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Sayfa 
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IV. 
Oluşları 

Baştoamlığuı Gemleil (Kurula ısu-

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Enerji ve Taibiî Kaynaklar Baka

nı Kemal Demir'in, önceki Birleşimde, 
petrol bunalımı konusunda konuşan İçel 
Milletvekili Süleyman Şimşek'e cevap ve-

133 

133 

ren d emeci. 133:140 
2. — Muğla Milletvekili Ünat Demir'in, 

açılması yaklaşan 1974 tütün piyasası do-
layısıyle alınması gerekli bâzı tedbirler: 
hakkında gündem dışı demeci. 

•3. — Mardin Milletvekili Nurettin Yıl-
maz'm, Güneydoğu Anadolu bölgesinde uy
gulanan usulsüz aramalar ve Anayasa dışı 
tedbirler hakkında gündem dışı demeci. 

4. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz' 
un, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ku
raklık nedeniyle çekilen içme suyu sıkıntı
sı konusunda gündem dışı demeci. 

140 

140: 
142 

142 

Sayfa 
B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 

Araştırması Önergeleri 143 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
;bu adına Grup Başkanvekili Konya Mil
letvekili Vefa Tanır ile'Siirt Milletvekili 
M. Nebil Oktay'ın, resmî israfın önlenme
sini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
(maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/1) 143. 

2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Grup Başkanvekili Konya Mil
letvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, 
enerji ve enerji kaynakları konusunu ince
lemek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (30/2) 143:145 

3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Grup Başkanvekili Siirt Millet
vekili M. Nebil Oktay ve dört arkadaşının, 
Türkiye'de yetişmiş insanlarını özellikle 
teknik elemanlarımızın yurt dışına göçme-* 
lerini önlemek ve bu hususta gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci 
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. Sayfa 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/3) 145:146 

V. — SeçMer 147 
1. C. H. P. G-rup Başkanvekili Selçuk 

Erverdi'nin, Millî Eğitim Komisyonundan 

Başkan tarafından, komisyonların başkan
lık divanlarını seçmek üzere, toplanma gün ve 
saatini belirten bir açıklamada bulunuldu. 

İçel Miüetvelkili Süleyman Şimşek, Arap -
İsrail Savaşı sonucunda meydana gelen petrol 
bunalımı ve bu bunalımın Türkiye'ye ilişkin 
yönleri ve' 

Deıizli Milletvekili Hüseyin Er çelik de, 
Tariş'e satılan ve bedeli ödenmeyen pamuk ürü
nü konularında gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Kuzey Atlantik Assamblesi, Başkanının, İs
met İnönü'nün ölümü münasebetiyle başsağlığı 
dileyen telgrafı ve 

Tasarılar 
1. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 

bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı (1/1) (Millî Eğitim, Dışişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının Çö
zülmesine dair Sözleşme ve eki ödeme protoko
lünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı (1/2) (Dışişleri ve Plân komis
yonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
zalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Sayfa 
çekilen Sakarya Milletvekili Hayrettin 
ÜysaPdan boşalan üyeliğe Muğla Milletve
kili Halil Dere'nin aday olarak seçilmiş ol
duğuna dair önergesi. (3/155) 147 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Millî Eğitim Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

9 Ocak 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,20'de son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başikanv ekili 'Sivas 

Kemal Ziya öztürk Enver Akova 

Divan Üyesi 
Yozgat. 

llhami Çetin 

(1/3) (Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komisyon
larına) 

4. — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile il
gili Yetki kanunu tasarısı (1/4) (iSağlık ve Sos
yal İşler ve Plân komisyonlarına) 

5. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı. (1/5) (Plân Komisyonuna) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü

meti arasındıa sınırdaki Arpaçay (Aburyan) 
nehrinde baraj inşası ve baraj gölünün teşek
külü konusunda işbirliğine dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı. (1/6) (Dışişleri ve Plân komisyon
larına) 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

— 113 — 
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7. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
2 madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/7) 
(İçişleri Komisyonuna) 

8. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri 'hakkında kanun tasarısı (1/8) (Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonuna) 

9. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
(1/9) (Plân Komisyonuna) 

10. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi-
-oıin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı (1/10) (Adalet 
Komisyonuna) 

11. — Çırak, Kalfa ve Ustalık kanunu ta
sarısı (1/11) (Plân Komisyonuna) 

12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 
bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair kanun hükmünde 
Kararname (1/12) (Plân Komisyonuna) 

13. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değiştirilen 89 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun hükmünde Kararname (1/13) 
(Plân Komisyonuna) 

14. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu kanunun 1327 sayılı Kanunla deği
şik bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun hük
münde 2 sayılı Kararnamenin 1 nci maddesiyle 
değiştirilen 224 ncü maddesinin son iki fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun hükmünde 
Kararname (1/14) (Plân Komisyonuna) 

15. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile 2 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve geçici 
maddeler efelenmesine dair kanun hükmünde 
Kararname (1/15) (Plân Komisyonuna) 

16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değiştirilen 178 nci maddesinin son fıkrası
nın değiştirilmesine dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/16) (Plân Komisyonuna) 

17. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişik 4 ncü maddesinin «D» bendi ile ek 
geçici 21 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesine dair 7 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/17) (Plân Komisyonuna) 

18. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ille bu kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 8 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (1/18) (Plân 
Komisyonuna) 

19. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/19) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

20. — Vakıflar «Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/20) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

20/1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/21) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

21. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/22) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

22. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/23) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

23. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/24) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

24. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı (1/25) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

25. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/26) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

26. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademile
ri 1974 yıllı Bütçe kanunu tasarısı (1/27) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

27. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/28) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

28. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/29) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

29. _ Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
bütçe kanunu tasarısı (1/30) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

30. _ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
lürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/31) 
; Bütçe Karma Komisyonuna) 

31. — Devlet Hava Meydanları îşlrtmesi 
id Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasa

rısı (1/32) (Bütçe Karma Komisyonuna) 
32. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/33) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

33. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/34) (Bütçe Kar
ma Komisyonuma) 
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34. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/35) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe 'kanunu tasarısı (1/36) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

Teklifler 
36. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-

güneş'in, 915 sayılı Lise ve Orta Mekteplere alı
nacak leylî meceanî talebe hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/7) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

37. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
güneş'in, 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile îlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesine fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/8) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

38. — İsparta Milletvekili Süleyman Demi-
rel ve 6 arkadaşının, Köye götürülen hizmetler
den alman katılma paylarının kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/9) (İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) 

39. — İsparta Milletvekili Süleyman Demi-
rel ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra 
ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi (2/10) 
(Plân Komisyonuna) 

40. — İsparta Milletvekili Süleyman Demi
re! ve 7 arkadaşının, 65 yaşını doldurmuş muh
taç kimselere aylık bağlanması hakkında kanun 
teklifi (2/11) (Plân Komisyonuna) 

41. —- İsparta Milletvekili Süleyman Demi-
rel ve 14 arkadaşının, Af kanunu teklifi (2/12) 
(Adalet Komisyonuna) 

42. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 4598 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/13) (Plân 
Komisyonuna) 

43^ —- C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/14) (Plân Komisyonuna) 

44. — C. S'eiıatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı (maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/15) (Plân Komisyo
nuna) 

45. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Devlet ve İktisadî Devlet Teşekküllerin
de lüks ve israfla mücadele kanun teklifi (2/16) 
(Pîân Komisyonuna) 

46. — O. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Korunmaya ve Bakıma muhtaç yetişkin
lere sosyal yardım aylığı bağlanması hakkın
da kanun teklifi (2/17) (Plân Komisyonuna) 

47. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Postacılara (PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcıla
rına) ve kondoktör, hareket memuru, gardofren, 
makasçı, mancvracı gibi bâzı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi 
için 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkra
lar eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/18) 
(Bayındırlık, İmar ve İskân, Ulaştırma, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarına) 

48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da Metro inşaasınm ve İşletmesinin Fi
nansmanı hakkında kanun teklifi (2/19) (İçişle
ri ve Plân komisyonlarına) 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) 
Kanununun geçici 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/20) (Sağlık ve Sos
yal İsler ve Plân komisyonlarına) 

50. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Yedek Subaylığa zamanında alınmamak suretiy
le zarara uğrayan gençlerin durumlarının düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi (2/21) (Millî 
Eğitim, Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

51. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Temiz Hava kanunu teklifi (2/22) (İçişleri, 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonla
rına) 

52. — İstanbul Milletvekili Reşit ' Ülker'in, 
1101 sayılı Kanundan yararlanmayanlar için 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/23) (Plân Komisyonuna) 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Halk Hastalık Sigortası kanunu teklifi (2/24) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plân Komisyonuna) 

54. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İşçinin kıdem tazminatının 15 günden 30 güne 
çıkarılması hakkında kanun teklifi (2/25) (Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plân komisyonlarına) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
3 arkadaşının, Seçmen yaşının 21'den 18'e indi-
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rilmesi hakkında kanun teklifi (2/26) (İçiş
leri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

5G. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
3 arkadaşının, 775 sayılı Gecekondu Kanunun
dan sonra yapılan gecekonduların yıkılmaması 
ve cezalarının afiina dair kanun teklifi (2/27) 
(İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarına) 

57. — İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
Köy muhtarları, köy kâtipleri ve köy korucu
larına Devletçe aylık bağlanması hakkında ka
nlın teklifi (2/28) (İçişleri ve Plân komisyon
larına) 

58. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
8 arkadaşının, Çiftçi inallarının korunması hak
kında kanun teklifi (2/29) (Adalet, Tarım - Or
man ve Köy İşleri ve Plân komisyonlarına) 

59. — Bursa Milletvekili Kasını Önadım ve 
S arkadaşının, Genel Sağlık Sigortası kanunu 
teklifi (2/30) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plân 
komisyonlarına) 

60. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 arkadaşının, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkarlar Kamununıın bâzı maddele rinin değiş-
tirilniıesiııe ve bâzı maddelerine fıkra kır cklen-
ınesi'nc dair kanun teklifi (2/31) (Adalet, İçiş
leri, Sanayi - Teknoloji - Ticaret ve Plân ko
misyonlarına) 

61. —• Bursa Milletvekili Kasım Önadını ve 
7 arkadaşının, Halk Bankası Kuruluş kanunu 
teklifi (2/32) (ıS'inayi - Teknoloji - Ticaret ve 
Plân komisyonlarına) 

62. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
7 arkadaşının, Süt Endüstrisi Kurumu kuruluş 
kanunu teklin (2/33) (Tarım - Orman - Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarına) 

63. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını ve 
9 arkadaşının, Sermaye piyasasının tanzimi ve 
teşviki hakkında kanun teklifi (2/34) (Sanayi; 
Teknoloji, Ticaret, Sağlık ve Sosyal İşler, Ada
let ve Plân komisyonlarına.) 

64. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
5 aıkadaşının, Kara • Avcılığı kanun tekiitı 
(2/35) (İçişleri, Adalet, Tarım - Orman - Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarına) 

65. —• .Bursa Milletvekili Kasını önadını ve 
8 arkadaşının, Emniyet mensupları ile Belediye 
Zabıta Memurları nım nakil vasıtalarından isti
fadelerine tlıaılr kanun teklifi (2/36) (içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 
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66. —• Bursa Milletvekili Kasım Ö madım ve 
7 aıkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili (sezala
rın affı hakkında kanun teklifi (2/37) (Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonlarınla) 

67. — Buma Milletvekili Kasım Önadım ve 
9 arkadaşının., Gençlik ve Spor Bakanlığı Teş
kilâtı kurulması hakkında kanun teklifi (2/38) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

68. — Bursa Milletvekili Kasını Önadım ve 
10 arkadaşının, 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nunda bâzı maddelerin değiştirilmesi ve 1 mad
desine 1 fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/39) (Adalet ve Sanayi - Teknoloji ve Tica
ret komisyonlarına) 

69. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
9 arkadaşının, Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri
nin zorunlu hallerde Selektif Kredi Fanaındam 
Karşılanacak Alacaklarına dair. kanun teklifi 
(2/40) (Sanayi - Teknoloji - Ticaret ve Plân 
komisyonlarına) 

70. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Türk Kooperatifçilik Kurumu
nun bâzı vergilerden ve bütçe harç ve resimler
den muaf tutulmasına dair kanun teklifi (2/41) 
(iS-anayi - Teknoloji - 'Ticaret ve Plân komisyon
larına) 

71. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
9 arkadaşınan. 29 . 7 .1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finamamam Kanununun 3 ncü maddesinin (b') 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun' tekli
fi (2/42) (Plân Komisyonuna) 

72. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşımın, Esnaf ve Sanat Sicili kanunu 
teklifi (2/43) (ıSagtok ve Sosyal İşler, Adaılet 
ve Sanayi - Teknoloji - Ticaret komisyonlarına) 

73. — Bursa Milletvekili Kasım Önadim ve 
10 arkadaşının, 6 Ocak 1961 gün ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununum 47 nei maddesinin 
2 nei bendi ile 48 nci maddesinin değiştirilm:'esa-
n.e dair kamun teklifi (2/44) (Plân komisyonu
na) 

74. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, 775 sayılı Ge-oekondu Kanunun
dan sonra yapılan izinsiz inŞaaitlarıoı yıktırılma-
ması ve kamu hizmetlerinden yararlanm^aları 
hakkında kanun teklifi (2/45) (İçişleri, Bayim-
dıırlı'k - İmar - Ulaştırma - Turiam, Adalet ve 
Plân komisyonlarına) 

75. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
7 aıkadaşının, Bursa Sosyal Meskenlerde bulu-
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nan İmar ve İskân Baikanlığı<na ait binaların 
içinde oturanlara satılmasına dair kanun tek
lifi (2/46) (Bayındırlık - İmar - Ulaştırma - Tu
rizm ve Plân komisyonlarına) 

76. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker ve Ankara Milletvekili H. Turgut Toker'in, 
Genel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri, belediyeler ve özel idarelerin 
6772 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları işçilere 
30 günlük yevmiyeleri nispetinde Cumhuriyetin 
50 nçi yılı ikramiyesi verilmesine dair kanun 
teklifi (2/47) (Hân Komisyonuna) 

77. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö
ker ve Ankara MilletveikiM H. Turgut Toker'in, 
Gıenel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri, belediyeleır ve özel idareler me
murlarına Cumhuriyetin 50 nci yilı dolayısıyle 
birer maaş nispetinde ikramiye verilmesine da
ir kanun teklifi (2/48) (Plân Komisyonuna) 

78. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö
ker ve Ankara Milletvekili H. Turgut Toker'in, 
1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 21 nci 

'maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (2/49) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

79. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Ankara Milletvekili H. Turgut 
Toker'in, 5434, 1101 ve 506 sayılı kanunlar 
hükümlerine göre Emekli, ihtiyarlık ve malûl
lük aylığı alanlarla bunların dul ve yetimlerine 
birer aylıkları nispetinde Cumhuriyetin 50 nci 
yılı ikramiyesi verilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/50) (Plân Komisyonuna) 

80. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker, ve Ankara Milletvekili H. Tur
gut Toker'in, Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan 
borçlarının 5 000 liralık kısmının Hazinece 
ödenmesi hakkında kanun teklifi (2/51) (Plân 
Komisyonuna) 

81. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üçok ve 18 arkadaşının, 25 . 6 . 1973 
gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nunun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasıyle 16 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi (2/52) (Millî Eğitim- ve 
Plân komisyonlarına) 

82. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve 3 arkadaşının, Orman ürünleri satışından 
elde edilen gelirlerin belli bir kısmının orman 
köylerinin kalkındırılması için ayrılmasına dair 

kanun teklifi (2/53) (Tarım - Orman - Köy İş
leri ve Plân komisyonlarına) 

83. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun tek
lifi (2/54) (Tarım - Orman - Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarına) 

84. — İsparta Milletvekili Süleyman Demi-
rel ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/55) (Tarım - Orman - Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarına) 

85. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun teklifi (2/56) (İçişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

86. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
52 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve bir 
geçici madde ilâve edilmesine dair kanun tek
lifi (2/57) (Tarım - Orman - Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarına) 

87. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nm, Köy ve mahalle muhtarlarına aylık ve
rilmesi, emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik 
haklarının tanınması hakkında kanun teklifi 
(2/58) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

88. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'm, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanu
nun 24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (2/59) (Plân Ko
misyonuna) 

89. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı'nm, Köylerde çalışan öğretmenlere ve okul 
müdürlerine mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi ve fiilî hizmetlerine itibari hizmet süresi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/60) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

90. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/61) (Plân Komisyonuna) 

91. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler ve Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, İzmir Spor Akade
misi kanunu teklifi (2/62) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

92. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi 
Beliğ Beler'in, Türkiye Spor Genel Mü-
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dürlüğü kurulması hakkında kanun teklifi 
(2/63) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

93. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Sayılarla Müşterek Bahis «Spor -
Loto» tertibi hakkında kanun teklifi (2/64) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

94. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
32 arkadaşının, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sa
yılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/65) (Ta
rım - Orman - Köy İşleri ve Plân komisyonla
rına) 

Tezkereler 
95. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1)1) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 

96 — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başıbakanlı'k Tezkeresi (3/12) Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona) 

97. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/13) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

98. — Samsun Milletvekili (İçel Eski Mv.) 
Hilmi Türkmen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi 
('3/14) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Mürekkep Karma Komisyona) 

99. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/15) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından Mürekkep Karma Komis
yona) 

100. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm vasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/16) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 

101. — Samsun Milletvekili (İçel eski Mv.) 
Hilmi Türkmen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi (3/17) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından Mürek
kep Karma Komisyona) 

102. — Konya Milletvekili Necmettin Er-
bakan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dtdr Başbakanlık Tezkeresi (3/18) (Ar.ayiaısa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Kprma 
Komisyona) 

103. — Konya Milletvekili Necmet* .. Er-
bakan'm vasama dokunulmazlığının kah'ınlma-
.sına daıir Başbakanlık tezkeresi (3/19) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 

104. — Samsun Milletvekili (İçel eski Mv.) 
Hilmi Türkmen'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/20) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Mürekkep Karma Komisyona) 

105. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm 
vasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
B a ş k a n l ı k tezkeresi (3/21) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından Mürekkep Karma Komis
yona) 

106. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/22) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 

107. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm vasama dokunulmazlığının kaldırdması-
na dair Baışjbalkrtniluk Tazfoesresi (3/23) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 

108. — Konya Milletvekili Necmettin Er-
b akan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına d'aıir Başbakanlık Tezkeresi (3/24) (Ana-
vasa ve Adalet komisyonlarından Mürekkep 
Karma Komisyona) 

109. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kau'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/25) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 

110. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/26) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 

111. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/27) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona) 
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112. — Tokat MilJetvekili Hüseyin Abbas'ın 
yasama dokunu] mazlığmm kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/28) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona) 

113. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas 
ile Ankara Milletvekili (İsparta eski Mv.) Hü
samettin Aknmmcu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkere
si (3/29) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Mürekkep Karma Komisyona) 

114. — Ankara Milletvekili (İsparta Eski 
Mv.) Hüsamettin Akmumeunun yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/30) (Anayasa ve Adalet kor/ıtis-
yonlarmdan Mürekkep Karma Komisyona) 

115. — K o n y a Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na daıir Baişlbakanlık Tezkeresi (3/31) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

116. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan ile Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/32) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona) 

117. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/33) (Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından Mürekkep Karma Komis
yona) 

118. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eeo-
•viıt'in yasaıma dokunulmad ığrnın ka.l di rılmasma 
dair Batşjbaikanlık tezkeresi (3/34) (Aınaıyasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

119. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kam'm yasama 'dokunulm azlığın m kaidırılmasi'na 
ılaiir BaıŞİbakanlıık Tezkeresi (3/35) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

120. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan 'in yasan n a doku nulm a:zl ı ğı m n kaldı nln ı a sı n a 
dair Başbakanlık teskeresi (3/3!6) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

121. — Konya Milleltvekili Necmettin Erbakan 
ile Tokat Milletvekili Hüseyin Akbaş'm yasamıa 
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dokunulmazlıklarınım kaldırılmasına dair Basta-
kanlık tezkeresi (3/37) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep .Karnıa Komisyona) 

122. — Konya Milletvekili Necmettin Enba-
kan 'in yasamı a dokunulmaz] ığmm ka.ld ı rı İm asına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/38) (Anayasa ve 
Adalet Kamlsyoiılarmdan mürekkep Karıma' Ko
misyona) 

123. =— Konya Milletvekili Necmettin Erba
kan'm yasama dokunülmaziiğinin kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/39) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürca-kep Karma Ko
misyona) 

124. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasam a dokırnulmazlığmm kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/40) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
ni h yon a) 

125. — Konya Milletvekili Necmettin Eı'ba-
kan İle 'Tokat Mliilotvtkiti Hüseyin Abfoasin ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair 
Başibakanlıfc tezlkeresii (3/41) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyo
na) 

128. — Konya Milletvekili Necmettin Erua-
k'am in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/42) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

127. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan ilo Tokat Milletvekili Hüseyin Akbaş'm ya
bama dokunulmaz'] ilki arının kaJdırılmasına dair 
Başbakanlık teskeresi (3/43) (Anayasa ve Ada
le! 'komisyonlarından mürekkep .Karma. Komisyo
na) 

128. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kaııin yabama dokunııi'madığımm kaldıriimasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/44) (Anayasa ve 
Adaleit komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

129. —• Konya Milletvekili Necmettin' Erba
kan ile Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın ya
sama 'dokunulmazlık]arının kaldırılmasına da İr 
Başbakanlık tezkeresi (3/45) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona,) 

130. — Konya Milletvekili Necmettin Er'ba-
kauîn yasaıma 'dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık teızkeresi (3/46) (Anayasa ve 
Adalet kem iyonlarından mürekkep Karana Ko
misyona) 
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131. — Konya Milletvekili Necmettin Eı-fca-
kan, Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas ve Anka
ra Milletvekili (İsparta oski Milletvekili) Hüsa-
•metitin Akmumcu'nun, yasama dokunulmadıklai'i-
mn kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/47) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

132. — Konya Milletvekili Neemetltin Eriba-
kan'm yasama dciluıımlma.zlığmın kaldır] İmasına 
dair Başbakanlık teskeresi (3/48) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

133. — Konya Milletvekili Necmettin Enba-
kan ile Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm. ya
sama dokunulmazlıklarının kaildin İmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/49) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komksıyoııal 

134. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık teskeresi (3/50) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

135. — Konya Milletvekili Necmettin Erba,-
kan în yasama dckımülmazlığınııı kaildin imasına 
dair- Başbakanlık tezkeresi (3/51) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona ) 

136. —- Balıkesir Milletvekili Nevzat Oi-
lıaifc B'Jtgehan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmaısma dair Başbakanlık tezkeresi (3/52) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ana Komisyona.) 

137. — Urfa Milletvekili Mehmet Afeoy'mı 
yasama dokunulmazlığının kaMırılımasTiva dal r 
Başbakanlık tezkeresi.(3/53) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 

138. —- Kırklareli Milletvekili -Mehmet Ata-
gün'ün yasama dolkımulmazlığımn kaldırılmasına 
dair Başbakanlık teskeresi (3/54) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

139. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/55) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona). 

140. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nnı, 
yasama 'dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/56) (Anayasa ve Ada

let komisyonlarından Mürekkep Karma Komis
yona). 

141. — İstanbul Milletvekili (Ankara eski Mil
letvekili) Orhan Birgit'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/57) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

142. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık Tezkeresi (3/58) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona). 

143. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 

-dair Başbakanlık Tezkeresi (3/59) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona). 

144. —Sinop Milletvekili Mustafa Kap tan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/60) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından Mürekkep Karma Komis
yona). 

145. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit' 
in "yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık Tezkeresi (3/61) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona). 

146. — Ay dm Milletvekili İsmet Sezgin ile 
Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm yasama do
kunulmazlıklarının kal diril masına dair Başba
kanlık Tezkeresi (3/62) (Anayasa ve Adalet 
.komisyonlarından Mürekkep Karma Komisyo
na) 

147. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/63) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona). 

148. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/64) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona). 

149. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/65) (Anayasa ve Ada : 

let komisyonlarından Mürekkep Karma Komis
yona). 
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149/1. — Konya Milletvekili MuıstacEa Üsbün-
dağ'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması-
nıa dair ' Başbakanlık Tezkeresi (3/6>6) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından Mürekkep 
Karma Komisyona). 

150. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz' 
un yaşatma dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık Tezkeresi (3/67) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona). 

151. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nln 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/68) (Anayasa ve 
Adalet .komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona) . 

152. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eee-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırıLmasına 
dair B.aşbakanlık Tezkeresi (3/69) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karıma 
Komisyona). 

153. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık Tezkeresi (3/70) (Anayıasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona). 

154. — .Samsun Milletvekili (İçel Eski Mv.) 
Hilmi Türkmen'in. yasama dokunulmazlığının 
kaldırıllrmasına dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/71) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Mürekkep Karma Komisyona). 

155. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dadr Başbaikaınlık tezkeresi (.3/7)2) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma 
Komisyona). 

156. — Yozgat Milletvekili Saim Nedim-Kork
maz'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/73) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından Mürekkep Kar
ma Komisyonıa). 

157. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas ile 
Sivas Milletvekili Mehmet İhsan Karaçam'in ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/74) .(Anayasa ve Ada
let komisyonlarından Mürıekkep Kanma Komis
yona). 

158. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ-
eı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
daisr Başbakanlık Tezkeresi (3/75) (Anayasa 

ve Adalet koımisyonlarından Mürekkep Kanma 
Komisyona). 

159. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık Tezkeresi (3/76) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Kanma Ko
misyona). 

160. —r- Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasınla 
dair Başbakanlık Tezkeresi (3/77) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlairından Mürekkep Kar
ma Komisyona). 

161. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/78) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarındaın mürekkep Karma Ko
misyona) 

162. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan' 
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık Tezkeresi (3/79) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

163. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Baışbakanlık Tezkeresi (3/80) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

164. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas' 
m yasıama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/81) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
misyona) 

165. — Bitlis Milletvekili Zeynel Albidin 
İnanın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
nla dair Baışbakanlık Tezkeresi (3/82) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

»1)66. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/83) (Anayasa ve Adav-
let komisyonlairından mürekkep Karma Komis
yona) 

167. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un 
yasamla dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/84) (Anayasa ve Ada
let ikomisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

168. — Çorum Milletvekili Yakup .Çağla'yan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
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dair Başbakanlık Tezkeresi (3/85) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

109. — Konya Milletvekili Necmettin Br-
baikan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık Tezkeresi (3/86) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

170. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/87) (An'aıyaısa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Kanma Komis
yonla)! 

1171. — Konya Milletvekili Necmettin Erfba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması-
nıa dair Başbakanlık Tezkeresi (3/88) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

172. —• Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık' Tezkeresi (3/89) (Anaya
sa ve Adalett komisyonlarından mürekkep Kar-
mıa Komisyona) 

173. — İsltanbul Milletvekili O h a n Bingit' 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dalir Baışjbalkânlık Tezkeresi (3/90) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

»174. — Konya Milletvekili Necmettin Eırba-
kan'ın yasama dokunulmazlığımın kaldırılması
na dair Bıaşbafcanlıfc Tezkeresi (3/91) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ana Komisyona) 

175. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/92) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

176. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık Tezkeresi (3/93) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

177. — Çanakkale Milletvekili Murat Bay-
rak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma-sı
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/94) (Anaya-
sıa ve Adalet komisyoınlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

178. — Konya Milletvekili Kubilay İmer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/95) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

179. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığımıın kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/96) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

180. — Konya Milltevekili Necmettin Erba- . 
kan'm yasama dokunulmazlığınım kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/97) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kaır-
ma Komisyona) 

181. — Kayseri Milletvekili Turban Feyzioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/98) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

182. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker' 
in yasama doıkunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/99) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonla) 

183. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının ka'ldıırılıması-
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/100) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

184. — Kahraman Maraş Milletvekili Meh
met Özdal'm yasama ddkunu'lmazhği'mn kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/101) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından (mürek
kep Karma Komisyona) 

185. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüee-
ler'in yasama dokunulmazlığı nm ka^dıırılmasıma 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/102) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

186. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'm 
vasama dokunulmtzbğmım kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/103) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

187. — Ankara Milletvekili Mehmet Necdet 
Evliyagil'in yasama dokunuilmazluğının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/104) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 
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188. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker' 
in yasama dokunulmazlığının 'kal din İmasın a da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/105) (Anayasa ve 
Adalet Ikoımisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

189. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa l'de nüfusa .kayıt
lı Osmaoğlu Nazmiye'den doğma 22 . 1 . 1937 
doğumun Mehmet Yatma ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu Zeh
ra Yama'rnm, ölüım cezalarına çarptıriLimalaH 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/108) (Adalet 
Komisyonuna) 

190. •— Kastamonu iline bağlı Daday ilçesi
nin llyuikörcn köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 
numaracında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Ne-ci-
beden doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
Öı'en'in, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/107) (Adalet Komisyo
nuna) 

191. — Is'tanlbıı'l ilinin Sarıyer ilçesi], Büyük -
dere Dedeikorkut 'Sok. hane 313, cilt 37 ve sayfa 
lllVle nüfusa kayıtlı -Saffetoğlu Havva'dan 
•doğma 8 . 6 . 1943 doğuim'Iu ıSclâmi Ko>dal'm 
ölüim cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/108) (Adalet Komisyonuna) 

d92. :— Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merke
ze bağlı Kireçli 'köyünün 52 nci hane, 8 ne i cilt 
ve 146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş' 
ten doğama 4 . 2 . 1944 doğumlu Alam Gümüş'-
ün ölüım cezasına, çarp'-iın'üma-STia dair Başba
kanlık tezkeresi (3/109) (Adalet Komisyonuna) 

193. — Yalvac'ın Tokmakeik köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osmıanoğ-
;lu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin 'Sr'sli'nin ölüm, cezasına ca-rpturi'lması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/110) (Adalet 
Komisyonuna) 

,194. —• Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakı'lı 
-bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali oğlu 
2 . 1 . il950 doğumlu Sırcalı köyümde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm, cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/111) (Ada
let Komisyonuna) 

195. — Zile ilçesinin İğdır nahiyesi Büvük 
A köz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıtlı 
Alioğ'u, Ha-mım'dan doğma 1935 doğumlu Abi-
di;ı Demiribağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 

| hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/112) (Ada-
j let Komisyonuna) 
| İ 96. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe-
| sinin Contay köyü hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
| nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu, Fikriye'den doğ-
I ma 4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/113) (Adalet Komisyonuna) 

197. — Artvin ili Borçka ilçesi, Güneşen kö-
! yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 

sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı Eyüp 
oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğumlu 
Âdil Kalfa'nm, ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/114) (Adalet Ko
misyonuna) 

198. —• Bartın ilçesinin Esonyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 73 numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/115) 
(Adalet Komisyonuna) 

199. — Zonguldak ili, Karabük ilçesi, Ortaca 
köyü hane 4, cilt 20, sayfa 8 numarasında nüfus 
siciline kayıtlı Mehmet oğlu, Ayşe'den doğma 
4 Şubat 1938 doğumlu Akil Erkartal'm ölüm ce
zasına çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkere
si (3/116) (Adalet Komisyonuna) 

200. — Orhaneli ilçesi, Sağırlar köyü, hane 
40, cilt 3, sayfa 78'de nüfus sicilime kayıtlı Ra-
mazanoğlu, Ünzile'den doğma 1 . 1 . 1948 do
ğumlu Sadullah Tüfekçi'nin ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/117) 
(Adalet Komisyonuna) 

201. — Kumluca'nın Sarılkavak köyü hane 
188, cilt 3/A sayfa 27 de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Öczan'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/118) 
(Adalet Komisyonuna) 

202. —• İsparta ili Şarkîkaraağaç ilçesi Köp
rü köyü, hane 13, cilt 6, sayfa 20'de nüfusa ka
yıtlı, Murat oğlu, Havva'dan doğma 1943 do
ğumlu Muharrem Gürbüz ile aynı köy hane 13, 
cilt 6, sayfa 20'de nüfusa kayıtlı Murat oğlu, 
Havva'dan doğma, aslı 12 . 4 . 1924 iken, tashi-
hen 12 . 4 . 1950 doğuim'Iu Bayram Gürbüz'üm 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/119) (Adalet Komisyonuna) 

203. — Kars - Göle ilçesi Köprülü köyünde 
l kayıtlı olup, 36 ncı Piyade Alayı Karargâh ve 



M. Meclisi B : 27 9 . 1 . 1974 O : 1 

Destek Bölüğü Çavuşlarından, Aslan oğlu, 1950 î 
doğumlu Rasim Topçu'nun ölüm cezasına çarp- I 
tırılmasma dair Başbakanlık tezkeresi (3/120) 
(Adalet Komisyonuna) 

204. — Dinar ilçesi Haydarlı bucağı Bağcılar 
köyü hane 40, cilt 12, sayfa 108'de nüfus sicili
ne kayıtlı Tahsin oğlu, Hanıan'dan doğma 
15 . 3 . 1930 doğumlu Aziz Güçlü'nün ölüm ce
zasına çaıptıırıknasma dair .Başbakanlık tezkere
si (3/121) (Adalet Komisyonuna) 

205. — Maçka'nın Kapı köyü hane 156, cilt 
34, sayfa 71'de nüfus siciline kayıtlı Şerafettin 
oğlu S©her'den doğma 10 . İO . 1952 doğumlu 
İbrahim Genc'in ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/122) (Adalet Ko
misyonuna) 

206. — Fatsa ilçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/123) 
(Adalet Komisyonuna) 

207. — Aydın ilinin Yenipazar ilçesine bağ
lı Paşaköy, cilt 8/1, hane 11, sayfa 82 numarada 
nüfus siciline kayıtlı Kasımoğlu, Hatice'den 
doğma 19 . 3 . 1944 doğumlu Mustafa Çelenkoğ-
lu'nun ölüm cezasına çarptırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/124) (Adalet Komisyonu
na) 

208. — Malatya'nın Tecde Samanlı mahallesi 
hane 186/43, cilt 16/2, sayı 136'da nüfus siciline 
kayıtlı Bayramoğlu Emine'den doğma 1.11.1945 
doğumlu Muharrem Aydın'in ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/125) 
(Adalet Komisyonuna) 

209. — Ilgın'ın Akçil köyü, hane 21, cilt 12, 
sayfa 11'de nüfus siciline kayıtlı Hayta oğlu, | 
Halime'den doğma 3 . 3 . 1940 doğumlu İbrahim 
Ertekin'hı ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/126) (Adalet Komis
yonuna)-

210. — Çorum ili, Sapa köyü, hane 90, cilt 
47, sayfa 179'da nüfusa kayıtlı Guma oğlu Es-
ma'dan doğma 21 . 2 '. 1931 doğumlu Murat Ar-
man'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında j 
Başbakanlık tezkeresi (3/127) (Adalet Komisyo- » 
nuna) ı 

211. — Alanya'nın Payallar köyü hane 12, j 
cilt 13, sayfa 62'de nüfusa kayıtlı Hasanoğlu, 1 
Zahide'den doğma 1942 doğumlu Mustafa Ci- | 

i »as'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş-
I bakanlık tezkeresi (3/128) (Adalet Komisyo

nuna) 
212.- — Düzce ilçesenden Kemal oğlu 1954 

doğumlu Mustafa Ayyıldızoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırAııası hakkında BaşbakanLIk tezke
resi (3/129) (Adalet Komisyonuna) 

213. — Palu ilçesi, Piyade köyü, haine 23, 
I cüit 44 sayfa 88'ele kayıtlı Reşit oğlu, Cem^eMen 

doğmıa 10 . 10 . 1945 doğumlu Reşit Can'm ölüm 
cezalına çarptırılması halkfcunda Başbakanlık 
tezkeresi (3/130) (Adalet Komisyonuna 

214. — İnegöl ilçesi Tahtaköprü bucağı Gün
düzlü köyü hane 130, cilt 6, sayfa 4'de kayıtlı 
Salim oğlu, Medine'dien dlma 30 . 9 .1943 do
ğumdu Sevdi Tosun'un ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında "Başbakanlık tezkeresi (3/131) 
(Adalet Komisyonu) 

215. — Vakfılkelbir ilçesi Beşikdüzü bucağı 
Resullu köyü hane 60, cilt 31, sayfa 72'de nüfu
sa •kayıitlı MeHımet oğlu, Hatuncuk'tan doğma 
10 . 5 . 1950 doğumlu Şeref Dadandı ile, Göre-
ilcesi ITamzalı köyü hane 1, ci!t 34, sayfa '93'te 
•nüfusa kayıitlı Niyazi' oğlu, Ayşe'den doğma 
8.4.1951 doğumlu Murat Kurcan'm ölüm cezası
na çarptırılmaları ha'kikmda Başbakanlık tez
keresi (3/132) (Adalet Komisyonuna) 

216. — Emirdağ ilçesi Çilli nıaihallesıi hane 
63'da kayıtlı Süleyman oğlu İsmet'ten doğma 
1 . 4 . 1944 doğumlu Burhan Erkılıç'uh ölüm ce-
n-T:ina çarptırılması hakkımda Başibaikanilılk tez
keresi (3/133) (Adalet Komisyonuna 

217. — Yunak ilçesi, Turgut bucağı Kuz-
ören köyü hane 4, cilt 3, sayfa 73'te nüfusa ka
vı ı Gani oğlu, Emine^en olma 10 . 3 . 1945 

doğumlu Ömer Algı'nm ölüm cezasına çarptı-
I rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/134) 

(Adalet Komisyonuna) 
218. — Yalvaç ilçesi, hüyülklümeseit mahal

le;-!:, hane 27, cilt 12/2, sayfa 49tta kayıtlı Be-
ikir oğlu, Em in e'd en olma 2 . 2 . 1940 doğumlu 
Süleyman Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/135) (Ada-
\&t Komisyonuna) 

i 219. — Yalvac'ın ÇamJharman köıyü hane 9. 
' cilt 17, sayfa 69'da nüfus siciline kayıtlı M eh-
i met oğlu, Ncsli'dcn doğma 1943 doğumlu Musa 
I Akkuş'uın ölüm cezasına çarptırıJlmasına dair 
1 Başbakanlık tezkeresi (3/136) (Adalet Komis-
| yonuna) 
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220. — Sosyal Sigortalar Kuraımunun 197:2 
yılı çalışma raporu ve bilançosu, ile 1973 iş prog
ramı ve Çalışma Bakanlığının bu husustaki 
17 . 10 . 1973 tarChli ve 9134-95/12129 sayılı 
yazılımın sunulduğuna dair Başbakanlık tezke1-
nesi (3/137) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kar
ma Komisy onuna) 

221. — Kjöy İşleri Bakanlığı Topraksu Ge
nel Müdürlüğüne bağlı döner «sermayeli işlet
melerin 19'6'9 yılı genel bilançosu hakkımda dü
zemi emen raporun sunulduğuma dair Sayıştay 
Başkanlığı .tezkeresi (3/138) (Plân Komisyo
numa) 

222. — ıSağlıfc ve Sosyal Yandım Bakanlığı
ma bağlı döner sermayeli sağlık kurumları ve 
esemleştirme (Reibalbilitasyon,) tesislerimin 1'966 
Ibütçe yıllı konsolide bilân'çosunun sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/139) 
(Plân Komisyonuma) . 

223.— İçişleri-Balkanlığı Sivil Savunma İda
resi (Başkanlığı Fon Saymamliğıımın 1971 takvim 
yılı genel bilançosu hakkımda düzenlenen rapo
run, bilanço ile birlikte sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/140) (Plân Komisyo
nuna) 

224:. —. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı 
maddesi gereğince Sayışitaydakıi açık daire baş
kanlıkları seçimime dair Sayıştay Başkanlığı 
teskeresi. (3/141) (Büteç Kanma Komisyonuna) 

224/1. — Açık bulunan Sayıştay Birimci Baş
kanlığına seçim yapılmasına daiir, Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/142) (ıBütçe Karma Ko
misyonuna) 

225. — Açık bulunan Aınayasa Mahkemesi 
2 asıl üyeliği için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalelt komisyonlarımdan, kurulan Kar
ma Komisyon Başkanlığı tezkeresi ve aday lis
tesi (3/143) (Anayasa ve Adalet komisyonlarıoı-
dan mürekkep Karma Komisyona): 

'226. —. Türkiye Büyük Millet Meclisinim de
netimine tabi kuraıluşlarm 1972 yılı faaliyetle
ri, bilanço, kâr ve zarar h/esaplan üzerimde 
yapılan incelemeler sonumda Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporla
rın sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/141) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuma) 

227. — Devlet Su İşi eni Genel Müidür'uğu
nun 1969 bütçe yılı Kesimhesalbıma ait genel 
uiyguril.uk bildiriminin sunulduğuna dair Sa

yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/145) (Plân Ko
misyonuma) 

228. — Maden Tetkik Araıma Enstitüsünün 
1972 malî yılı bilançosu ile faaliyet ve demetle-
mie kumlu raporlarının sunulduğuna dair Blaş-

ıbakanlık tezkeresi (3/146) (Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna) 

229. — Elektrik İşleri Etüld İdaresimin 1972 
hesap yılıma ait bilanço ve faaliyet raporu ile 
denetleme kumlu raporlarımın sunulduğuma 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/147) (Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuma) 

Çeşitli kâğıtla?' 
230. —• Amasya eıslki Milletvekili Nevzat Şe

ner'im, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda göriişül-
meaime dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (5/4) (Dilcikçe Kanıma Komisyonuma) 

231. — Siirt oski Milletvekili Süreyya Ömer, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpaenoğlu, Diyarba
kır MÜİietveiküi Hiliml Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3. 1964 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kararım Ge
nel Kurulda görüşülımesin'e dair önergesi (5/2) 
(Dilekçe Karma Komisyonuna) 

232. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne »dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisy oınu ra
poru ('5/3) (Dilekçe Karma Komisyomuma)' 

233. — Eski Maliye Bakamı İhsan G ursan'm, 
Dilekçe Karma -Komisyonu Geme! Kurulumun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Karaırın Genel Kurulda görüşülmesi
ne. dair önergesi v'e Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (5/4) (Dilekçe Karma Komisyonuna) 

234. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Gıenel Kurulunun 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2538 sayılı 
baranın Genel Kurulda 'görüşülmesine dair öner
gesi (5/5) (Dilekçe Karma Komisyonuna) 

C. Senatosundan gelen işler 
235. — İlkokul öğretmenleri sağlık ve içti

mai yardım sandığı hakkındaki 4357 sayılı ka
nunun 11 ve 14 ııcü macı.de] erinin kaldırılması 
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ve Millî Eğitim mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığının kurulmasına dair kanun ta
sarısı (1/37) (Plân Komisyonuna) 

236. — Atatürk Akademisi Kanun Tasarısı 
(1/38) (Pİstıı Komisyonuna.) 

237. — Usaık eski Milletvekili Fahri Uğra-
si'zoğlıı'nun, 27 . 5 . 1035 tarih -ve • 2739 sayılı 
Ulusal Bayram ve 'genel t ati i ler hakkındaki 
Kanunun 2 nei maddesinin D ve E fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanmı teklifi (2/1) (içiş
leri Komisyonuna) 

238. — C. Senatosu Bah'kesir Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Oda
ları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Tica
ret Borsaları'» ve Ticaret ve Sanayi Odaları Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa-
lları Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren kanun teklifi (2/2) (Sanayi ve Teiknolo-
,ji ve Ticaret Komisyonuna) 

239. — İstanbul Eski Millet vekili Mustafa 
Fevzi Güngör'ün, Toptancı halleri kanım tadil 
'tefidifi (2/3) (İçiişTeri Koımisyonuna) 

240. — Kas+amonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/4) (Bayın
dırlık - imar - Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nuna 

241. — C. Senatosu idare Amirlerinin 1973 
yılı bütçe kanununa bağlı (R) cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/5) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

242. — O. Senatom idare Âminlerinin, 1973 
yılı bütçe kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
Cumhuriyet Senatosu kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/3) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

Sözlü sorular 
1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

Türkiye'de suçların önlenmesi bakımından alı
nan tedbirlere dair içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/1) 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Kaçakçılığın önlenmesi için alman tedbirlere 
dair içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/2) 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Türkiye'de su ihtiyacının karşılanması için ya-

ı pılan çalışmalara dair Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/3) 

4. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
ekmeklik buğdayın ofislerce fırınlara tahsisine 
dair Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/4) 

5. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm, 
basında yer alan Devlet ormanlarının . nüfuzlu 
kişiler tarafından paylaşıldığı iddialarına dair 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi. (6/5) 

6. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırını'ın, 
halen hizmette bulunan hâkim ve savcılara dair 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/6) 

7. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırını'ın, 
Ankara veya izmir Belediyesince Göltaş Şirke
tine teminat mektubu verilip verilmediğine dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7) 

Yazılı sorular 
8. — Aydın Milletvekili Kemal Ziiya Öztürtk' 

ün, izmir ihraca atçıları Birliği Yönetim Kuru
lu .tarafından alınan kararın Anayasaya ay-kıra 
olup olmadığına dair Ticaret ve Maliye Bakan
larından yazılı soru önergesi. (7/1) 

9. — Mardin Milletvekilli Talât Oğuz'un, 
Hâkim ve Savcı sayısına dair Adalet Balkanın
dan yazılı soru önergesi. (7/2) 

10. — Çankırı Milletvekilli Mehmet Ali Aa> 
san'in, Cumhuriyetimizin 50 nci yılı kutlama 
törenleri için yapılan harcamalara dair Başba
kandan yazılı soru önergesi. (7/3) 

11. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
izmir Organize Sanayii bölgesindeki arsaların 

I değerlendirilmesinde yapılan yolsuzluk iddiala
rına dair İmar ve iskân Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/4) 

12. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars ili ve ilçelerinde ortaöğretime bağla okulla
rın öğretmen ihtiyaçlarına dair Millî Eğiitıim. Ba
kanından yazık soru önergesi. (7/5) 

13. — Artvin Millet vekili Ekrem Şadii Er-
dem'in, son aylarda yerleri 'değiştirilen öğret
menlere dair Millî Eğitim Bakanından yazık so
ru önergesi. (7/6) 

14. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, canlı hayvan fiıyatlarmıa dair Ticaret 
Bakanından yazıllı soru önergesi. (7/7) 

15. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırını'ın, 
( Kars Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut 
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Öztürk'e dair Millî Eğitim Bakanından yazılı 
•soru önergesi. (7/8) 

16. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'ııin, 
Ege Bölgesi Ticaret Lisesi mezunlarının yüksek 
öğrenim yapmakta karşılaştıkları'güçlüklere da
ir Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önerge
si: (7/9) 

17. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hort-
oğiu'nun, Gazianfcep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/10)' 

18. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hort-
oğlu'nun, Güney hududumuzda mayınlı sahala
ra yakın köylerde yaşıyan vatandaşların mağ
duriyetlerinin önlenmesine dair İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/11) 

19. —• Gaziantep Milletvekili İbrahim Hort-
oğlu'nun, 1975 yılında imtiyazı sona enecek' 
olan Osmanlı Bankasının durumuna dair Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/12) 

'20. —• Erzurum Milletveikili Rasim Oinisli' 
nin, Erzurum'un yalkacak ihtiyacıma dair Ener
ji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/13) 

21. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye karayoluna dair Bayındırlık 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/14) 

22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mühendis Harun Karadeniz'e pasaport verilme
diğine dair İçişleri Balkanından yazılı soru öner 
•gesi. (7/15) 

. 23. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi' 
um, Curulmriyetm ellinci ydclo^riimürdo illeri' 
gönderilen tahsisata dair Barbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/16) 
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24. — Elâzığ Milletvekili Hasan Buz'un, 
Hacca gidecek vatandaşların pasaport muame
lelerinde karşılaştıkları güçjlülklene dair İçişlleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/17) 

25. — Elâzığ Milletvekili Hasan Buz'un, 
1973 Hac mevsiminde hacıların karayolu ile 
hacca gidcmemeleri sebeplerine .dair Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/1.8) 

26. — Elâzığ Milletvekili Hasan Buz'un, 
Hacca 'giden vatandaşlarımızı taşıyan T.H.Y. 
nın uçaklarına dair Ulaştırma Bakanımdan ya
zılı soru önergesi (7/19). 

Meclis araştırması 
27. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 

adına Grup Başkanvekili Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ille Siirt Milletvekili M. Nebil * Ok
tay'ın, resmî israfın önlenmesini sağlamak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/1) 

28. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru'bu 
adına Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Ve
fa Tanır ve iki arkadaşının, Enerji ve Enerji 
kaynakları konusunu incelemek, gerekli tedbir
lerin alınmasını sağlamak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/2) 

29. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gruhu 
adına Grup Başlkan vekili Siirt Milletveikili M. 
Nebill Oktay ve dört arkadaşının, Türkiye'de ye
tişmiş insanların, özellikle teıkniik eilem-affilarıımı-
zın yurt dışına göçmelerini önflıeımeik ve bu hu
susta gerekli tedbirleri alımak amacıyle Anaya
sanın 88 nöi maddesi uyarınca bir Meclis araş-
itiTiması açılmasına daıir önergesi. (10/3) 

• * • 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Bcnkanvekili Kemal Ziya ÖzLiirk 

DÎVAN ÜYELERÎ : Enver Akova (Sivas), İlftanü Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimi açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, adarının yazılı plâ
kalar üzerindeki beyaz •düğmelere basmalarını 
rica ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı.)• 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerek'.! çoğunlurumuz vardır. Çalışmaları-

| ;;i'Z:.ı başlıyoıuz efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI,KONUŞMALAR 

lmx— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ke
mal Demir'in, önceki Birleşimde, petrol bunalımı 
konusunda konumn îçel Milletvekili Süleyman 
Şimşek'e cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri var
dır. Sırasıyla saym üyelere söz vereceğim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Saym De
mir, bir gündem dışı konuşmaya cevap vermek 
için söz istemişlerdir; buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DEMİR (Bolu) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Dünkü Birleşimde konuş.m İçel Milletvekili 
Saym Şimşek, petrol bunalımı, ile ilgili görüşle
rini gündem dışı sunmuş idi. OüıJkü toplantıda 
bulunamadığım için, bugün, Meclis zabıtların
dan konuşmayı inceledim ve bu konudaki bil
gileri sunmak istiyorum. 

Sayın İçel Milletvdkill Şimşek'.e, bu konuş
masıyla, dünyayı yakından ilgilendiren ve do
lay isiyle ülkemizi de çok yakından ilgilendiren 
petrol sorunu üzerinde düşüncelerimi sunmak 
fırsatını bana verdiği için teşekkür ederim. 

Ortadoğu savıaşmdan sonra esasen başlamış 
olan petrol bunalımı daha da şiddetli bir hâle 
gelmiş ve bunalım gücünü artırmıştır. Esasen 
diyorum, çünkü dünyada ham petrol fiyat ar
tışları 1973 yılı başından itibaren yavaş yavaş 
başlamışdı. Petrol ihraç eden ülkeler, 'ki bunlar 
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bir birlik haline gelmişlerdir; kısaca O'PEC di
ye adlandırdığımız Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Birliği, 1973 başı ille Nisan ayı arasında, 1973 
basma nazaran mevcut fiyatlara, % 20 bir ilâve 
yapmışlardı. 1973 Nisan ayından 1973 sonuna 
kadar, geçen dönemde, aralıklı olarak bu artış 
% 70 kadar bir ilâve ilaha görmüştür. Böyleciö-
OPEC'in 6 ülkesinin, Aralık 1973 ayında almış 
olduğu ve bütün dünya ekonomisini sarsar1, bü
tün dünya ülkelerini yakından ilgilendiren son 
kararları ile, ham petrol fiyatlarının, 1973'ün 
başına oranla değerlendirildiği zaman, 4 misline 
çıkmış olduğu görülmektedir. Saym İçel Millet
vekili de son kararla, ham petrol fiyatlarının 4 
misli arttığını belirtmektedir, doğrudur. Son ka
rar % 110 'un üstünde bir artış getirmiştir. Esa
sen, ondan önce de fiyatlar 2 misli artmış ildi. 

»Saym milletvekilleri, Türkiye'de mevcut tü
ketimin üçte biri iç, üretimle karşılanmaktadır. 
1973 yılında, ülkemizde 11 milyon ton petrol tü
ketilmiştir. Bunun 3,5 milyon tonu iç üretimle 
sağlanmıştır. 1974 yılı tüketimi 12 milyon ton 
olarak tahmin edilmektedir. 1974 üretiminin de 
4 milyon torna çıkacağı yin.e tahmin edilmekte
dir. 

1973 yılımda millî kurrduişumuz olan Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1972 yılma na
zaran biraz daha fazla bir üretim yapmıştır. Bu 
mutlu bir olaydır. Aslında, yakın g'eçmiı-şte Tür
kiye petrolleri Anonim Ortaklığının yıllık üre-
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timinde bir azalma ve bir duraklama ctfmiem! 
olmuştur. 1973, bu dömemim üretim artişu şeklin
de, gelişime yılı olmuştur. 1973 yılımda Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı 1 026 000 İt on üre
tim yapmıştır. 

Yabancı kuruluşlar olarak em ömemli üreti
mi yapan Shell Şirketidir. 1973 yılında, 1972 
yılma nazaran, o da bir artış göstermiş, 2 mil-
ycın tomuın bir miktar üstüne çıkmıştır. 1972'de 
1 800 000 tlom petrol ürdtmekte idi. Mobilftn üre
timi 400 - 500 bin ton arasındadır. bir balşka kü
çük kuruluş olarak ERSAN'ım üretimi ise 40 
ilâ 50 bin ton arasında, cüzî bir oranda, seyret
mektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığımın! 
1973 yılı üretimimin, 'aslında, 2 milyonu biraz 
gelçen ürHimîn'itoa önümüzdeki yıl daha fazla 
olmaısı bekle'nlmıektedir. Çüinikü, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı, 1973 yılıınlm son ayla
rımda önlemli ilki petrol kaymağı bulmuştur. 
Bunlardan bir tanesi Diyarbakır - iSarıcaik böl
gesindedir. Sarıcak'tia açılmış olan kuyuda pet
rol keşfedilmiştir. Civannda açılan kuyularla, 
yalnız Diyarbakır'ın Sancak bölgesinde üre
tilen petrol, Türkiye Petrollerimin tüm ülke 
üretiminin! % 25'ine çalkmışltır. Türkiye Pet-
roılleri AmJomim Ortaklığı, ıgümde 25 bin varil 
civarımda ham petrol üretir; bumun 6 bim va
ridini Diyarbakır - Sancak bölgesindem yap
maktadır. 

'Kısa bir dönem içerisinde bu bölgeden bu 
üretim sağlanmıştır. Çünkü, burada petrol bu
lunmasının 3 aya yakın bir mazisi olmasına 
rağmen, üretilen petrolün taşınmasının, ile'tüt-
mesimim >çözümü bir zamanı (gerektirmiştir. Şim
di, Sancak böligesi ile Pirinçlik bölgesi arasın
daki boru halttı tamamlanmak suretiyle bu üre
tim, pompaj yolu ile Batman'ıa ve Dörtyol'a 
ulaşabilir halle gelmiştir ve üretim orada a de
vam etmektedir. 

TPAO mum ikinci buluşu ise Trakya bölge 
sinde olmuştur. Trakya 'bölgesinde Deveçat-ıjh 
kuyusunu açmış ve burada gerçekten çok yük
sek Vasıflı ham petrol bulmuştur, özellikle 
madenî yağlar için aramam bütün evsafı haiz 
değerli bir petrol bulmuştur. Civarında aç t ğ: 
Deveçatağı II ve1 diğer (kuyularda da petrol bul
ma ümidi vardır. Nitekim, ikinci kuyuda test

ler yapıHmaktadır; orada da petrol bulunmuş
tur. Ancak, 1973 yılı üretim bünyesinde Trnk-
ya'daki petrolüm katkısı yoktur. Çünkü, Trak
ya'da. bulunmuş olan p'eitrolüm nakli bir mese
le halindedir. Henüz, bir boru hattı ile en ya
kım rafineriye getirilme imkâna yoktur, miktarı 
fazla değildir. En yakın rafineri Kocaelindeki 
ÎPRAŞ ırafimerimiizdir. iŞimdlliik, burada üreti
lecek petrolüm kara tankerleriyle maildi düşü
nülmektedir. Çözümü g'erekem problem Boğara 
köprüsü meselesidir. Bununla ilgili görüşme
ler, olumlu bir şekilde Karayolları ile geliştiril
mektedir. Buradaki ham petrol üretiminin mik
tarı daha çok olacakitır ümidi kesinleştiği tak
tirde, elbetttaki bir boru hattını da kaldıracak 
durumda olacaktır. 

Sayım milletvekiderti, böylece Türkiye'de, 
Türkiye Petrollerimin 1973 yılı üretimiyle il
gili sevindirici bilgi sunduğumu sanıyoram. 
1974 yılında Türkiye Petrollerinin üretimi da
ha da artacaktır. 1973 yılı çalışmaları teşvik 
edilmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı kendi öz kaynaklarına dayalı bir faaliyeti 
sarf tder, kârlarını kullanır. 1972 yılımda 385 
milyon lira kâr etmiş olan Türkiye Petrolleri 
Anodim Ortaklığı bu miktarım, 200 milyonunu 
arama faaliyetlerine sarf etmiştir. 1973 yılın
da yaklaşık olarak 400 mdilyom lira kâr etnik
tir ve yine yaklaşık olarak bunum' 360 milyon 
lirasını arama ve üretme çalışmlalanmia harca-
m/ıştır. 1974 yılı için balşlka teşvikler söz (konusu
dur; onları, biraz sonra değerli milletvekillinin 
sorularımı cenaplarken sunmuş olacağım. 

.Sayım milletvekilleri, gerçekten yemi ham 
petrole uygulanacağı ilân edilen fiyatlar, he
nüz bu fiyatlar bir (dalgalanma, dönemi içeri
sinde bulunmasına ve henüz bu fiyatlar bir is
tikrar (gösterir hale gelmiş olmamasına nağ
men, henüz tanı dış ülkeler için, .memleketimiz 
için geçerli olan ham petrol! fiyatları istikrarlı 
bir şeiki'lde telşekkül etmeımdış olmamasına ve ha
len, basımdan da yakındam takip ettiğinizden 
emin olduğum dalgalaınmalar göstermiş olması
na rağmen, açoikca görülmektedir ki, yeni ham 
petrol fiyatları bizim •ekomomimizd de yakından 
ve ters yönden etkileyecektir, bunu şunun içim 
arz ediyorum. Sayın milletvekili, benlim mütead
dit defalar verdiğim, yaptığım açıklamalar-
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da kuUiandığım bir öümieyi değerlendirmek su
retiyle bunu, bunun yanında daha başka şey
ler de ifade etmemin faydalı olacaığım belirt
mişlerdir. Ben, müteaddit beyanatlarımın bün
yesinde şu cümleyi kru;llanmiışı,mdıir, şu anda 
da benim için bu cümle geçerlidir; «Türkiye'de 
Akaryakıt sıkıntısı çekilmeyecektir." Ama, bu 
Cümlemin yanında daima §u cümle de vardır, 
olmuştur, bugün de olacaktır; «Akaryakıt sı
kıntısı çekilmeyecektir, ama hiç şüphesiz, OPEC 
ülkelerindin almış olduğu, petrol ihraç 'eden ül
kelerin almış olduğu bu yeni, büyük, yüksek fi
yatlar Türk ekonomisini de etkileyeeeküir.i» Bu-
ınu dla beraBer ve daima söylemişimdir. 

Bu beyanatların içerisinden yallmaz bu öüm
ieyi değerlendirmek elbetteki yanlış olur. Bu
nun yanında diğer cümlelerin de belirtildiğini 
•görerek, onları da değerlendirmek (gerekir. 
Türk 'ekonomisini yeni petrol fiyatları etkile
yecektir. Yaftnız akaryakıt piyasasını etkile
mekle kalmayacaktır; ödemeler dengesini et
kileyecektir, dolayısiyîe ithalâtı etkileyecek
tir. Bunıu simidi 'Söylemiyorum, «Türkiye akar
yakıt sıkınjtiisı çekmeyecektir» cümlesini, kul-
landiğıim her beyanatımda, bu cümleler de be
raber olarak vardır. 

Şimdi 'Türkiye 14 250 OOO - 14 300 000 ton 
kapasiteli rafinerilere sahiptir. Bu rafinerile
rin üçü millî rafineridir. Birisi'de ATAŞ ra
finerisi olarak yabancı kuruluşların raf in erişi
dir. Detaylarına girerek bunların rakamlarıyla 
vaktinizi almak istemiyorum. Ama, Türkiye' 
de 14 milyonluk kapasiteyi işler haile getirmek 
lâzımdır. [IjSunun anlamı, 14 milyon ton ham 
pietrC'l sağlamaktır, bu lâzımdır. 14 milyon ton 
ham petrolün 3,5 milyon tonunu ülkemizden 
sağladığımız zaman 10,5 milyon ithalât, 4 mil
yonunu ülkemizden sağladığımız zaman 10 mil
yon ton ithalât yapmak lâzımdır. 

Türkiye tüketimi 1973'de 12 milyon, 1972' 
de 11 milyon;, olmuştur ve fazılası da ürün ola
rak ihraç edilmektedir. Bu ihracattan, millî ra
finerilerimiz, dolayısiyîe Türkiye Petrolleri 
Amonüm Ortaklığı gelir sağlamaktadır. Rafineri 
hizmetleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığ: 
için faydalı, kâr ıgatirici olmaktadır. 

Bu nedenle, hesaplarımızı yaparken, dışarı
ya 10 milyon ton için para ödeyeceğimizi he
sap etmelidir, doğrudur. Ama, bunun yanında 
10 milyon tona kendi üretimimizi de ilâve etti
ğimiz zaman meydana 'gelen 14 milyon ton üre
timin, 1974 yılında kullanılacağı tahmin edi
len 12 milyon tonun üstündeki 2 milyon tonun 
da değişik ürün şekilleri olarak ihraç edileceği
ni, bunlardan da döviz, gelir sağlanacağını h,e-
•s:aip etmek lâzımdır. 

' Şimdi, bu hesabı böyle yapınca, yaklaşık olla>-
rak 1974 yılı için 'gördüğümüz şey 800 milyon 
dolar civarında ham petrol ithali için para öde-
yeceğimizdir. Bunun 100 - 150 milyon dolar ka
dar bir miktarını, ihraiç edeceğimiz petrol ürün-
İc!ri-ki genelllikle benzıin ihraç ediyoruz - ile sağ
layacağımız dövizlerden elde edeceğiz. Bu su
retle bu miktar biraz azalmış olacaktır. Ama, 
hangi yönüyle bakılırsa bakılsın, hiç şüphesu im 
arllan fiyatlar karşısında, Türk ekonomisi, öde
meler dengesi ve ekonominin diğer dallara, akar
yakıt fiyatlarının artması nedeniyle mutlaka bu 
filaıt artışlarından etkilenecektir. 

Böylece, sayın milfl'etveldlininı şomlarından 
önce ıgenel bilgiler olarak ortaya (koyduğu me
seleler hakkındaki görüşlerimi sunmuş oluyo
rum. Zabıtlardan okuduğum konuşmaya sadık 
kalmak suretiyle fazla vaktinizi almak istemi
yorum. Ama} bundan yararlanarak, ham petrol 
ve petrol politikası hakkında bir kasım bilgile
rimizi ve görüşlerimizi de sunmak imkânını 
bulmuş oluyorum. 

• Şimdi sorulara geçeceğim. Ancak, bunlara 
geçerken, sayın milletvekilinin sorularına sa
dık kalarak cevıaplai'imı vermeye çalışacağımı 
arz etmek isterim. Bir sora müessesesini işleti
yor değilim. Ancak, gündem dışı da olsa sorul
muş, kamuoyu ve Yüce Parlâmentonun dla bilgi
sine sunulmuş bir husus" olduğu için cevapla
mak 'ihtiyacımı duyuyorum. 

Cevaplandırmam istenen sorulardan Ibirinci 
ve İkincisi, birbirine paralel sorulardır. 

«Petrol Kannınıunun 3 ncü maddesinin 25 
nci bendine dayanılarak memleketimizde üre
tilen petrol ve yan ürünlerinin yeni fiyatlar 
üzerinden satılacağı söyleniyor, bu doğru mu?» 
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İkinci olarak; «Eğer bu husus do ğıru ise, böy
le bir uygulama sonucunda bir yılda alçılatan 
80 - 90 milyon Una ödenecektir; bunun için bir 
tedbir düşünülüyor mu?» diye soruluyor. 

Bu konuda bir açıklama yaptığını sanıyo
rum. Bir fırsattan yararlanarak, televizyonım 
«Bir sorun bir konuk» programında bunu, değir
ilen, dinmeye çalıştım. Kaldı/kii, bundan sonra, 
Bayramın birinci ıg'ünıü, Bakanlar Kurulunun 
bir ka ran basında yer aldı ki tamamen bu komi 
ile ilgiliydi. 

Bir hukuk devleti olarak, bizim Hükümet 
olarak uygulamakla karşı karşıya bulunduğu
muz bir Petrol Reformu Kanunu vardır. Pet
rol Reformu Kanununun illgili raddesine gw-
re-; Türkiye'de üretileni ham petrol fiyatları da, 
dış piyasadaiki piyasa fiyatlarının, en azı elle alın
mak ve bunun üzerime navlununu koymak, ra
fineri marjı - değirmencilik ücreti dediğimiz -
miktarını koymak, diğer navlunu da ilâve et-
mek suretiyle, âdeta dışardan ham petrol alı-
nıyorımuş ıgibi hesap edilmektedir. Kanun vazn 
bunu böyle uygun görmüştür. Bu ilç üretimi' teşı-
vik etmek için uygun .görülmüş olmak gerekir. 
Kantunun müzakeresindeki zabıtların incelen
mesinde bu .görülmektedir. 

Şimdi, bu kamuna göre, Türkiye'de üretilen 
ham petrıo-l fiyatlarını tespit etmek lOİain ıvîe 
«Kuyubaışı fiyat» dedıiğiınıiiz fiya|t tespitini ya
panken, duş piyasadaki ein düşük fiyatı esas 'al
mak ve sanki oradan- geıtiriliyormuş ıgibi hesap 
ederek fiyat koymak gerekmektedir. Bu, yalnız 
yabancı kuruluşlar için değildir, yerli - yaban
cı tüm kuruluşların Türkiye'de yaptıkları üre
timde hampetrol iğin yapılacak olan hesap 
tarzıdır. Tabiî böy!© bir Hesap yapınca, yeni 
fiyatlar karışnsıında ilç üretimde, maliyet unsu
runda bir değişiklik olmadan, kendiliğinden ge
lirde bir büyük 'artılş meydana çıkmaktadır. Dış 
fiyatlardaki bu büyük artış, hellie sıon % 110'un 
ü'sîtündeki artılşla, maliyet uınsurllarıaıda çok cüz'i 
•bir değişiklik olmasına ırağmen, ıgelirdo bu 
•% 110'n.n getirdiği bir artışı doğurjacak demek
tir. % 110 ölçüsünde olmakla beraber. Bu tranc-
reırabl bir .gelir olmaktadır. 

Bu nedenle Hükümet accr.ıe bir kararnamey
le, bir hukuk devletin'iln gerektirdiği koşululara 
da dikkat ederek, yas!alarımm>jj gösterdiği isti

kâmette, Türk Parasının Kıymetini Eoruma Ka
nunumun verdiği yetkiye dayanarak, 31 Aradık 
1973 talibimden bu yanla, yani 1974/ 1 Ocak 1974 
ten. itibaren doğacak fiyat artışlıarmın, ülke
mizde üretim yaıpan kuruluşlara kâr olarak, ge
lir fazlası olarak intikâlini önlemek için, bu 
aıjtış mıiktarllaırımıın bir fonda toıplamlmasılnı ve 
bu fonun da Türkiye'de ıpetrol aramla ive* üret
me çalışmaliarına ayrıilmasmi öngörmüştür. 
Mevcut yasalara dayandlarak bu kararname ile 
yancllmıştır. B'öyl-ece bu artışların petrol iireiten 
kuruluşlara intikâli önlenmiştir. "Çünkü, demin 
de arz ettiğim gibi maliyetlerilr.ıde esaslı bir ar-
tılş unsuru buluımıamasuna raın^tn, bu olmu.-j 
bir gelir artışıdır ve daha ömce yaptığım kotniuş-
nıada da belirttiğim, gibi; sanıyorum ki, kanaa
tim odur ki ; Türkiye'de petrol üreten kuruluş
lar da bunlu olumsuz karşılamayacaklaırdır, hak
sız bulmayacaklardır. 

Boyflıece bu soruyu cÖVaplandirmiş oluyo
rum. Bumun tedbiri alıınmılştır. Bunun tedbiri, 
arife günü öğleden sonra toplananı Bakanlar 
Kurulumda alınmış 've kamuoyuna da duyurul
muştur. 

Üçüncü soru; şu anda yerli ve yabancı ku
ruluşların depolarında stoklar bulunduğu ve ye
ni fiyatlar uygulandığı takdirde, elinde stok bu
lun duran kuruluşların bundan yaııra-rlamacağı 
istikametindedir.. Mevcut yasaların bize vardiği 
imkânları kullanmak suretiyle bu konu elbette. 
bizim, de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir 
konudur. 'Stoklar düşünüldüğü zaman, rafine
rinde stoklar vardır, dağıtım şirketlerinin elinde 
stoklar vardır, 'bayilerin elinde .stoklar vardır. 
Rafineri stokları ve dağıtım şirketlerinim elin-

' de bulunan stoklar, Petrol Kanununun âmir 
hükmü ıgftreğince esasen günügününe Bakanlı
ğımıza bildirildiği için ve Bakanlığımızca günü
gününe takibedildiği için, hattâ petrol bunalımı 
olduğu zarn>amlard,a acaba ülkemizde bir petrol 
bunalımı doğar mı diye, günügününe tarafım
dan da (bizzat takilbedildiği için bilinen bir 'hu
sustur. Yasalarımızın imkân verdiği ölçüde, el
bette bu (husus (bizim de dikkatimiz içindedir. 

«Başka ülkelerde uygulanan -araba tahdidi 
konusunun Türkiye'de de uygulanıp uygulanma
ması hususunu», cevaplarken, konuyu şöyle ele 
almak lâzımdır. 
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HampetraL ha t la r ındak i . bu yüksek artış
lar karşısında 'Türkiye'de bâzı tasarruf tedbir-
leıi.düş&ttiÜmakte midir1? Konuyu böyle ele ala
rak 'cevaplandırmayı düşünüyorum. 

'Gerçekten müteaddit beyanlarımda da söy
lediğim giibi Türkiye'de bir akaryakıt sıkıntısı 
yoktur, ıbir akaryakıt sıkıntısı olması da söz 
konusu, değildir. Bu şundan dolayıdır. 

Petrol dlhraceden ülkeler, -başka ülkelere uy
guladıkları tahdidi, ambargoyu Türkiye'ye uy
gulamamaktadırlar. Türkiye, petrol ithalâtını 
anlaşmaları bünyesinde yapmaktadır. Bu an
laşmalar, uzun vadeli anlaşmalardır. Buna yeni-
lerünkı eklenilmesine çalışılmaktadır. Bu 'anlaş
malar muayyen bir indirim ©sasına, afişe fiyat
lar üzer;in.den muayyen bir indirim esasına gö
re tanzim edilmiş olan anılaşmalardır ve bu an
laşmalar karşiilılklı, ülkeler arasında zaman za
man yapılan görüşmelerle, Dışişleri Bakanlığı-
nın- yürüttüğü 'görüşmelerle devam etmekte
dir. 

Bu nedenle hampetrol bulmada güçlük doğ
ması söz konusu olmadığı için, akaryakıt sıkın
tısı yoktur, ama hampetrol fiyatlarının böyle
sine yükseldiği bir dönemde, akaryakıt bulma
da güçlük olmasa daihi, hampetrole ödenecek 
dövizler yönünden, bir kısım tasarruf tedbirle
rinin alınması elbetteki zorunludur, gerekli
dir de. 

'Tasarruf tedbirleri olarak, kaimu kuruluşla
rını tasarrufa yöneltici tedbirleri öngörmüşüz-
dür. Esasen,, ülkemizde uygulanmakta olan sü
rat tahdidinin kontrolünü ve bunu uygulanır 
hala 'getirmeyi iönigörmüşüzdür. 'Bugün Türki
ye Vie otomobiller için 90 Km. otobüsler için 80 
Km. kamyonlar için 70 Km. hız tahdidi var
dır. iBunun kontrol edilmek suretiyle uygula
nır hale getirilmesi ve böylece »bir tasarruf sağ
lanması düşünülmüştür. 

iSanaıyi kuruluşlarımızın özkaynakılarımıza 
dayalı enerjiye dayanarak kurulmaları düşü
nülmüştür. Bundan sonra .kurulacak olan sana
yimizde de sanayiin kendi kuruluşunun gerek
tirdiği (enerjiyi özkaynaklarımıza dayalı ola
rak elde etmesi politikasının titizlikle yürütül
mesi düşünülmüştür. Isıtmada ve elektrik ener
jisi üretiminde, esasen Hükümet olarak uygula-
•miamızr dıa özkaynazarımıza dayalı olarak yü-
rülaiimuştür. Bunun üzerinde hassasiyetle du-
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rulmaktadır. Bugüne kadar ki- uygulamada, dai-; 
ma, elektrik enerjisi üretiminde ve İsıtmada öz
kaynaklarımıza dayalı bir enerji politikası ta-
kilbetmiışizdir. Az yakıt kullanan, silindir hacmi 
düşük arabaların teşvikiyle ki, Türkiye'de esa
sen dört silindirli araba üretimi söz konusudur, 
dışardan geleniler için, dışardan dolaylı yollar
dan getirilen, hukuken dolaylı yollardan geti
rilen, permiler v asit asiyle, işçilerimiz kanaliyle* 
getirilen ara'balarda da düşük silindirli araba
ların teşviki, silindir haömi büyük arabaların 
dalha güçlüklerle karşı karşıya 'getirilmesi ve 
böylece daha az yakıt tüketici araçların teş
vik görmesini sağlayıcı tedbirler düşünülmekte
dir. 

Bu a^ada Türkiye'de bir karne uygulaması 
ve bir kullanma tahdidi düşünülmemiştir. Se
beplerini sunmak ihtiyacını duyanım. 

Karne uygulamasının, -çeşitli dağıtıcı uçlar
da, çeşitli spekülâsyonlara imkân verdiği, im--
kân vermesinin mümkün okluğu düşünülmüş
tür. 

iSaym milletvekilinin belirttiği şekilde, bir 
ailenin üç veya dört araibası olması, yasaları
mız içerisinde benim koııulmun dışında bir baş
ka konudur. Konuya o açıdan, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı olarak (baktığımızda, üç 
veya dört arabası olanların, üç veya dört araba 
için yine yakıt alma imkânlarına sahiboldukla-
rının da beraberce değerlendirilmesi gerekmek
tedir. 

Bu tamamen ayrı ıbir konudur. Sanırım pet
rol politikası nedeniyle ortaya konmuş olsa da
hi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
konusu değildir. 

Türkiye'de, deımin sunidjuğum gibi, 1973 yılın
da 12 milyon tan petrol tüketilmiştir. Benzinsin 
bunun içindeki payı 1 300 000 tondur. 1974 için 
'öngörüllen, taihımin edilen Halkam 12 imiiflıyon ton
dur. Benzinin bunun içimdeki payı 1,5 milyon 
tondur. 

Bununla sumu belritmlek i^tüyoırum. Türki
ye'de Cumartesi, Pazar tıaltüüli beraber almadığı 
için, hafta sonlarımda kanltiller dışına arabalarla 
gidiş- dönüş ve böylieoe alkarylalkııt sarfiyatı pek 
fazla 'olmamaktadır ve bunlu rakamlar da gös-
tienmektıedir. Türkiye'de tüketsin daha züyaldıe1 

J ımatorûride ve fuell - adilidedir. 12 mdliyon tomüiuk 
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1973 yıla /tüketiminim yaiklaşıik olanak 6 ımilyom 
'tamı fmel - dil, 3 milyon tamu da motorindir. 
(Süper ve noırfmal Iberabıar 2,5 mıilyom ton kadarı 
da blemzindiir. 

Bu medenlle, Ikarmle usıuOlü ve araba (kullan
ımla talhididi konuısunda şu ama ikadar alınmış 
bilr uygulama kararı oüımamıişitır. 

«Petrol üretiminin hızılanldırıl'ması ıkoınusum-
ida ne gibi (tedbirler alındığı» soruldu. 

.Demlin sundum, petrol üreltimlimi teşvik ba-
Ikîmıınldam 1973 yılı uygulamallıarılmızı. Gıerçeık-
tan, Türkiye Bötrolllcırii Anonim OrtaLklığınım, 
teknolojik bilgi ve imlkânillar haikılmınldam Tür
ikiye ̂ de petrol ürieıtlmo oıllaınlaldliarına her yönüy
le .sahip bir kuruluş olduğuna inamımalktayımı. 
Türkiye Petrolleri Anonim. Ortaklığımın, peltrol 
.arama ve bulma gücü vardır; telkniik gücü var-
idır, bilgi ıgücü vardır, inanç gücü vardır. 

Nitdkim komuşmıarmıiın başımda sunduğum gi
bi Diyarbakır vle Trakya bölgesinde ikeşifılleri 
olmuştur. Bumdıaın öncıe o sahalliarda başka kıı-
ruıluşlarea arama yapılmış olmasıınia rağmıeın ham 
petrol bulumatmaımıştı. TürMye Petrolleri Ano-
nim Ortaklığı bulmuştur, aımıa bütün dünyada 
ham petrolün kaaaındığı değer karşısında Tür-
'Myle'delki peltrol üretimimi her yönüyle, tümüyflSe 
ımutlaika desltek'lemıeik lâzımdır. Biz, Hükümet; 
olaralk görev dönemimizde bunun bütün gerek
ilenimi yerinle getirmişizdir. Niteikim deımiim sun
dum, 400 mSIlyoın liralık yıllık kâranın 350 mlil-
yon liirasımı Türkiye Petrolleri arama ve üret
ime faalliiye!tleırime( sarf ıcltmlelktedir. 

Şilmıdl buna .ilâveten, som alıınan ikararla, 
peitral fiy altlarındaki artışitaım dolayı doğacak 
olan farik, piettrol arama. ve ürelıme fiaıaliyetle
rine sarf .edileceği için ülllkemizde yeniden bir 
potansiyel doğmuş oluyor damielktir, petrol arıa-
ima ve ülreitmıe içıin. 

Buma ilâvetan bir kanun tasarısını da Ba
lkanlar Kurulu kabul oderdk Yüce Parlâmıem-
tloya sunmıalk hazırlığı içerisindedir. Bu kamun 
tasarısı Balkamlığımızca, Bakanlar Kurulunum' 
prensip kararı üzerine haziirlanimış'tır. Bu ta
sarı yasalaştığı zaımatn, aikiaryaikıt fiyatlarıma 
'5 'kuruşu geçımıamıek üziere bir arama ve üretime 
ilâvesi yapılaoalkltır. Bıu bür ıkuruş olduğu za-
ıman, 12 ımlilyon tükettiğimiz dıilkkaıte alınırsa 
120 milyon. TL., 5 'kuruş olduğu zaman 600 mil
yon TL. olacak demektir. Bu para münhasıran.! 

Türkiye Petroller Anonim OrlfcalMfığımını arama 
faaliyetlerimde Ikıulllanıllaoalktifr. Kanun yasalaş
tığı zaman 5 kuruşu geçımıemıek üzere bir ilâ
ve öngörülmıejktediir a'karyakııt fiyatlarıma. 

Türkiye'de üreltıiimîi arftırıeı tüm tedbirleri, 
lüretimii daha çolk artınmalk içlim, (bumdan sonra
ki hükümetlerini de yeltenince değerfondirecıeği, 
dksilksıiz uygulayacağı ımuhalkkakıtiir. Türkiiy/e 
Petrolleri Anonıi/m. O'rthaikfl/ığı da, Yücıe »Meıcliısâtti 
bilmesini istiyorum, Türküye 1de petrol araimaı 
ve bulma balkımamdan, geır'efc teknoloji, geıriefe 
'tecrübe ve gerekse diğer olaınıalkliar ıbalkımımdan. 
bütün öğünıüleıoelk imlkân'Mıra .sıalhip blir kuru
luştur. 

Son iki soıru, Türkiye'de her zaman tartışı-
'lan sorulardır. Onun liç;iin dilkkatle cevaplan
dırmaya çalışacağım. 

«İmtiyazda yalbaıncı şlirikeıtlieıre veırillmiiş olan 
petrol arama bölgeleri nıerielleırdir ? HJan,gıi fir-
ımaılarıa veıriiılımiştir? Bu böllgelerıdeın yılıkk ola
ralk elde etlbiğimiz peltrol ımiJktarı ne: kadardı/r? 
Bu ımılktar dünıya ıstaındartlarınıa uygun ımuidu/r? 
Bu limtı'lyazların yemiıdeın ^gözdeın .geçyilllmıeısa dü-
şünülmielkte mliıdir ?;» 

.Sayım miilktyefkillle'ra, bu konuda yanlış bir 
dıeğerfllarîıdiırmıe olduğunu sanınım;. Şu balkıım-
dan; Tüıflöiye'dıe ölmttiîiyaz sisıteimi yoktur. Pet
rol aramada kanüımum geıtirdiğıi bür slisiteım var
dır ; imıtıüyaziLı siisıteım, imtiyazlı ikuruluş, imiti-
yazlı şirlket yoıktıur. Peltrol Beforımu Kanunu, 
Türkiye'de peıtroll a!rama:yı şıaırltlıara ba,ğlıaımış!tır. 
Petrol aramak için ımüracaa'tiliarı yerli, yabancı 
kuruluşlıar yapmıaıktadırllaır. Bu ımüracıaaltdar 
Ikaıiapsuvla lajraıma bıeilgeisi, peıtırol üret>mle beılge-
ıSjj verilımıektecllir. tmltiyazlı bölgeliler diilye blir 
bölge de yolktur. Amoalk Türikiye, sanınım 11 
bölgeye ayrılmıştır. Her bölgede Türikiye Pet-
ırolleri Ano:niiım Ortalkllığmm onlalltı asramia ruh
satı alnına halkla vardır. Onun dışımıdaki yaban
cı >şirketıleniln ise seikiz arama ırühslaltı alma hıalk-

• iki vardır. Bu şıelklde bir ayırım yapmuşltıır 
Petrol Kamunu, ama imtiyaz müessesesi diye 
bir müessese yoktur. Kanunun geitiırdiği halk
lar vardır, bu halklar külaını»l)mıalktadır. 

Başka bi)r soru; «ımıiemlllelkleftlimizdle peıtnol aıra-
yan imitiyazlı şirfcetlieıim petrol buldukliarı hail
de üretmemekte oldukları söyleımmekltediir?..» 

138 — 



M. Meclisi B : 27 9 . 1 . 1974 O : 1 

Simidi ben, üikiemiizdle uzun yıllar tartışiilan 
Ibu soruyu, şöyle cevaplayayım!': Petrol Reformu 
Kanonunu uyguluyorum beın,. Ben, Enerji ve 
iTab'iî KaynaMar Balkanı ollarak Barlâmıentoya 
dayalı ibir Hükümiatin bür üyesi olanak Yüce 
Parlâmentonun kabul olttiği) bir yasayı uygu-
duyorum. Bu yasanın mıadde'lerli arasında bir 
hukuk devletinin uygullamasına yapıyorum. 

Bu yasanım maddeleri anasında, kendilerine 
iarıaimia ıbeılgieiSİ verilmiş olan Ikumlusların üret-
imelieırd bir süneye bağlanmıştır. Muayyien bir 
süre içerislinlde üretimle geçirmediği taikdird'e bel
gesi iptal edilir. Bu süre, yeni kanunda üç 
yıllıdır. Yani ;is(tıeır yeril, islter yabancı bir şirket, 
bir artamıa belgesi almışsa Ve bu şirket bir yer-
Ide petrol bulmuş dıa iizaeırii'ni ikapaltmışsa, (Ben 
ıtartışmianın derinliğinle girımiek istemiyorum; 
lama bir şeyi .beliıltmiek istiyorum) eğer bu ol
muşsa, bunu üç sene tutabilir. Üç sıene sonun
da üretime ığeçrrıieimlişse, ürieitim. yapimaımışsa bel-
ıgesi iptal edilir. Ancak, hüsnüniyete dayaman 
(bir gecikme varsa Ve bu gecikmede hüsnüniyet, 
"İyi ndlyeıt sabit olmuşsa, io zaman bu süre bir 
yıl, ilki yıl 'daha uzatılabilir; ama, ancak uza-
(tıliabilir. (C H. P. sıralarından «O kuyu ne 
olur?» siesi) Anladım lefienjdim. (C. H. P. sırala
rından «Sayın Bakan, o kuyu ne olur acaba?» 
sesli) 

BAŞKAN — Müdahale leitmieyMz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DEMİR (Devanâa) — Arz edemin 
©fendim,. 

Ancak, iyi nimete dayak bir gıecikime oldu
ğu takdirde, o ızanıian bir uzatma söz konusu 
olabilir; ama yeni kanun bunu çiamiiştir: Üç 
ısanıe içerislinide ürjejtiimıe gleçmıesi lâzımıdır. «Bu-
laımıadıtm» 'diye ürötiimıe ıgeçmiediği iziaman o sa
balar .başka kuruluşlar (eğer oralda bulma ümi
dini taşıyorlarsa) tarafıinldan değerlendirilir. 
(Böylece, arkadaşımın sorusunu da cevaplamış 
'Olluyoruım. Dıeimfîjn sözleıriımöın aııiasıınida sundum: 
Diyarbakır ve Trakya bölgieierlinlde, daha önce1 

arama yapıp buHamayan başka kuruluşlar (ara
mla yaptıkları hıalide bulamamışlarıdır» «Bulama
dık» dtye bıiraikmışilaırdır. Türkiye Petrolleri 
Anonlim Ortaklığı da «Varıdır» diye girmiş ve 
(bulmuştur. Nitekim, simidi üreitme!kted!ir de. 

;S ayını ımıilletvekilleri, bunlar itabiatiyie üze
rinde uzun uzun konuşulalbiilleoek hususlardır. 
Ben, milletvekili arkadaşlarımdan beni (benim 
görüşnıeilerilmli, şahsî düşüncelerimi ifadenin. 
yanında, ondan daha önlamilii) uyguliaıması ken
disine görev olanak verilmiş bir yasanın uygu
layıcısı olanak değerlendirmelerini daha uygun 
bulurum. Bir hufcnlk devletinde hükümetler, 
Yüce Parlârheritonun fcaibul ettiği biır yasanın 
ve diğer yasaların uyguttlayıcısıdır. 

Yüce Senatoda bir senatör arkadaşım, gün
dem. dışı yaptığı ıbdlr konuşunla lile, Türkiye'deı-
!ki petrol ünetim sisteminin minîleştirilmeskıin, 
televizyondaki konuşmiada neden benim ağzılm-
dan ifade (edilmediğini beilirtolyorlıar. Oralda 
(konuşma imkânı bülduğuım zurnan sunacağını; 
ben yasalarımızı uyguluyorum. Benini uygula
mam üzlere getirilmliş oilan yasa,; sizin, Türki
ye için «Doğrudur» diye uygun gördüğünüz ya
sadır. O yasanın gerekleri! Bakanlığımızca ya
pılmaktadır. Öylesi mi uygundur, dlaiha başka 
türlüsü mü uygundur?. Bunun yolları vardır. 
Bunun yollliarı, Parlâmlenitoda yasalar yiap-
ınıajktır, o yasadan icramın eline vermektir. 
Onun dışında siyasî ücranın, yasallara ters dü
şen uyguillalmala.rının ancak Yüce Meclislerde.' 
hesapları sorulur; ters düşen uyguılamialarm 
hesapları sorulur. 

Bu nedenle sanıyorum iki, Türkayie'nin pet
rol politikasıyla djlfgıili olarak (sorular hudutları • 
içjerMnlde kalmlaiya çalışiarajk) değerli arkafdaşı-
mını belirttiği hususları cevap'lanldırnıiiş oluyo-
rulm. 

Tüıkiye'de petrol üreltdlmlinli aırtırıcı tıedıbir-
(lleri allmanun yanında, peftırol nafSine letıme-
nin kapasiltesinli de laritırıcı tedbirler al-
ımak geıreklhiği şüphesizdir. Rıafıinaj bizmfât-
loıii kârlı hizmetlerdir. Kamu kuruluşları-
•mızın üç rafinriısinliaı kapas'itlesıüni affltıncı çıailış-
ımialıar icra safhasındadır: Iamlir'delki Aliağa ra-
fiinerisinıin kapasitesi 1,5 mlilyon ton artırılırmafc 
surötiylle 3 mlillyon ıtondan 4,5 ımiilyon tonia çıka-
rıllmal^tadır. Ipraış'un kapasdltesli (ki bir kaimu 
(kuruluşudur) 5,5 milyon tondan 8 miilyon tona 
çıkarılmaktadır. Böyliecıe ımevouit kamxı nafine-
TiileTÜnin ikisiniin fcapasitesinii 4 milyon ton 
antırlmafc sunetiyile Türkiye Ideki toplam rafinaj 
kapasitesi 14 300ı 00/0 tondan 18 300 000 tona 
çıkmış olacaktır. 3 000 000 ton kapasiteli bir 
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dördümeü kamu rafinerisinin, Plânlaımıada, M'a-
üiye'de ve Tüıikiyie Petrolleri Anomikn Ontalklığın-
•da yeri ve f izıilbilliibesü ile lilgi!l)i çalışmalar yürütül
mektedir. Böylece, rafinaj kapasitesi daha 
ıdla artırılmış olacıalkltır. 

Sanıyorum isıorularfla ilgili bilgileri, Sayın 
Balkanın müsaiimıahıaısımdaın da yararlanarak sun-
ımınş hullunuyoırulm. Gıerçidktlen, süre bakımından 
değerli müsajmahasıııııdaın dolayı Sayım Başkama 
teşekkür edleırüim. 

Bıaşta Sayın Başjkaın. •ofllmıalk üzere, siz sayın 
ımilletvekillıemiînıe elle saygılarımı sunarımı. 

BAŞKAN — Taş'ekikür edenim Saym Demıir. 

2. — Huğla Milletvekili Ünat D emir'in, açıl
ması yaklaşan 1974 tütün piyasası dolay isiyle 
alınması gerekli bâzı tedbirler hakkında gündem 
dip demeci. 

{BAŞKAN — Muğla Milletvekili Sayım Ünat 
D amir, açılması yaklaşan 1974 yılı tütün piya
sası hakkında söz istiyorsunuz. 

Milletvekilleri için gündem dışı konuşma sü
remiz beş dakikadır efendim. 

Buyurunuz. 
ÜNİAT DEMİR (Muğla) — .Sayın Başkan, 

B"yük Millet M eslisinin değerli üyeleri; 
İTeamülen her yılın Ocak ayımın son günleri

ne isafoet eden ibilr tarihte ekici tütün piyasası 
açılmaktadır, Piyasa açılışının yaklaşması ne-
den'yle (yalrm tarihte yine ekici ve çiftçi, üre
tici pa''iukçu!a"in akııbetine uğramamaları te-
men"'.isiyle) tütün hakkında alınması lâz;m ge
len bâzı tedbirleri temenni etmeli düşüncesiy
le huzurlarınızı i'jgal etmiş bulunmaktayım. 

En ucuza imâl edilmiş olan sigara 25 lira
dır; yani en ucuza satılan üçüncü marka sigara 
25 liradır. En pahalı satılan filtreli sigara ise 
350 liradır. Ortalama fiyatını aldığımız zaman, 
kesin bir hesap yapmış değilim; ama tahminien 
200 lira civarında tüketiciye intikal etmektedir. 
Bir tütün Ibolgesinin çocuğu olarak, bizzat tü
tün işlemiş, eline şiş kaçınmış bir arkadaşınız 
olarak bildiğim kadarıyOe; tütün, çok emekle 
ve çeişitıii güçlüklerle âdeta hastalıklı büyüyen 
"bir çocuk kadar ihtimam isteyen bir metadır. 
Bunun için hükümet yetkililerinden, hangi par
tiye mensup olurlarsa olsunlar, sayın parlâmen-
t erlerden ve 'bilhassa tütüncü bölgelerin parla
menterlerinden tütün için en azından ve hiç de-
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ğiDse 15 lira ilâ 30 lira arasında b i r fiyat değer-
lendiriılmesine gidilmesini temenni ediyorum. 
Tütün hakkında ayın ondördünde izmir'de, 
[Eğedeki 'bütün tütüncü bölgelerin tem
silcilerinin katılacağı 'bir toplantı yapı)laca(ktır. 
İnşallah kemdim de gitmek istiyorum; tütüncü 
'bölgelerin hütün milletveikilleri ve hükümet yet
kililerinim dikkatle 'bu toplantıyı izleyip, artan 
•maüyftt fiyatlarını da. gözünün© alarak bu yılın 
tütün piyasasını ona göre açmalarımı temenni 
ediyorum. 

Bir ikinci önemli husus; tütün piyasası açıl
dıktan sonra, Devlette 'hiçbir teminatı olmayan 
ıbâzı uydurma tütün tüccarları piyasaya gir
mektedir! erki gecen sene bunun acısını Muğla böl-
gosindeki ekicler çok çekmiştir. Boyalı isminde 
bir finin a yaz ortalarında, hattâ sonbahar yak
laşırken hâlâ ekicinin tütün piyasasını ödeme
miş bulunmakta idi. 1177 sayılı Tekel Kanu
nu hazırlanırken, acalba bn niçin dikkate alın
mamış? Ben öyle temenni w ümit ediyorum ki, 
inşallah önümüzdeki günlerde, Yüce Meclise bu
nu bir kanun teklifi hailinde 'de .getireceğiz. Bu 
yi1, Hükümet bu hususta acilen tedbir alsın ve 
hiçbir teminatı olmayan kimseleri tütün piyasa
sına sokmasın. Ekicinin ne .güçlüklerle karşılaş
tığını ve sonra da ticarî kredilerle fahiş faizler 
ödeyerek vaadettiği sürede 'borçlarını ödeme 
sıkıntılarına nasıl 'katlandık']arını çok iyi Ibiliyo-
rum. 

ıBir diğer hususu 'da önümüzdeki günlerde 
daha ıgenis şekilde 'arz etmek: isteyerek, hu kısa 
zaman süresi içerisinde kısaca temenni ediyo-
,rum, çiftçinin motorlu ziraat âletl'e'rinde kulla
nacağı akaryakıt 'da, çiftçiye özel 'bir tarife ile 
ucuz verilmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanan usul
süz aramalar ve Anayasa dışı tedbirler hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Sayın Nu
rettin Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 
yapılan usuküz aramalar konusunda gündem dı
şı söz istiyorsunuz, buyurunuz efendim. Sizden de 
beş dedikayı aşmamanızı rica ediyorum. 
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NURETTİN YIKMAZ (Mardin) — Sayın 
Başkan, Yüce Heyetin saygıdeğer üyeleri; 

Anayasaya saygılı ve fakat Anayasamızın 
Türkiye'nin her yerinde aynen tatbikini isteyen 
bir milletvekili olarak; geri kalmış ve iktisadî 
yardımlardan büyük ölçüde mahrum kaldığı 
resmî istatistik bültenlerinden açıkça anlaşılan, 
her yönüyle geri bırakılmış Güneydoğu Ana-
dolunun ve bu yöreden Mardin'in ve Mardin 
halkının temel hak ve hürriyetlerinin hiç olmaz
sa kısıtlanmaması için alman Anayasa dışı ted
birleri kaldırmak dileğinde bulunmak üzere yüce 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Bu im
kânı veren Sayın Başkana huzurlarınızda şük
ranlarımızı arz ederim. 

Kişinin tüm hürriyetlerini Anayasamız te
minat altına almıştır. Vaktin az olması nedeniy
le konuşmamı çok kısa sürdürüyorum. Anayasa
mızın 11 nci maddesi; her türlü hak ve hürri
yetlerin kısıtlanmayacağını ve fakat kamu yara
rı halinde kanunlarla ancak bu kısıtlanma yo
luna gidilebileceğini âmir bulunmaktadır. 

Bu hürriyetlerimiz teminat altma alınmış 
olmasına rağmen, Güneydoğu Anadolunun ve 
bilhassa benini bizatihi gezmiş bulunduğum hu
dut köylerinde çok acı gerçeklerle karşılaşma
mak mümkün değil. Akşam karanlığı bastıktan 
sonra hiçbir köylünün dışarı çıkmadığı ve hattâ 
sanki bir harp halindeymişiz gi!bi ışıkların dahi 
yaktırılmadığını görünce bunu sordum; Seyyar 
Jandarma Alay Komutanlığını ve kaymakamların 
emriyle bu ışık yakmama durumunun olduğunu 
ve güya kaçakçılığı men etme gayesiyle karan
lık bastıktan sonra hiçbir köylünün evden dışarı 
çıkmadığını söylediler. Müdahalede bulundum ve 
aynı durumun yetkili kişilerin ağzından doğru
luğunu gördüm. Bunun üzerine bu durumu muh
terem huzurlarınıza getirmek lüzumunu duydum. 

Sayın arkadaşlar. 

saym İçişleri Baknımır müdahale; etmesini istir
ham edeceğiz. 

İkinci nokta; yine Anayasamızın 15 nci mad
desiyle teminat altına alman «özel hayatın giz
liliği, dokunulmazlığı», maalesef bizim yöremiz
de yine kısıtlanmaya mâruz bırakılmaktadır. 

Bu madde şunu âmirdir: Hiç kimsenin üstü, 
hiç kimsenin özel eşyaları hâkim kararı olmadan 
veyahutta tehirinde sakınca bulunan hallerde 
yetkili merciin kararı, emri olmadan aranamaz^ 
Ancak kamu yararı hallerinde bu emir alınır ve 
bu emirler ve kararlar sadece o olaya mahsus 
olmak üzere bir sefere mahsustur. Fakat, eğer 
yetkili kişiler talep ederlerse maihal, yer, ilçe 
igöstermek suretiyle Cizre, İdil, Silopi, Nusaybin, 
Viranşehir, Şırnak, bütün bu ilçelerde, ilçelerin 
belediye hudutları dahilinde olmasına rağmen, 
(ki, buralarda arama ve sair zabıta olayları poli
sin, emniyet amirliğinin görevi dahilindedir) bu 
ilçelerde emniyet amirlikleri ve emniyet komiser
likleri bulunmasına rağmen; Seyyar Jandarma 
Komutanı, gelen geçen bütün arabaları, bilaistis
na otdbüslerde, kamyonlarda, taksilerde bulu
nan bütün yolcuları dışarı çıkartır, teker teker 
üstlerini arar, bavullarını çıkartır, şahsî, zatî 
eşyalarını teker teker elden ıgeçirtir, soğukta, 
karda ve yağmur altında saatlerce vatandaşları
mızın kalmasına sebep olur ve bu vesile ile va
tandaşlarımızın gerek gitmekte olduğu yolu uza
tır ve gerekse manevî bir işkenceye mâruz bıra
kır. Bu yol, takdir edersiniz ki, Anayasamızın 
15 nci maddesini ihlâl etmektir. Sayın İçişleri 
Bakanının bu olay da müdahale etmesini istir
ham edeceğiz 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen 
tamamlayın; 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Mü
saade buyurursanız şunu neticeye bağlayaca
ğım. 

Türkiye, kolluk tedbirlerle idare edilen bir 
ülke değildir. Demokratik ve Anayasal bir dev
let olduğumuza göre, kısır hesaplar ile vatan
daşların hak ve hürriyetleri kanunsuz olarak kı-
sıtlanmamalıdır. Bölge halkımızın, Devlete ve 
onun idaresine karşı kuşku ile bakmasına hiç 
kimsenin ne hakkı ve ne de yetkisi vardır. Ana
yasamızın Türkiye'nin her yerinde aynen tatbi
kini yetkili mercilerden istirham ediyoruz. 

Takdir edersiniz ve bilirsiniz ki, Hatay'dan 
Siirt iline kadar 850 kilometrelik saha kaçakçılığı 
önleme maksadıyle mayınlanmış (bulunmaktadır. 
Bütün bu saha mayınlı olmasına rağmen ve her 
1 000 - 2 000 metrede karakollar bulunmasına 
rağmen, sayın İçişleri Bakanlığının vatandaşları
mızın hak ve hüriyetlerini temelden yok eden bu 
emri verdiğini biz hiçbir zaman kabul edemeyiz. 
Mahallî idarenin kanun dışı olan bu davranışına 
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Hepinize saygılar sunarım. (0. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

4. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesindeki kuraklık nedeniyle 
çekilen içmesuyu sıkıntısı konusunda gündem dı§ı 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, siz de aynı ko-
nu'da ve buna ilâveten Güneydoğu mıntıkasındaki 
kuraklık konusunda 'söz talep etmişsiniz. İkindi ko
nuya hasren ve (beş dakikayı aşmamak kaydıyle 
(buyurunuz efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Hukuk Devleti ilkesini kahul «den <bir ülkede, 
herşeyin Anayasa çerçevesi tahtında, hukuk ilke
leriyle 'bağdaşır (bir şekilde cereyan •ötmesi zarurî 
foıılunmaktadır. 

Güneydoğu (mıntıkasında kaçakçılığın önlenime-
m ıbaibında Devlet olarak 'iki tedbir ittihaz edilmiş. 
'Tedbirlerin 'birisi, ®ilopi mıntıkasından Hatay 
(mıntıkasına kadar 850 kilometrelik 'sahamın (ma
yınlarla donanması; 

İkinci (bir tedbir olarak da, mayınlama sahası 
arkasında hudut karakollarının kurulmasıdır. 

Bu iM tedbir yetmiyormuş gilbi, Devlete tabi 
•olan insanlar, vazife ve mesuliyetini idrak 'etme
yen insanlar, Anayasanın 15 nci maddesini ihlâl 
etmek suretiyle, vatandaşın üzerini aramakta, 'ara
balar 'saatlerce, günlerce yolda bırakılmakta, bu 
suretle de iş ve güçlerine mâni olur bir şekilde (bir 
imkân yaratılmaktadır. 

BAŞKAN. — Sayın Oğuz, Sayın Oğuz... 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Bu durumu ben
deniz Sayın. İçişleri Bakanının nazan dikkatine 
•terk ediyorum ve İçişleri Bakanının (bu mesele üze
rine eğilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN -— 'Sayın Oğuz, size hitap ediyorum 
efendim, size hitap 'ediyorum. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Buyurun 'efen
dim. 

'BAŞKAN — Ben size, gündem dışı isteğinizin 
sadece ikindi maddesine hasren söz verdim. Diğer 
konu... 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Onu da arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşınız konuştu efendim. 
Sadece ikinci maddeye (hasren söz verdim. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Sayın Başka
nım, iki 'üyenin do aynı mevzu üzerinde konuşöna-
'larmda bir mahzur yok. Kanıma göre mahzur te
lâkki 'edilmemesini iktiza eder. Mamafih ikinci 
konuyu 'arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri Başkan
lığa ait. Lütfen siz ikinci madde üzerinde görüş
lerinizi (bildirin. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Olur efendimi. 

Muhterem arkadaşlarıim, bir de, Güneydoğu' 
nun (bir kaderidir, her nedense mesuliyet mevkiin
de'bulunan iktidarlar, hükümetler bu mıntıkalara 
gerekli eğilimi gösterememektedirler. 20 nci 'asır 
Türkiye'isinde ve Cumhuriyetin ellinci yıldönümü
nü idrak 'ettiğimiz, geride bıraktığımız şu sıralar
da Güneydoğu mıntıkası, hailin ile, af buyurun, 
hayvanı ile, doğal ihtiyacı bulunan suyu temin 
edememenin ıstırap ve 'üzüntüsü içerisindedir. Bu-
'gün o mıntıkanın kaderi taibiat şartlarına terk 
edilmiş durumdadır. Tabiat şartları müsait ol
madığı takdirde, yağmur yağmadığı takdirde Gü
neydoğu halikı maalesef hayvanı ile, çoluk - çocuğu 
ile bulunduğu mıntıkadan yüzlerce kilometre me
safeye gitmek suretiyle birikinti sularını içmekte 
vo Ibu ihtiyacını karşılamaktadır. 

Müteaddit ısrarlarımıza; müteaddit telefonla-
rımıza, müteaddit telgraflarımıza rağmen Bakan 
Umum Müdüre 'emir vermekte, Umum Müdür Ba
kanın 'emrini dinlememekte; Umum Müdür Şube 
Müdürüne 'emir vermekte, Şube Müdürü Umum 
Müdürün emrini dinlemem'efc'tedir arkadaşlar. 
Devlet idaresi maalesef laçka içindedir. Emir ve-
'renin kim 'olduğu, »emir allanın kiim olduğu belli 
değildir. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) Bu 
memleket ya Ibir hukuk düzenine girer veyahut da 
anarşik ortam bu memlekette yürür ve hu memle
ket yıkılır gider. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım efendim. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞTİRMASİ ÖNERGELERİ 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ile Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, resmî 
israfın önlenmesini sağlamak amacıyle Anayasa?-
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önergesi. (10/1) 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlarım, Meclis 
araştırması ile ilgili önergeler vardır, sırası ile 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türldye gelişme halinde 'bir ülkedir. Gelişme 

•halimdeki (bir ülkemin resmî hayatında, israfın ve 
gösterişlin yeri yoktur. 

Devlette ve kamu İktisadî kuruluşlarımda isra
fın önlenmesi, ülkemizin (kalkınıması bakımından 
hayatî önem taşır. 

Geçen dönemde, resmî hayatta para, malzeme, 
zaman lisrafiyle ilgili bir Meclis -araştırması açıl
mış ve bütün siyasî grupların katılmasıyle kuru
lan Araştırma Komisyonunun çalışmaları somu-
cunda çok faydalı bâzı bilgiler ve Ibelgöler derlen
miş idi. 

Ne yazık İki, (bütün bu bilgi ve belgeler değer
lendirilip nihaî rapor yazılmadan dönean sona 
erdi. 

Yüce Meclisin İbir komisyonunun ve Millet 
Meclisinde 'temsil edilen çeşitli siyasî parti grup
larına mensup arkadaşların yıllarca süren çalış
maları 'sonunda tespit edilen bilgi ve 'belgelerin de
ğerlendirilmeden 'bir tarafta kalması çok hata
lı olur. 

Bu sebeple : 

Devletin ve kamu iktisadî kuruluşlarının daha 
verimli ve israfsız çalışmasına yol açacak şekilde, 
«resmî israf» gerçeğine ışık tutacak ve yapıcı tek
lifler getirecek İbir Meclis Araştırması Komisyonu
nun yeniden kurulması faydalı Olacaktır. «Resmî 
hayatta israfı önleyici tedbirlerle ilgili (bir Meclis 
Araştırması Komisyonu» kurulursa, hu 'komisyon 
geçen dönemde, yıllarca süren çalışmalar sırasın
da da tespit edilen bilgileri ve elde 'edilen belge
leri değerlendirmek imkânına da sahip olacak ve 
her halde yasama dönemi bitmeden faydalı bir ra
porla Yüce Meclisin huzuruna 'gelebilecektir. 
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Bir tarafta bekim, yardımcı sağlık personeli, 
öğretımen, teknik eleman, hayvan sağlıik memu
ru, tarım teknisyeni darlığı çekülken, öte yan
da boş duran diplomalılar; yararlanılmayan uz
manlar; bir yanda yol, su bekleyen köyler durur
ken öte yanda âtıl bekleyen malkinalar; resmî ara
ba saltanatı; İbir yandan bâzı zarurî Devlet hiz
metleri ödenek yolduğu sebebiyle aiksar ve geci
kirken öte yandan bâzı gösteriş masraflarının ka
barıklığı; sosyal tesisler âdı altında sarf edilen 
resmî paraların miktar ve kaynakları; geçen dö
nemde kısmen araştırılmış olan ve araşıtırılanaya 
devam edilmesi gereken konular arasındadır. 

Devletin imal 'ettiği mallara, zaruretler dışın
da, lüzumsuz yere zam yapmamak veya vergileri 
durmadan artırmamak için öncelikle Devletin ve 
İktisadî Devlet Kuruluşlarının dşleyişi'nd'e israfı 
önleyecclk tedbirlerin araştırılması şarttır. 

Geçmişte, Millet Meclisinde, çok faydalı bâzı 
araştırmalar yapılmış ve meselâ boru hattı g*bi ko
nularda yapılan Meclis araştırmaları Devlette bü
yük yararlar sağlamıştır. 

Resmî israfla mücadele konusunun bir Meclis 
araştırimaisını gerektirecek önemde olduğuna şüphe 
yoktur. Böyle bir araştırma komisyonunun 'kurul
ması, geçen dönemde bütün siyasî parti 'grupları
nın ikatılmaısıyle başlatılmış olan bir hizmetin ta
mamlanmasına imkân verecektir. 

Yukarıda arz edilen sebeplerle, resmî israfın 
önlenmesi için, Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına' karar 
verilmesini arz ve teklif 'ederiz. 

Oulmlıuriyetçi Güven Partisi Grubu Adına 
Grup Başkanvekilleri 

Konya Milletvekili Siirt Milletvekili 
Vefa Tanır NelbCl Oktay 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve 
sırası geldiğinde görüşülecektir efendim. 

2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Vefa 
Tanır ve iki arkadaşının, enerji ve enerji kay
nakları konusunu incelemek, gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/2) 

BAŞKAN —Diğer araştırma önergesini oku
tuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına, 
Petrol ve elektrik enerjisi konuları bugün. 

yalnız ülkemizde değil, 'bütün dünyada en 
Önemli sorunlar anasında yer almıştır. 

Enerji konusunun sağlam ve güvenilir bir 
şekilde çözülmesi, yalnız ileri hir sanayi toplu-
ımu haline gelmemin değil, millî bağımsızlığın 
da vazgeçilmez şaftlıdır. 

'Türkiye'de 'bugün <«hirinciii» enerji çeşitleri 
olarak linyit, taşlkömürü, petrol ürünleri ve hid
rolik enerji kullanılmaktadır. Ticarî mahiyette 
enerji kaynağı olmayan odun ve tezek de top
lam enerji üretiminde önemli yer tutmaktadır. 

Isıtma amacıyle 'linyit ^kullanımımı geliştir
mek ve oıdun - tezek gibi- enerji kaynaklarının 
kullanılmasını azaltmak, orman ve tarım var
lığımız 'açısından önem taşıyan bir hedeftir. Bu 
hedefe ulaşmak için alman tedbirler yetersiz 
kalmıştır. 

Birincil enerji kaynakları içinde petrol ürün
leri çok önemli yer tutmakta ve bu kaynağın 
payı yıldan yıla artmaktadır. 

Ülkemizde tüketilen birincil enerji kaynak
ları içinde taşlkomürünün payı % 13,9; linyitin 
payı % 8,7; hidrolik enerjinin payı % 3,7, pet
rol ürünlerinin payı % 42,6dır. Böylece tica
rî enerji kaynakları içinde petrol ürünleri en 
önemli yeri 'almıştır. Ticarî olmayan kaynaklar 
arasında odunun payı % 16,5; tezeğin payı 
% 14,6'dır. 

Petrol ürünlerinin toplam enerji tüketimi 
içindeki payı 1962'de %18.9 iken, 1967'de bu 
payı i% 30,9'a ve 1972'de % 32,6'ya yükselmiş
tir. . 

Bütün dünyada, sanayileşen toplumlarda, 
petrol ürünleri tüketimi 'çok önemli bir yer tut
makla iberajber, Türkiye'de, yerli kaymaklar olan 
taşkömürü, linyit ve su gücü yanında, büyük 
kısmı ithal edilen petrolün tüketiminde gitgide 
'artan bir yer tutması düşündürücüdür. 

Diğer ikincil enerji çeşitleri 'bîr yama bıra
kılarak, sadece elektrik enerjisi üretimi üze
rinde duracak olursak, görülür ki, son on yıl
da, sudan elde edilen elektriğin. toplamı enerji 
üretimindeki payı % 31 civarında kalmış; burna 
karşılık petrolden elde edilen elektrik enerjisi
nin 'toplam elektrik üretimi içinde payı 
% 7,6'dan % 39,8'e yükselmiştir. Taşkömürün-

den ve linyitten elde edilen elektrik enerjisi 
yüzdesi ise önemli .ölçüde azalmıştır. 

Türkiye'de 1930"da 117 milyon kilovat saat
ten ibaret olan elektrik enerjisi üretimi, onar 
yıllık fasılalarla şöyle hir artış seyri gösteri
yor : 

Yıllar 

1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

Kilovatsaat 

117 000 000 
415 000 000 
887 000 000 

2 815 000 000 
8 623 000 000 

Bu »artış tempoisu küçümsenecek bir tempo 
değildir. Ama, hızlı sanayileşme ihtiyacımız se-
belbiyle yetersizliği de şüphe ıgötürmez. 

Petrol alanındaki üretim artışına rağmen, tü
ketimin önemli bir kısmı dış kaynaklardan kar
şılanmaktadır. 

Yerli hampetrol üretimi, 1955'de 178 000 
tondan ibaretti. Birinci -Kalkınma Plânının ha
zırlandığı 1960 - 1961 yıllarında 400 000 ton 
cirvarmda idi. Bugün yıllık yerli hampetrol üre
timi 3,5 milyon tonu aşmıştır. 

jBu miktar, bundan 10 yıl önceki toplam 
hampetrol 'tüketimini karşılamaya yeterdi. Fa
kat aradan geçen 10 yıl içinde, yerli üretim ar
tarken, tüketim de hızla yükselmiştir. Öyle ki, 
toplam hampetrol ihtiyacımızın % 60'dan faz
lası hugün de, dışardan ithal edilmektedir. 

Düzenli ve güvenilir şekilde hampetrol ala
bilmek, gitgide güçleşmektedir. Hampetrol fi
yatları başdöndürücü bir hızla yükselmektedir. 
Yerli üretimi artırmanın hayatî önemi çok da
ha iyi anlaşılır «hale 'gelmiştir. 

Petrol, artık milletlerarası alanda açıktan 
açığa !bir «dış politika» silâhı olarak kullanıl
maktadır. 

iSon ayın olayları, petrolün, büyük devletle
rin, Avrupa ülkelerinin, Japonya'nın dış poli
tikalarını, özellikle Orta - Doğu politikalarını 
etkileyen başlıca faktörlerden (biri olduğunu or
taya koymuştur. 

Bu durumda, Türkiye'nin enerji ve enerji 
kaynakları konusunu bir bütün halinde ele alıp, 
kısa ,orta ve uzun vadeli politikalarını ıçök dik
katle tespit 'etmesi gerekir. 

İ M — 
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(Mallı ekonomi bakımımdan, taşkömürü, lin
yit, su, petrol, odam, <ve 'tezek gibi birincil enerji 
kaynakları arasında en faydalı dağılım nasıl sağ
lanabilir? 

Birincil •enerji kaynağı olarak, su kaynakla-
nımızın daiha iyi ve daha çabuk değerlemdiiril-
ımıesi için alınması 'gerekli tedbirler nelerdir? 

iMillî kaynaklarımızı süratle 'değerlendirip, 
>emerji bakımından dışa muhtaç olmaktan nasıl 
kurtulabiliriz ? 

Petrol alanında, Irak'la imzalanan »on boru 
haıttı anlaşmasının sağlayanileceği ikmal kolay
lıklarına rağmen, orta ve uzun vâdede karşıla
şacağımız problemler melerdir ? Yerli üretiımi sü
ratle arttırmak için alınması gerekli /tedbirler 
hangileridir? 

Millî ekonomimiz ve imillî savunmamız bakı
mından tam bir ıgüvem içinde bulunabilmek için 
acilen alınıması gerekli depolama, stok yapma 
gıibti (tedbirler 1bakımından Yüce Meelisin üze
rinde duracağı hususlar hangileridir? 

Nükleer enerji ve üzerinde birçok ülkelerin 
araştırmalar ve dememeler yaptıkları başka cmer-
2i kaynakları açısından, 'Türkiye'nin, ıçağın dı
şımda ve igerisinde kalmaması iğin yapılması ige-
r-e-kli işler nelerdir? 

'Millî kalkınmamız, hattâ milletimizin ba
ğımsızlığı 'açışımdan hayatî önem taşıyan bu ko
nulara, 'Millet Meclisimizin özel bir dikkatle eğil-
raıesi lüzumuna inanıyoruz. 

Yukarıda arz edilen konuları incelemek, ge
rekli göreceği Ibelgeleri derlemek, llgiili dairele
rin yetkililerimden ve uzmanlarından, Üniversite, 
Millî (Savunma, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Tür
kiye Bilimsel vte 'Teknik Araştırmalar Kurumu, 
•mıesilelkî kuruluşlar ve sanayi alanlarındaki yet
kili kişilerden ıbilgi almak, dünyadaki ve ülke
mizdeki geHişmeleri değerlendirerek varacağı so
nuçları ıbir rapor halinde Yüce Meclise sunmak 
üzere, Anayasamızın 88 inci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araşıtırması Komisyonu ıkurulmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Hasan Tosyalı Mehmet Altnıışyedioğlu 

C. G. P. Grubu adına 
Grup Başkanvekili 

Dr. Yefa Tanır 

BAŞKAN — B.u önıertge de gündeıımdeki yeriı-
ni alacak ve sırası 'geldiğinde görüşülecektir. . 

3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 
adına Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Ne-
bil Oktay ve dört arkadaşının, Türkiye'de yetiş
miş insanların, özellikle teknik elemanlarımızın 
yurt dışına göçmelerini önlemek ve 'bu hususta 
gerekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/3) 

BAŞKAN — 'Önergeyi okutuyorum, «fenttim. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Konu. : «Beyin göçü» konusunda 
Meclis Araştırması açılması. 

«Beyin göçü» gelişme halindeki ülkelerin 
'başlıca dertlerinden biridir. 

Türkiye'miz de, yetişmiş insanların, özellik
le teknik elemanlann yurt dışına göçmesinden 
büyük zarar gönen ülkelerden biridir. 

Milletlerin kalkınmasında, maddî kaymaklar
dan daha çok yetişmiş insan gücünün rol oy
nadığı bilinmektedir. 

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı millet ya
rarına en verimli şekilde değerlendirelbilmemiz 
her alamda, yeterli sayıda ve yeterli nitelikte 
insan gücüne sahip olmamıza bağlıdır. 

Yurt dışına göçen ve yerleşen-, bilgilerini ve 
çalışma güçlerini başka ülkelerin kalkınmasına 
katkıda bulunacak şekilde yerleştikleri ülke
de değerlendiren yurttaşlarımızın sayısı çok
tur. Bunlar arasında millî bağlarını sürdüren
ler, belli bir süre içim yurt dışımda kalarak ge
ri dönenler vardır. Bir kısmı yurttaşlık bağımı 
muhafaza ettikleri halde, göçtükleri ülkeye de
vamlı olarak yerleşmektedirler. Bâzıları ise tâ-
biyet değiştirmek suretiyle millî bağlarımdan. 
tamamıyla kopmaktadırlar. 

Türk milletinin ve Devletinin sınırlı imkân
ları ile yetiştirildikten sonra yurt dışına göçen 
elemanların her birinin, milletimize yüz binle
re, hattâ milyonlara malolduğu yapılacak he
saplardan kolayca anlaşılır. Bâzı ülkeler, her 
yıl yurt dışına kaçırdıkları elamanlarım sayışı
mın bir üniversitemin bütün mezunlarına eşit sa-^ 
yıya yükseldiğini tespit etmişlerdir. Türkiye' 
nin de sınırlı kaymaklarıyle kurduğu ve ayakta 
tuttuğu eğitim kurumlarımın bir kısmı, âdeta, 
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kısmen Türikiye. kısmen yabancı ülkeler için 
eleman yetiştirir duruma gelmişlerdir. 

Uğranılan kayıp, sadece, beyin göçü ile 
kaybettiğimiz on 'binlerce yetişmiş insanın her 
'birinin eğitim için, ilkokuldan başlayarak en 
yüksek eğitim ıkaldemelerine kadar, milletimizce 
ısarifedilen yüz^inler ve milyonlardan ibaret de
ğildir, Asıl kayıp, bu insanların milletimizin ge
lişip yükselmesi için katkıda bulunacakları en 
verimli çağlarında, başka milletlerin insan gü
cüne katılmalarıdır. 

«Beyin göçü» olayının önemli yönlerinden 
biri de, kaybedilen «lbeyin»ler arasında bazen 
çak seîçikin ve yurdumuzun en çok muhtaç oldu
ğu kimselerin de bulunmasıdır. 

Şüphesiz, yurt dışında çalışanların hepsini 
«beyin göçü» olayına dahil etmek doğru değil
dir. Üyesi olduğumuz milletlerarası kuruluş
larda yurttaşlarımızın görev yapması elbette 
lüzumludur ve faydalıdır. Elbette, bilgilerini ar
tırmak için sınırlı bir süre için bâzı elemıanla-
n n yurt dışına gitmeleri - hattâ devletçe gön
derilmeleri -, belli süre sonunda tekrar yurda 
dönmeleri şartıyle bir kayıp sayılamaz. Yeter 
ki uygulanan usuller «(beyin göçü»ne yol açma-
srru 

En değerli hazinemiz olan insanlarımızın ka
biliyet, zekâ ve bilgisinin, Türk milletinin hiz
metinden koparak başka milletlerin hizmetine 
(girmesi ihmali caiz olmayan bir «devamlı kana
ma» niteliğindedir. 

'«Beyin göçü» olayı, bir çok gelişme halin
deki ülkede, etraflı araştırmalara konu teşkil 
etmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin bir çok 
değerli ilim adamlarını, üstün ücretlerle ve ça
lışma imkânlarıyla, çektiğini gören sanayileşmiş 
Avrupa ülkelerinde - meselâ, İngiltere'de İsviç
re'de, Fransa'da, Almanya^da - bile, «Ibeyin gö
çü» nü önleyici tedbirler üzerinde araştırmalar 
yapılmıştır. Türkiye'de ise, hem Avrupa'ya, hem 
de Amerika Birleşik Devletlerine doğru bir 
beyin göçü göze çarpmaktadır. 

Birleşmiş Milletler İktisadî İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilâtı gibi milletlerarası kuruluşlar 
da bu önemli konu üzerinde durmak zorunlu-
ğunu duymuşlar, gelişme halindeki ülkelerin 

«beyin göçü»nden uğradıkları büyük zararlara 
dikkati çekmişlerdir. 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırmalar Kurumu) sorumluları, bu konunun 
gitgide artan önemine dikkati çekmektedirler. 

Son yıllarda, «göç» daha da hızlanmıştır. 
Türkiye barajlarına, sulama tesislerine, yollara 
muhtaç iken Devlet Su İşleri ve Karayolları bo
şalmaktadır. Nükleer enerji önem kazanırken, 
milletlerarası değerde fizikçilerimiz ve uzmanla
rımız yurt dışındadır. Ülkemizde hekim sıkıntı
sı varken, her biri binibir emekle yetiştirilmiş 
hekimlerimizıden bir kısmı yurt dışına yerleş
mektedir. Bu örnekler alabildiğine artırılabilir. 

(«Beyin göçü» olayının Türkiye'yi ne ölçü
de etkilediği, uğradığımız kayıpların miktarı ve 
milletimize maliyeti, beyin göçüne yol açan baş
lıca nedenler Millet Meclisimizin kuracağı bir 
Araştırma Komisyonunca incelenmelidir. Bu 
komisyon, ilgili resmî ve meslekî kuruluşların, 
üniversitelerin, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırmalar Kurumunun görüşlerini de ala
rak, yetkili uzmanları dinleyerek, bu konu 
üzerinde yurt dışında ve Türkiye'de yapılmış 
bilimsel araştırmalardan yararlanarak beyin gö
çünü önlemek için hukuk alanında, eğitim, bi
lim VÖ araştırma politikası alanında, personel 
rejiminde ve başka alanlarda alınması gerekli 
tedbirleri tespit edelbilir. 

Yukarıda arz edilen sebeplerle, yetişmiş in
san gücünün yurt dışına yerleşmesi konusunu 
bütün yönleriyle incelemek üzere Anayaısamızın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
Komisyonu kurulmasını saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

'Cumhuriyetçi Güvem Partisi Millet Meclisi 
Grulbu Adına1 

Siirt Konya 
Neibil Oktay Vefa Tanır 

Ağn Mardin 
Eıza Polat Talât Oğuz 

Kayseri 
Mehmet Altmışyedioğlu 

BAŞKAN — Bu önerge de 'gündemdeki yeri
ni alacak ve sırasında görüşülecektir, efendim. 
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V. - SEÇİMLER 

1. — C. H. P. Grup Başkanvekili Selçuk Er-
verdi'nin, Millî Eğitim Komisyonundan çekilen 
Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaVdan boşalan 
üyeliğe Muğla Milletvekili Halil Dere'nin aday 
olarak seçilmiş olduğuna dair önergesi (3/155) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonunda 
açılan bir üyelik için aday gösterilmiştir. Arz 
•ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu üye
liğinden istifa eden Sakarya Milletreikili Hay
rettin Uysal'dan boşalan Millî Eğitim Komisyo
nu üyeliğine Muğla Milletvekili Halil Dere aday 
olarak seçilmiştir. 

G-ereğini rica eder, saygılar sunarım. 
C. H. P. Millet 

Meclisi 'Grup 
Başkanjvekill 

Erzurum 
'Selçuk Ervendi 

BAŞKAN — Efendim, isteği oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir ©fendim. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemimizde gö-
ırüşecek başka bir konu yoiktur. Bu sebeple 10 
Ocak 1974 Perşembe günü saat 16,00'de toplan
mak. üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16,20 
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