırılmazsa ithalâtı durduracağız» diyerek 
eyleme geçmişlerdir. Ulusal çıkarlarımızı, her şe
yin üstünde tutmasını bilen yetkililer, bu direnişi 
kırmışlar, «... ya bu fiyatlarla hampetrol ithal eder
siniz, ya da yasanın verdiği yetkilere dayanarak ra-

IV. — SEÇİMLER (Devam) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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finerılerinize el koyarız.» diyerek o dönemin ulu- i 
sal petrol politikasının somut belirtisini bu sözler
le ortaya koymuşlardır. Yabancı petrol şirketleri bu 
karara boyun eymişlerdir. Ancak, kendi aralarında, 
bu kararların alınmasına öncülük eden Köprülüler'i 
«Yabancı petrol şirketleri düşmanı» ilân etmişlerdir. 

ö te yandan, yabancı petrol şirketlerince çıkar
larının düşmanı ilân edilen Köprülüler, Kıbrıs çı
kartmasında da uçaklarımızın, tıpkı 1963'de olduğu 
gibi akaryakıtsız kalmaması için, «Ataş rafinerisi» / 
üzerinde devlet denetimini kurarak haince bir oyu
na düşmemizi önlemiştir. 

Çandarlı Gemisini Ege Denizine çıkartarak pet
rol arama konusundaki ulusal eylemimizi, ilk kez, 
Yunanlılara meydan okurcasına sürdüren ekibin ba
şı yine aynı müsteşardır. 

Öz olarak, bazı işlem ve eylemlerini sıralamaya' 
çalıştığım Bakanlık Müsteşarı Sayın Teoman Köprü
lüler'i görevden alış nedenlerinizi Türk kamu oyu da 
benimle birlikte öğrenmek istiyor. Açıklanmışınız? 

2. Bakanlığınızda ülkücülerin, ulusal petrol ve 
maden politikası savunucularının ve eylemcilerinin 
tümden tasfiyeye uğrayacağı anlaşılmaktadır. Örneğin, 
Petrol Dairesi Başkanı Sami Güven ve Plan Koordinas
yon Dairesi Başkanı Ergun Türkcan da görevden 
alınmışlardır Bakanlığınızın üst düzeydeki, en yetki
li üç görevlisini görevden alırken, bunların, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı kâr yüzdesini % 102, 
Petrol Ofisinin kârının % 123, Petkimin kâr yüzdesi
nin % 150 ve İpraşın ise kâr yüzdesinin % 112 oran
da arttığını sağlamada emek ve çabalarının ne düzey
de olduğunu bilmemeniz söz konusu mudur? 

3. — Bu görevlilerin yukarıda sıraladığım sizce 
suç sayılan ulusal çıkarlarımız doğrultusundaki başa
rıları dışında ne gibi yasal sorumlulukları vardır? 

4. Başka suçlan ve sorumlulukları yoksa, Mil
liyetçi Cephe azınlık Hükümetinizin petroller ve ma
denler konusunda ulusal çıkarlarımızı değilde, ya
bancı uluslararası şirketlerin çıkarlarını koruyacağı
nız görüntüsü ortaya çıkmıyor mu? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 4 . 6 . 1975 

Sayı: 72/053.51/585 
Konu : Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Yılmaz Alpaslan'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 .4 .1975 gün ve 7/507-2256/19238 sayılı 

yazınız. 
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Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan'ın, 
Bakanlığımızın üst düzeyindeki görevliler arasında 
yapılan değişikliklere ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan'ın 
Bakanlığımız üst düzeyindeki görevliler arasında ya
pılan değişikliklere ilişkin yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

Soru 1. — 1973 yılına bakarak, 1974 malî yılın
da Bakanlığımızın bağlı kuruluşlarının sağladığı kâr, 
1 933 087 000 lirayı bulmuştur. Yani 1974 yılında 
artan kâr bir milyar lirayı aşmaktadır. Bilindiği gibi, 
bu kâr, yabancı petrol şirketleriyle büyük savaşlar 
verilerek sağlanmıştır. Bu başarıda o dönemin bakan
lık müsteşarı Teoman Köprülüler'in en büyük paya 
sahip olduğu bilinen gerçeklerdendir. 

1974 yılı Haziran ayında iki uluslararası petrol 
şirketi «... biz, bu fiyatlarla petrol ithal etmeyiz, fi
yatlar artırılmazsa ithalâtı durduracağız» diyerek ey
leme geçmişlerdir. Ulusal çıkarlarımızı, her şeyin üs
tünde tutmasını bilen yetkililer, bu direnişi kırmış
lar, «... ya bu fiyatlarla hampetrol ithal edersiniz, ya 
da yasanın verdiği yetkilere dayanarak rafinerilerini
ze el koyarız.» diyerek o dönemin ulusal petrol po
litikasının somut belirtisini bu sözlerle ortaya koymuş
lardır. Yabancı petrol şirketleri bu karara boyun eğ
mişlerdir. Ancak, kendi aralarında, bu kararların alın
masına öncülük eden Köprülüler'i «yabancı petrol 
şirketleri düşmanı» ilân etmişlerdir. 

Öte yandan, yabancı petrol şirketlerince çıkarla
rının düşmanı ilân edilen Köprülüler, Kıbrıs çıkar
masında da uçaklarımızın, tıpkı 1963'te olduğu gibi 
akaryakıtsız kalmaması için, «Ataş Rafinerisi» üze
rinde devlet denetimini kurarak haince bir oyuna 
düşmemizi önlemiştir. 

Çandarlı Gemisini Ege Denizine çıkartarak, pet
rol arama konusundaki ulusal eylemimizi, ilk kez, 
Yunanlılara meydan okurcasına sürdüren ekibin başı 
yine aynı müsteşardır. 

Öz olarak, bazı işlem ve eylemlerini sıralamaya 
çalıştığım Bakanlık Müsteşarı Sayın Teoman Köprü
lüler'i görevden alış nedenlerinizi Türk kamuoyu da 
benimle birlikte öğrenmek istiyor. Açıklar mısınız? 
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Cevap 1. — Bakanlığımıza bağlı kuruluşların 1973 
ve 1974 kâr - zarar mukayeseleri şöyledir : 

— Etibank, 1973'te 110 milyon lira kâr etmişken, 
1974'de 116 milyon lira zarar etmiştir. Şu halde 
1973'e nazaran 1974 yılında kârda 226 milyon lira 
azalma vardır. 

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : 1973 za
rarı 346 milyon lira iken, 1974'te zarar 1010 mil
yondur. Buna göre 1974'de zararda 664 milyon lira 
artış olmuştur. 

— Türkiye Elektrik Kurumu : 1973 kârı 229 mil
yon iken 1974 kân 82 milyona düşmüş, yani kârda 
147 milyon azalma olmuştur. 

Netice : Yalnız bu 3 müessesenin (Etibank, TKİ ve 
TEK) kâr - zarar hesaplarında, 1974 yılında, 1973 yı
lına nazaran bir milyarın üzerinde bir gelir azalması 
olduğu görülüyor. 

Bu müesseseler yatırımcı ve müstakil birer kuru
luştur ve millî gelire katkısı olan bu kuruluşlar Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlıdırlar. 

Türkiye Petrolleri A. O. grupunun (TPAO, 
İPRAŞ, PETKÎM, İPRAGAZ, ISILİT) kâr artışının 
da bir tahlilini yapalım : 

1973 yılında kâr 870 milyon lira iken, 1974 yılın
da 972 milyon artarak, 1 842 milyon olmuştur. 

1973 yılı sonuna doğru artmaya başlayan dünya 
hampetrol fiyatları gözönüne alınarak, 31 . 12 . 1973 
tarihine kadar fuel - oil fiyatlarında yapılan ayar
lamalar gereği sağlanan hâsılat farkı 1973 yılını çok 
az etkilediği halde, 1974 yılı kârını önemli ölçüde ar
tırmıştır. 

Bilhassa İzmir ve İpraş rafinerileri için hampet
rol ithalâtında, geçmiş yıllarda yapılan bağlantıların 
ucuz fiyatlarına rağmen, rafineri çıkışlarında yeni 
afişe fiyatların kullanılması, geçen yıllara nazaran 
çok yüksek kârların doğmasına sebep olmuştur. De-
mekki kâr farkı, fiilî bir alış - veriş artmasından ve
ya istihsal fazlasından değil, bir hesaplama ame
liyesinden mütevellittir. Millî gelire katkısı ise, sa
dece istikrar fonu aleyhine, müesseseye finansman 
kaynağı yaratmaktan ileri gidemez. 

Sn. Teoman Köprülüler, Millet Meclisinden iti
mat oyu alamamış ve müstafi Irmak Hükümeti za
manında 26 Mart 1975 tarihinde, yani Hükümeti
mizin göreve başlamasından beş gün önce o zaman
ki Sayın Bakanın hizmet ölçüleri dâhilinde ve Ba
kanlık mucubi ile Müsteşarlığa tayin edilmiştir. 

Millet Meclisinden itimat oyu alan Hükümetimi
zin programını kendi hizmet anlayışı içinde icra et
mek ve taşıdığım sorumluluk gereği, kanunların 
bana verdiği yetkilerle, daha iyi hizmet edebilmek 
maksadiyle bu değişikliği yaptım. 

Soru : 2. Bakanlığınızda ülkücülerin, ulusal pet
rol ve maden politikası sovunucularının ve eylemci
lerinin tümden tasfiyeye uğrayacağı anlaşılmakta
dır. Örneğin, Petrol Dairesi Başkanı Sami Güven ve 
Plan Koordinasyon Dairesi Başkanı Ergun Türkcan 
da görevden alınmışlardır. Bakanlığınızın üst dü
zeydeki, en yetkili üç görevlisini görevden alırken, 
bunların, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kâr 
yüzdesini % 102, Petrol Ofisinin kârının % 123, Pet-
kimin kâr yüzdesinin % 150 ve İpraşın ise kâr yüz
desinin % 112 oranda arttığını sağlamada emek ve 
çabalarının ne düzeyde olduğunu bilmemeniz söz 
konusu mudur? 

Cevap : 2. Devlet memurlarını bazı siyasî sı
fatlarla sınıflara ayırmak bana göre mümkün değil
dir. 

Asıl görevi Bakanlık Müsteşarlığı olup İdarî İş
ler (Petrol Dairesi değil) Dairesi Başkanlığında ve
kâleten kısa bir süre bulunan Sami Güven ve yine 
asıl görevi Bakanlık Müşaviri olan ve bri süre Plan 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığında vekillik yapan 
Ergun Türkcan da asıl görevlerine iade edilmişler
dir. 

Başarı veya başarısızlığın şu veya bu yerde görev 
yapan birkaç şahısla değil, asıl yetkili ve sorumluları 
öncelikle içine alan tüm sistemin değerlendirilmesi 
ile mümkün olacağı kanaatindeyim. 

Soru : 3. Bu görevlilerin yukarıda sıraladığım 
sizce suç sayılan ulusal çıkarlarımız doğrultusundaki 
başarıları dışında ne gibi yasal sorumluukları var
dır?. 

Cevap : 3. Bu görevlilerin sorumluluklarını ka
nunlar ve nizamlar, her devlet memuru gibi, tespit 
etmiştir. 

Soru : 4. Başka suçları ve sorumlulukları yoksa, 
Milliyetçi Cephe azınlık Hükümetinizin petroller ve 
madenler konusunda ulusal çıkarlarımızı değil de, 
yabancı uluslararası şirketlerin çıkarlarını koruya
cağınız görüntüsü ortaya çıkmıyor mu? 

Cevap : 4 Bazı memurların yerlerinin değişti
rilmesi ve bazılarının da asıl görevine iade edilme
si Hükümetimizin milliyetçi politikasını etkilemez. 

Hükümetimizin her alanda takip ettiği politika, 
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Yüce meclislerin ve büyük millet çoğunluğunun tas
vibine mazhar olmuş olan milliyetçi politikadır. Her 
alanda olduğu gibi petrol ve madenler alanında da, 
bir iki kişinin siyasî tarif ve tercihi değil, milleti
mizin siyasî tercihi olan ve ifadesini Anayasamızda 
bulan milliyetçilik izlenmektedir ve millî menfaatleri
miz, yegâne hedefimizdir. 

Saygılarımla. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

2. — Hakkari Milletvekili Mikâil İlcinin, Doğu ve 
Güneydoğu bölgesinde Devlet Demiryollarınca uygu
lanan nakliye tarifelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/548) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

29 . 4 . 1975 
Hakkâri Milletvekili 

Mikâil tlçin 

Geri kalmış Doğu ve Güneydoğu illerinin kalkın
ması yönünden hükümetlerce pilot bölge olarak ilân 
edildiği bir gerçektir. 

Ancak alınan bazı tedbirlerle hükümetlerin bu gi
rişimi gayri samimî olduğu kanaati hâsıl olmuştur. 

Örneğin : Doğu ve Güneydoğu illerinde bazı özel 
teşebbüslerce yeraltı kaynaklarının işletilmesi düşünül
mekte ve bu yörelerde iş sahaları açmak işsizlere iş ver
mek olanaklarının sağlanması düşünülmekte idi. Ancak: 

DD. Genel Müdürlüğünce uygulanan nakliye ta
rifelerinin özel teşebbüslerce düşünülen bu çalışmaların 
bu yüksek tarife uygulamaları nedeniyle aksatıldığı an
laşılmıştır. 

1. Gerek özel teşebbüslerce ve gerekse şahıslar 
tarafından Doğu ve Güneydoğu illerindeki istasyon
lardan İskenderun Mersin ve İstanbul'a sevk edecek
leri, dahilde kullanılacak olanlarla ihraç edilecek ma
den cevherlerinin ve canlı hayvan ve bu yörelerde ye
tişen ve dahilde tüketilecek yiyecek maddelerinin is
tasyonlar arasındaki son tarifenin ton olarak ayrı ayrı 
bildirilmesini? 

2. Van ili DD. İstasyonu dahil İran hududuna 
kadar olan istasyonların hiç birinde kantar mevcut de
ğildir. Bu nedenle yükleme ve tahliyede miktar itibariyle 

nakliyeci ve mal sahiplerinin büyük zararlara uğradık
ları vâki sızlanmalarından anlaşılmaktadır. Bu konuda 
Genel Müdürce ne gibi tedbirlerin alınması düşünülü
yor? 

3. Van istasyonu hariç yine İran'a doğru Van'dan 
uzanan Devlet Demiryollarının hiçbir istasyonunda 
rampa mevcut değildir. Bu nedenle bu yörelerden de
miryolu ile nakliye yapmak ve yaptırmak isteyen alâ
kalılar yükleme ve tahliyelerde büyük zararlara uğra
dıklarından ötürü bölgeye faydalı olan çalışmalarından 
bizzarur vaz geçmektedirler. 

Bu konuda Genel Müdürlükçe bir çalışma var mı
dır? Yoksa bu aksaklıkların giderilmesi düşünülmekte-
midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.5.1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
ÖKM : 830 - 1 -

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 

Müdürlüğü 12 . 5 . 1975 gün ve 7/548 - 2368/19859 
sayılı yazı : 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil îlçin'in Doğu 
ve Güneydoğu Bölgesinde Devlet Demiryollarınca 
uygulanan nakliye tarifelerine ilişkin yazılı soru öner
gesi cevabıdır. 

1. — Gerek yurt içinde tüketilen ve gerekse ih
raç edilen eşya için uygulanan Ton/Km. taşıma üc
retleri çeşitli eşya grupları için ilişikteki listede göste
rilmiştir. Yakındoğu ülkelerine yapılan taşımalarda 
TSLİ (Türkiye - Suriye - Lübnan - Irak - İran) eşya 
tarifesi Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarda B - PO 
(Balkan - Yakındoğu) eşya tarifesi uygulanmakta
dır. 

2. — Van - İran hududu arasındaki istasyonlar
dan Van, Özalp, Kapıköy istasyonlarında yükleme 
ve boşaltma yapılabilmekte olup, diğer istasyonlar 
durak karakterindedir. Ayrıca Van ve Kapıköy gar
larında vagon kantarı ile yükleme ve boşaltma ram
pası mevcuttur. Özalp istasyonunda ise vagon kanta
rı olmayıp yükleme ve boşaltma rampası vardır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
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TCDD DAHİLÎ EŞYA TARİFESİNDE 

1 Ton/Km. ta 
100 

Cinsi Yükleme Miktarı 1 - 500 Km. de 501 - 1 000 Km. de 
. , . ^ 

Canlı Hayvan 
Hububat 
Hububat 
Hububat 
Hububat 
Taze Sebze - Meyve 
Taze Sebze - Meyve 
Taze Sebze - Meyve 
Taze Sebze - Meyve 
Kuru Sebze - Meyve 
Kuru Sebze - Meyve 
Kuru Sebze - Meyve 
Kuru Sebze - Meyve 
Demir Cevheri (dahilde) 
Demir Cevheri (dahilde) 
Demir Cevheri (dahilde) 
Demir Cevheri (dahilde) 

Tüm Ağırlıklar (M2 /Km. olarak) 
5 Ton Yüklemede 

10 Ton Yüklemede 
15 Ton Yüklemede 
20 Ton ve fazla yük. 

5 Ton Yüklemede 
10 Ton Yüklemede 
15 Ton yüklemede 
20 Ton ve fazla yük. 

5 Ton yüklemede 
10 Ton yüklemede 
15 Ton yüklemede 
20 Ton ve fazla yük. 

5 Ton yüklemede 
10 Ton yüklemede 
15 Ton yüklemede 
20 Ton ve fazla yük. 

7,5 
56 
32^ 
25,6 
22,4 
37,5 
24 
21 
18 
64,7 
40,7 
35,1 
31,4 
56 
35,2 
30,4 
27,2 

7,5 
48 
30,4 

24 
20,8 
36 
22,5 
19,5 
16,5 
55,5 
38,8 
33,3 
29,6 
48 

33,6 
28,8 
25,6 



Cinsi 

Dahilide taşınan Krom, Manyezit. 
Sintel Mahyezit. Borasit ile tüm 
ihraç maden cevherleri 

Dahilde taşınan diğer tüm maden 
cevherleri 

Maden Cevheri 
Sebze ve Meyva 
Hububat 
Canlı Hayvan 

Yükleme Miktarı 

5 Ton yüklemede 
10 Ton yüklemede 
15 Ton yüklemede 
20 Ton ve fazla yük, 

5 Ton yüklemede 
10 Ton yüklemede 
15 Ton yüklemede 
20 Ton ve fazla yük. 

1 - 5 0 0 
Km. de 

63 
39,6 
34,2 
30,6 

64,7 
40,7 
35,1 
31,4 

501 - 1 000 
Km. de 

54 
37,8 
32,4 
28,8 

55,5 
38,8 
33,3 
29,6 

1 

B - PO TARİFESİNE GÖRE İHRAÇ EŞYASI 

5 Ton 10 Ton 15 
Ton Km. Ücreti Kuruş Olarak 

Ton 20 Ton 

44,15 36,23 
33,24 23,45 
33,24 23,45 

M2/Km. ücreti kuruş olarak 
olarak hesaplanır, 

27,81 25,88 
23,45 21,83 
23,45 21,83 

51,57 (tek katlı vagonda)iki katlı vagonda 
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TSLI TARİFESİNE GÖRE İHRAÇ EŞYASI 

501 - 1 000 Km. de Tort/Km. Ücreti Kuruş Olarak 
5 Tonluk 10 Tonluk 15 Tonluk 
yüklemede yüklemede yüklemede 

Adı Geçmeyen Maden Filizleri (6 ncı sınıf) 25,20 23,69 22,18 
Hububat (5 nci Sınıf) 
Adı geçmeyen taze sebze ve 
Meyveler (5 nci sınıf) 30,24 28,73 26,72 
Adı geçmeyen Meyveler (4ncü sınıf) 35,28 33,77 31,75 
Canlı Hayvanlar M2 ve Kilometre başına : 14.44 Kuruş 

FERİBOT ÜCRETLERİ 

TCDD Eşya Tarifesine göre : 
Boğaz Feribotu: Eşyanın yüklü bulunduğu vagonun tonajından az olmamak üzere, ton başına 30 TL., 
Van Gölü : Feribotu : 10 Tondan az olmamak üzere ton başına 40 TL., 
TSLI ve B - PO Tarifesine göre : 
Boğaz Feribotunda 20 tondan, Van Golü Feribotunda 10 tondan az olmamak üzere, vagona yüklü eşyanın 

gerçek ağırlığı üzerinden ton başına 62,16 TL., alınır. 

3. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, İstan
bul'da Elektrometal Sanayii T. A. Şirketindeki greve 
ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Pak-
su'nun yazılı cevabı. (7/555) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 13 . 5 . 1975 
İstanbul Milletvekili 

Şükriye Tok 

Soru : 
İstanbul, Eyüp Silâhtarağa'da bir yıldan fazla bir 

zamandan beri Elektrometal Sanayi T. A. Ş.'de grev 
devam etmektedir. Grev nedeni, işverenin biten toplu 
sözleşmeyi aynı şartlarla devam etmek istemesinden 
ne ücretlerde ve ne de sosyal yardımlarda bir artır
ma yapmamasından doğmuştur. 

Bir yıldan beri işçiler sendikalarından ayda 400 -
500 TL. veya daha az ücretle geçimlerini sağlamak 
zorunda bırakılmışlardır. Bugünkü geçim şartlarının 
zorluğu karşısında 500'e yakın işçilerimizi aileleleri 

ile birlikte geçim sıkıntısı ve açlıkla karşı karşıya bı
rakmak sosyal adalete aykırıdır. 

1. — Çalışma Bakanlığı olarak gerek işçilerin bu 
zor durumu ve gerekse sanayideki boşluğu kapatmak 
için Çalışma Bakanlığının bir çabası olmuş mudur? 

2. — İşverenin bu kadar uzun bir süre greve da
yanması ve bir uzlaşma teşebbüsü yapmaması üze
rinde durularak işçiler lehine Bakanlıkça bir çalışma 
yapılmış mıdır? 

3. — Millî ekonomimizin bu uzun grevden dolayı 
zararı ne kadardır, Bakanlık ne düşünmektedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 30 . 5 . 1975 
Sayı : 1066-12-2041/5683 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

15 . 5 . 1975 tarih, 7/555-2390/20034 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un ilgide kayıtlı 
yazınız ekinde söz konusu edilen Elektrometal Sa
nayii T.' A. Ş. işyerinde Türkiye Maden -. İş Sendika-
sınca sürdürülen greve ilişkin yazısı incelendi. 
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Türkiye Maden - îş Sendikasınca anılan işyerinde 
çalışan üyesi işçiler adına Elektrometal Sanayii T. A. 
Ş. nin üyesi bulunduğu MESS işverenler Sendikası 
ile yapılmak istenen toplu iş sözleşmesi görüşmelerin
de 21 madde üzerinde uyuşmazlık çıktığından konu 
275 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca teşekkül 
eden Uzlaştırma Kuruluna intikal etmiştir. 

Kurulun 18 . 3 . 1974 tarihli kararını her iki taraf 
da kabul etmemiştir. 

Bunun üzerine adı geçen Sendika bu işyerinde 
5 . 4 . 1974 tarihinden itibaren grev uygulamasına 
başlamıştır. 

Grevin uzun bir süre devam etmesi üzerine işye
rinin durumu da gözönüne alınmak suretiyle taraflar 
arasında bir anlaşma sağlanarak sonuçlandırılması 
gayesi ile 275 sayılı Kanunun 48 nci maddesi gere
ğince hükümet arabulucusu olarak bir Bakanın gö
revlendirilmesinin faydalı olacağı hususu Bakanlığı
mızın 13 . 1 . 1975 tarihli 1066 -1 - 3/724 sayılı yazı-
sıyle Başbakanlığa arz edilmiştir. 

Bilginizi rica ederim. 

A. Tevfik Paksu 
Çalışma Bakanı 

. . . .>. . >o< . -<. . . . 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 6 . 1975 Çarşamba 

Saat : (T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra) 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇÎM . 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

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

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın ilân 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 güyenliğinin 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. — İstanbul 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 İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alman 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) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, içel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama-> 
cıyle Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş^ 
turnası açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-; 
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu-
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nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 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 tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. - - İstanbul Milletvekili Doğan öztunç\ın, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanmdan söz
lü soru önergesi (6/20) 

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

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

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Türk 
flava Yollarımn pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çeiebi'nin, 
i950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
da3r Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir; 
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19.; — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

21. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
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. da-
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

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

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkaie nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
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. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
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 ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

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

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so 
ru önergesi (6/65) 

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

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

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

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ-< 
lanmasma 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 İhsan 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 nei yılı münasebetiyle İstanbul'da d ik^ 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

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

41i — 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^ 
dan 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
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarıma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

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

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

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

48. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanlTnın, TRİ 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

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

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

51. — içel Milletvekili ibrahim 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/91) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di-
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş 

Ifeakan ve îmar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri 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 sözlü 
soru önergesi (6/96) 

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

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

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinip 
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) 

614 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nıa, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Öakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

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 ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

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

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

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

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

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

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

71. — Kahraman M araş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve iskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

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

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

74. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması^ 
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 
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75 — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik | 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basmda çıkan habere iky 
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

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

98. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik« 
tarına ilişkin Çalışma Bakamndan sözlü soı-u önerge
si (6/155) 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

110. — İstanbul Mületvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Mili! Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

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

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

113. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan"ın, 
Tütün üreticüerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 
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j 114. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

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

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

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

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

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

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

121. — İçel Milletveküi Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

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

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

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

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

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

127. — Gaziantep Milletveküi Yusuf Öztürkmen'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde iken 
işçi ikramiyesi alanlara üişkin Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 
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128. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 

in, Barbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru öneregesi. 
(6/199) {*) 

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

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

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

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

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

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 Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Mecl-isi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : J 9 . 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 saydı 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 Başkanlı* 
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

4. — 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) 

5. — 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) 

6. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları-rapora 
lan (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

7. — 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: 
l . 11 . 1974) 

8. — 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 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 



tezkeresi ye 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) 

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

X 10. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı ile Dünya Posta Birliği Arasındaki Antlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 113 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporu 

' (1/195) (S. Sayısı : 164); (Dağıtma tarihi: 30 . 5 . 1975) 
11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ba

zı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin Ka
nun tasarısı ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, Samsun Milletvekili Fuat Uysal'ın, Eskişehir 

Milletvekili Ayşe Aliye Koksal ve 21 arkadaşının, İs
parta Milletvekili Süleyman Demirel ve 5 arkadaşı
nın, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
7 arkadaşının, Ankara Milletvekili H. Turgut Toker 
ve 4 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve 2 arkadaşının 
ve İstanbul Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici ve ek 
maddeler eklenmesine dair Kanun teklifleri ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. 
(1/253, 2/93, 2/153, 2/154, 2/175, 2/177, 2/236, 2/274, 
2/331, 2/345) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma Tarihi : 
30 . 5 .1975) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/261) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 2.6.1975) 

X 13. — Küçüklerin Vatana iadesine dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporu (1/197) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1975) 



Dönem : 4 
Topiant, : 2 M İ L L E T M E C L İ S » S. Sayısı : 174 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 6 Arkadaşının, 22 Ocak 
1962 Tarih ve 1 Sayılı Yasanın Değişik 1 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Ait Yasa Teklifi ve Plan Komisyonu Kaporu (2 /418) 

29 ,5. . 1975 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ait yasa teklifimiz ve ge
rekçesi ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 

Bilecik Ankara 
M. Ergül H. Özçelik 

Hatay Erzurum 
A. Çilli M. Fuad Fırat 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

GEREKÇE 

Bilindiği gitri, Yasama Meclisleri üyelerinin ödenek ve yollukları Anayasanın 82 nci maddesiyle düzenlen
miştir. 

Ancak bu düzenleme işlemi aynı madde üzerinde 30 . 6 . 1971 yılında 1421 sayılı Yasa ile bir Anayasa de
ğişikliği yapılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Yasası 236 nci maddesi ile, Yasama Meclisleri üyelerinin ödenek ve yollukları
nı düzenleyen 1 sayılı Yasanın 1 nci maddesi ile değiştirilerek 657 sayılı Yasaya uydurmak zorunluğunun gerek
lerine yer verilmek istenmiştir. 

657 sayılı Yasanın 1 sayılı Yasada yaptığı bu değişiklikten sonra Anayasanın 82 nci maddesi değişmiştir. Bu 
maddenin içeriği değişecek konulara uydurulacak biçimde genişletilmiştir. 1 sayılı Yasa, halen bugünkü dü
zenlenmiş şekliyle Anayasanın 82 nci maddesine uymamamaktadır. 82 nci maddenin gerekçesi tetkik edildi
ğinde bu durum daha açık bir şekilde görülmektedir. 

ilişikte sunulan yasa değişikliği teklifimiz yasanın Anayasaya uygunluğunu sağlamak için düzenlenmiş
tir. 

Gereğini saygıyle arz ve rica ederiz. 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Ankara 
F. Pehlivanlı 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/418 
Karar No. : 53 

4.6. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 6 arkadaşının, 22 Ocak 
1962 tarihli ve 1 sayılı Yasanın değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ait yasa teklifi Maliye Bakanlığı 
temsilcisinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Yasama Meclisleri üyelerinin ödenek ve yollukları Anayasamızın 82 nci maddesi ile düzenlenmiştir. Di
ğer taraftan bu konuyu düzenleyen 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 236 ncı maddesi ile değiştirilerek bu ödenek ve yolluklar 657 sayılı Kanunun hükümlerine paralel hale 
getirilmiştir. 

Bilâhara Anayasamızın 82 nci maddesi 30 . 6 . 1971 tarih 1421 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve madde muh
tevası değişen durumlara intibak ettirilebilir hale getirilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz yasama döneminde, meclislerimizden geçen kanunlarla, yasama meclisleri üyeleri
nin ödenek ve yolluklarına mesnet teşkil eden düzenlemelerde bulunulmuştur. Bu sebeple yasama meclisleri 
üyelerinin ödenek ve yolluklarının da Anayasanın 82 nci maddesi gereğince yeniden düzenlenmesi gereği 
ortaya çıkmıştır. 

Bu gerçeği yansıtan teklif Komisyonumuzca da olumlu karşılanarak, tümü üzerindeki görüşmelerden 
sonra, maddelerin müzakeresine geçilmiştir ve teklif aynen kabul edilmiştir. 

Konuya esas teşkil eden düzenlemeler bu yasama yılı içerisinde yapılmış olduğundan ve yasama yılının 
sonuna yaklaşmış olduğumuz şu günlerde, teklifin öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

jfL Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
O. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
S.: Akay 

Malatya 
M. Delikaya 

İmzada bulunamadı 

Başkan V,: 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydın 
M, §.. Koç 

İsparta 
A. İ. Balım 

İstanbul 
M. Parlar 

Kars 
K. Okyay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Malatya 
H. Gökçe 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Denizli 
S. Arslan 

İmzada bulunamadı 

İçel 
/. Göktepe 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kayseri 
İhtirazî kaydiyle 

C. Cebeci 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 
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Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 
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Manisa 

İhtirazî kayıtla 
G. Sevilgen 

Samsun 
D. Kitaplı 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
Muhalifim 
H.: Abbas 

Niğde 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

İmzada bulunamadı 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ HASAN TOS

YALI VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ait yasa teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı yasanın 236 ncı madde
siyle değişik 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı yasanın 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek
lerinin saptanmasına dair Anayaasnın 82 nci madde
sindeki miktar; Devlet Memurları Yasası ile gösterilen 
en yüksek gösterge ile bu yasaya dayanılarak çıkarı
lan kararnameler gereği yapılan ödemeler ve diğer ya
salarla aylıklara eklenen ödemelerin tutarıdır. 

T. B. M. Meclisi üyeleri yolluklarının aylık tutarı 
yukardaki fıkraya göre tespit olunan ödeneklerin ay
lık tutarının yarısına eşittir. Bu yolluklar hiçbir suret
le haczedilemez. 

Yukardaki fıkralarda yazılı ödenek ve yollukların 
tediyeye esas olan tutarları, her bütçe yılı Devlet Me
murları Yasasının 154. maddesinde yazılı katsayı ile 
kararnamelerde belirtilen ölçülerin değişmesindeki, 
esasların uygulanması suretiyle hesabolunur. 

Yasa ve kararnameler için belirtilen yürürlük ta
rihleri yukardaki fıkralar gereği yapılacak ödemeler 
için de geçerlidir. 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

Bu yasa yayımı tarihinde yürür-

MADDE 3. — Bu yasayı C. Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları yürütür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın Değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ait yasa teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

— Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

— Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka-
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