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I - GEÇEN TU 

Adana Milletvekili Melih Kemal Küçükte-
pepınar'm, C. H. P. Grupu adma, Kadirli'de 
cereyan eden olaylarla ilg'ili demecine içişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Aydm Yalçın Parlâ
mento Karma Komisyonu Başkanı olarak, Tür
kiye - Ortak Pazar ilişkileri konusunda gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Köy işleri Bakanı Turhan Kapanlı'nm, Köy 
işleri Bakanlığı kuruluş kanun tasarısının ha
vale olunduğu komisyonlardan 4 er üye alına
rak kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu. 

Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı
nın maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

II - GELEN 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale üye

si Nahit Altan'm, 5682 sayılı Pasaport Kanunu
nun 13 ncü maddesinin üçüncü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/347) (İçiş
leri ve Dışişleri komisyonlarına) 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'm, Orman suçları Af kanunu teklifi 
(2/348) (Adalet ve Orman komisyonlarına) 

Tezkereler 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

1967 bütçe yılı Kesinheaabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/265) (Sayıştay Komis
yonuna) 

4j. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesa-
bına ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/266) 
(Sayıştay Komisyonuma) 

5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/267) (Sayıştay Komisyonuna) 

ÇANAK ÖZETİ 

Hükümetin çağrısı üzerine memleketimizi 
ziyaret eden ingiliz Parlâmentosu ingiliz -
Türk Dostluk Grupu üyeleri, görüşmeler sıra
sında Genel Kurula geldiler ve Meclis adına 
Başkanlıkça selâmlandılar. 

13 ^ 5 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
îsmaü Arar Memduh Ekşi 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

KÂĞITLAR 

Raporlar 

G. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı : 128) 

7. — Sendikalar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
ile 31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi, Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 
4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesi
nin (c) bendinin kaldırılması, istanbul Millet
vekili Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun bir kısım maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Adalet Çalışma 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 23 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/194, 2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayı
sı : 133) 

[ O ^ ı » fr 

— 716 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memduh Ekşi (Ordu) 

•» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 
BAŞKAN — Otomatik cihaz ile yoklama 

yapılacaktır. Sayın üyelerin lütfen anahtarları
nı açarak, beyaz düğmelere basmalarını rica ede
rim... 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra-

1. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın; 3 Ma
yısta Siirt'te bir futbol maçından sonra cereyan 
eden olaylarla ilgili demeci ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa, 
3 Mayıs 1970 günü Siirt te bir futbol maçından 
sonra cereyan eden olaylarla ilgili olarak gün
dem dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Âdil 
Yaşa. 

dan gelen sayın üyelerin lütfen acele ederek 
beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

Sayın ımilletvekilleri; iSiirt'e kaldığımız üç 
günlük müddet içinde Siirt Valisi, İSiirt Beledi
ye Başkanı, Siirt'te teşkilâtı bulunan bütün 
parti başkanları, bütün parti yönettim kurul
ları üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, ti Genel 
Meclisi üyeleri, Emniyet IMüdürü, savcı, Siirt'
teki esnaf temsilcileri, öğretmenler ve halk ile 
yaptığımız temaslar neticesinde ve hâdiseleri 
mütaakıp Siirt'e gelmiş bulunan 7 nci Kolor
du Kumandanı Sayın Suat Paşa ve 1 nci Ordu 
Kumandam Sayın Faruk Gürler ile Siirt Tu
gay (Kumandanı Sayın Kenan Doygun ile yap
tığımız temaslar neticesinde Siirt teki olayların 
şu şekilde cereyan ettiğini »öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Siirt'teki (olayların cereyan ektiği Pazar gü
cünden bir hafta evvel Adana'da Adana Millî 
Mensucat talkımı ile İSiirt Gençlik Spor klüp
leri arasında yapılan maçta, Sidrt'in galibiyeti 
île neticelenmiş ve ikinci maçın bir hafta son
ra Siirt'te yapılması Ikararlaştırılmışitır. Hafta 
ortasında maç dönüşü iSiirt'e gelen Gençlik 
Spor Başkan ve idare Kurulu üyeleri Siirt Va
lisi Ali Suat Ethiemoğlu'niu makamında ziya
ret ederek, Adanatâa yapılan ımaç sonundaki 
intibalarıni anlatmış ve önümüzdeki Pazar 
günü Gençlik Spor ve Millî Mensucat takımları 
arasında Siirt'te yapılacak maçta ne gibi ted
birlerin alınması lâzımgeldiği üzerinde birta
kım. taleplerde bulunmuşlardır. Gençlik Spor 
takımı Başkanı ve yöneticileri Sayın Ali Suat 

Muhterem arkadaşlar; gündemin birinci 
birinci maddesinde yer alan Meclis Araştırma 
Komisyonu için üye seçimi vardır. Bu itibarla, 
sayın üyelerin oylarını kullanmadan dağılma
malarını bilhassa istirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Yaşa. 

v ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sa-
ş̂jn milletvekilleri; 

s 
3 \. 5 ^ 1970 Pazar igünü Siirt'te, Siirt Genç

lik Spot Itakımı ile Adana Millî Mensucat ta
kımları arasında cereyan eden (maç neticesinde, 
hâsıl olan müessif olaylar üzerine toplanan 
C. H. P. Meclis ıGrupu ile Senato Grupu müş
terek Yönetim Kurulları, hâdiseleri mahallin
de tetkik etmek üzere bir heyetin Siirt'e gön
derilmesine Ikarar vermiştir. Hatay Milletvekili 
Sayın Hüsnü Özkan'ın başkanlığında, Sayın 
Saımısum Senatörü Rıza Isıtan fille beraber 
5 . 5 . 1970 Çarşamba günü hareketle, hâdi
seleri mahallinde incelemek üzere Siirt'e gittik. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 717 — 
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Eİheınoğlu'na, Pazar igümiü yapılan (maçta, Ko-
amondo taburuna saha emniyeti ile ilgili olarak 
görev verilmemesini ve Siirt 'Gençlik Spor takı
mının malî güçsüzlüğü dolayısiyle (sahaya pa
rasız seyirci .alınmamasını rica etmişlerdir. 

Sayın Ali Suat Ethemoğlu Ikenldisinıe gelen 
gençlere; ısaihanm emniyetini temin etmenin 
kendisine ait bir keyfiyet olduğunu, kulübün fa-
>k iliğinin ve malî güçsüzlüğünün kendisini ilgi
lendirmediğini ve bu hususların Gençlik Spor 
takımı Başkanı ve yöneticilerini alâkadar etme
diğini söyliyerek gençleri yanından uzaklaştır-
nııştır. 

Vali ile Gençlik Spor yöneticilerinin yap
tıkları bu mülakatı takiben, misafir takım 
Siirt'e muvasalat ediyor ve Siirt'te (Siirtli genç
ler tarafından karşılaınaraJk, otele yerleştirili
yor ve her 'türlü istirahati telmin 'edilerek, veda 
ediliyor ve Siirtli gençler, misafir takım yöne
ticilerinin 've loyuncularınin yanından ayrılıyor
lar. Misafir takım o ıgiece komando taburunda 
ağırlanıyor. Kendilerinle içkili ziyafet veriliyor 
ve komando taburunun Adana ve Çukurovalı 
mensupları gelen misafir talkıma, ertesi günü 
Siirtli oyunculara ve ıSiirt'li gençlere baskı ya
pılacağı, kendilerinin katiyen endişe etmemeleri 
ve Siirtlilerden en ufalk bir kıpırdanma (oldu
ğu 'takdirde, silindir <gibi ezilecekleri temin edi
liyor ve o gece ziyafet sona eriyor, sporcular 
otellerine avdet ediyorlar. 

'Sporcular otellerine avdet ettikten sonra 
Komando 'Taburunda cereyan eden bu muha
vere ıçabucak şehre yayılıyor ve ISiirt'li sporcu
lar KJamiando TaJburundaiki bu tertiplerden en
dişe etmeye basılıyorlar. İSiirt Genellik Spor Baş
kanı ve iki yöneticisi ertesi günü Vali ile te
mas ötmeye «alışıyorlar, fakat Vali toplantıda 
olduğu için kendisi ile temas imkânını bulamı
yorlar. Bumdan sonra ise, Valiye muteber bir 
zat gönderiliyor, ibu muteber aa't da Vali ile 
temas imkânını bulaımıyor. Ertesi o'ünü Valîi 
ıtfkrar aranıyor, fakait rivayete göre Siirt,'in dı
şında olduğundan kendisi bulunamıyor. Bu
nun üzerine Gençlik ıSpor takımından iki genç, 
Belediye Reisine giderek lendişelerini izhar edi
yorlar ve Belediye Reisinin Siirt Garnizon Ku-
.mandanı Sayın Genierab p'iderek bu endiçeb-
rini iletmesini ve sahaya emniyet maksadiyle 
Silâhlı Komando Birliğinden kimsenin alınma

masını ve saha emniyetinin polis ve vilâyet 
jandarma tbirliikleriyile temin edilmesini rica 
ediyorlar. Belediye Reisi, Garnizon Komutanını 
makamında bularak (kendisine bu endişesini 
naklederek ^erökli tedbirlerin alınmasını istir
ham ediyor. Fakat Garnizon Komutanı, Beledi
ye Reisine, «sahanın emniyeti için Valinin ken
disinden yardım talebettiğini ve 'bu yardım için 
de Komando Taburunu ıtavzif ettiğini» bildi
riyor. 

Belediye Reisi, endişesinde ısrar etmesi üze
rine Garnizon Komutanı; ertesi günü maça biz
zat geleceğini ve her hangi bir hâdisenin doğ
masına mâni olacağını temin ediyor. 

Ertesi günü takımlar maç yapmak üzere sa
hada yer alıyorlar. Vali, maç başlamadan ev
vel gençlere ve seyircilere hitaben bir konuşma 
yapıyor. Vali bu konuşmasında, evvelâ sporun 
faziletinden, sporun centilmence şartlar içinde 
cereyan etmesi lâzımgeldiğinden bahsediyor, fa
kat arlkasından Siirtli seyircileri ve futbolcula
rı tehdidedici kelimeler ve elfaz kullanarak 
konuşmasına son veriyor. 

Takımlar maça başlıyorlar. Maç, normal 
şartlar içinde cereyan ediyor, iki takım 2 - 2 be
rabere ıkalıyor ve birbirlerini tebrik ederek, 
kucaklaşarak, halkı da selâmlıyarak sahadan 
ayrılıyorlar. 

Bu sırada, daha evvel emniyet tedbiri mak
sadı ile sahaya girmiş olan 150 tane silâhlı ko
mando askeri, silâhlarını halka çevirerek ve 
sporcuları emniyetle sahadan çıkarma bahane
siyle halka karşı vaziyet alıyorlar. Bunu gö
ren ve sinirlenen birkaç çocuk silâhlı komando 
mensuplarının bulunduğu yere doğru ufak bir- ;' 
kaç tane taş atıyor. Bu taşa mukabele olarak,/' 
yine Valinin emriyle, bedava seyirci olarak pa
haya girmiş olan 2 bölülk kadar silâhsız ko
mando askeri bu çocukların taş atışma mukabe
le ediyorlar. Bunları gören, orada görevli bir 
zattır. Gayet galiz elfaz kullanarak «vurun 
şunlara» diye silâhsız (komando mensuplarına 
emir veriyor. Silâhsız komando mensupları 
halkı kovalamaya başlıyorlar. O sırada sahadan 
bir kısım halk dışarı çıkmış bulunuyordu. So
pa ile copla, dipçikle kovalanan halk sahanın 
çıkış kapısında birbirini tazyik etmeye başla
mışlardır. O zamana kadar dışarı çıkmış bu
lunan bir kısım halk, içeride cereyan e'den bu 
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hâdiseler üzerine, sahanın içine dışardan tır, 
atmaya başlıyorlar. Komando Birliğine aidolan 
vs dışarda duran bir arabanın yakılmış olduğu 
haberi içeriye geliyor. Silâhsız komandolara 
ilk defa «vurun şunlara» emrini veren görev
li zat, bu sefer silâhlı komando mensuplarına 
sağı ve solu işaret ederek «Bir grup sağdan bir 
grup da soldan sahayı aşarak halkı kuşatın» 
diye emir veriyor. 

Komandolar saha duvarını aşarak halkı ku
şatmaya başlıyorlar ve kısa bir zaman içinde 
silâh sesleri gelmeye başlıyor. Orada bulunan
ların beyanlarına göre, binin üstünde silâh pat
lıyor ve halk, oraya en yakın umumi bir yer 
olan Öğretmenler Lokaline, PTT ye ve diğer ci
var evlere iltica ediyorlar. 

Heyet halinde Siirt'i ziyaretimizde Öğret
menler Lokaline de gittik, Öğretmenler Loka
linde iç ve dış duvarlarda yüzlerce mermi izi 
tesbit ettik. 

Silâhlı komandoların halkı kovalamaları sı
rasında sahaya 150 metre mesafede bir genç 
kurşunla ve yine sahaya 250 - 300 metre mesa
fede diğer bir genç yine kurşunla vurularak 
öldürülüyor ve yine bir tanesi komada olmak 
üzere, ağır ve hafif yaralı olarak halktan yir
miye yakın vatandaşımız yaralanıyor. Halk, bu 
hâdise üzerine galeyana geliyor, valinin aleyhi
ne nümayiş yapmaya başlıyorlar. Vali, çok kur
naz bir taktikle nümayişçileri vilâyet konağın
dan garnizon civarına çekmek için garnizona 
iltica ediyor ve halk valinin bulunduğu yerin 
civarında nümayişe devam ediyorlar. 

Hâdiselerin vahamet kesbettiğini hisseden 

N vali, bu sefer gece sokağa çıkına, yasağı koyu
yor, askerî birlikler vaziyete hâkim oluyorlar. 

V^halk evlerine dağılıyor ve vali garnizonda ika-
!met etmeye devam ediyor. 

' E r t e s i günü, iki gencin öldürüldüğünü kati 
olarak tespit eden halk ve bu gençlerin liseli öğ
renci arkadaşları Atatürk Heykeli etrafında 
toplanıyorlar ve birtakım marşlar, istiklâl Mar
şını, Gençlik Marşını ve Plevne Marşını söyli 
yerek nümayişe başlıyorlar ve talebeler halkla 
birlikte hükümet konağına doğru aşağıya in
meye başlıyorlar. Orada da «vali istifa, vali is
tifa» diye nümayiş yapmaya devam ediyorlar, 
Hükümet konağından vali konağına doğru ini
yorlar, orada karşılaştıkları bir piyade albayı
nın olumlu ve teskin edici beyanları karsınındı 

alay komutanına karşı müspet tezahüratta bu
lunuyorlar, alay komutanını omuzlarına alıyor
lar ve tekrar Atatürk Heykeli civarında topla
nıyorlar. 

Dükkânların açılmadığını ve talebelerin oku
la gitmediğini, bir çok memurların dairelerine 
gitmediğini tesbit eden sayın garnizon komuta
nı, belediye reisine telefon ediyor ve halkı tes
kin etmesi için ricada bulunuyor. 

Belediye reisi, hâdiselerin cereyan ettiğinin 
ertesi günü, yani 4 . 5 . 1970 Pazartesi günü 
belediye hoparlöründen halkı teskin edici ko
nuşmalarda bulunuyor. Belediye reisinin halka 
hitaben yaptığı konuşmayı yüksek huzurunuzda 
okumak istiyorum. 

«Sevgili hemşehrilerim; nişlerinizi takdir 
ediyorum. Bir hemşehriniz olarak derin acılar 
içindeyim. Ancak, hemsn ifade edeyim ki, hak
kımızı hukuk kaideleri içinde almaya gayret 
edersek en iyi yolu tutmuş olacağız. Haklıyız 
ve hukuk bizden yanadır. Bütün münevver hem
şehrilerimiz hukukun icabettirdiği yollarla hak
kımızı takibetmektedir. Nümayişlerle meselele
rin halline imkân görmediğimi belirtmek iste
rim. Bakin olunuz ve bulunduğunuz yerleri terk 
ederek belediyeye geliniz. Bu hususu sizden ri
ca ediyor ve hepinize başsağlığı diliyorum.» 

Belediye reisinin bu okuduğum beyanı 
4 . 5 . 1970 tarihinde saat 8,40 dan 9,30 a ka
dar üç defa halka duyurulur. 

Belediye reisinin bu beyanı üzerine, halk 
nümayişlere kısmen son veriyor ve belediyeye 
doğru gelmeye başlıyor. Aynı gün öğleden 
sonra sayın kolordu kumandanı Siirt'e geliyor. 
Siirt'teki parti başkanlarını, Siirt Belediye Re
isini ve Siirt'in ileri gelenlerini garnizona da
vet ederek kendilerini teskin ediyor ve halkı 
teskin etmelerini de kendilerinden istiyor. 

5 Mayıs 1970 günü halk yine dükkânlarını 
açmıyor, talebeler derslere girmiyorlar, Atatürk 
heykeli önünde saygı duruşunda bulunuyorlar 
ve Atatürk heykeline çelenk koyarak marşlar 
söylüyorlar. Aynı gün öğleden sonra, Yedinci 
Kolordu Kumandanı Sayın Aktulga halka hita
bem gayet olumlu ve halkı sükûnete davet eden, 
hakikaten müspet bir netice tevlideden bir me
saj yayınlıyor. Sayın Aktulga'nm mesajını da 
r.yneıı okumak istiyorum : 

«Sevgili 'Siirt'li vatandaşlarım, maç sonu 
olan üzücü hâdiseler ve iki yavrumuzun kaybı 
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hepimizi son derece üzmüştür. Üçgündetn beri 
devam eden heyecanınızı anlıyorum. Suçlular el
bette meydana çıkarılacak ve lâyık oldukları 
cezayı gereceklerdir. Hepinizden ricam, sükû
netle işlerinizin başına Ve okullara dönmenizdir. 

Suçluların meydana çıkarılması Hükümetin 
ve adlî makamların serbestçe görev yapmaları
na bağlıdır. Bu itibarla zabıta kuvvetlerine, 
adlî makamlara ve Hükümet otoritesine saygılı 
olmak ve itaat etmek şarttır. Silâhlı Kuvvetle
rimiz sizden bir parçadır, onlara saygılı olmak1 

kendinize saygılı olmak demektir. 
Tekrar sizden rica ediyorum; Hükümet oto-

rttesina karşı saygılı olunuz, yarın sabahtan 
itibaren Hükümet ve adlî makamlar gerekli 
tahkikata başlıyacaklar ve hâdiseyi kanunların 
icabına göre neticeye ulaştıracaklardır.» 

Sayın Aktulga'nm bu mesajı üzerine halle 
sükûnet buluyor ve o gün hakikaten dükkân
lar açılıyor, talebeler okullarına gidiyorlar ve 
Siirt'te normal hayat avdet ediyor. 

Ertesi günü ikinci Ordu Kumandanı Sayın 
Faruk 'Gürler ISiirt'e geliyor. (Sayın Faruk 
Gürler, garnizona gelişinde ve halkla temasla
rında halk toplulukları tarafından alkışlanı
yor. Sayın Gürler halikı teskin edici konuşma
lar yapıyor ve gayet dirayetli bir şekilde bu 
davranışları ile halk üzerinde tamamiyle olum
lu bir sonuç elde ediyor. 

Seyrini kısaca anlattığım hâdiselerin dışın
da bâzı mevzii hâdiseler olmuşsa da bu hâdise
ler umumi hâdiselerin vahameti nisbetinde mü
him olmadığından bunlar üzerinde durmak is
temiyorum. 

Sayın milletvekilleri; hâdiselerin, bu derece 
valhim bir şekilde neticelenmesinde, başta Siirt 
Valisi Ali Suat Etemoğlu'nun kasda kadar va
ran hatalı tutum ve davranışları, tedbirsizlik
leri, idaresizlikleri,, teşvik ve tahrikleri âmil 
olmuştur. 

Adana'dan maç dönüşünde valiyi ziyaretle
rinde gençler, makul sebep göstererek, sahanın 
emniyeti için komando taburuna görev veril
memesini rica ettikleri ve valinin emrinde po
lis ve vilâyet Jandarmasının cüzi bir kısmıyla 
dahi saha emniyetinin sağlanması mümkün iken 
riahayı külliyeitii miktarda 'görevli silahlı ko
mando vs seyirci namı ile keza külliyetli mik
tarda silâhsız komandonun sokulmuş olması, 

maçın (başlangıcında yaptığı konuşma ile Siirtli 
seyirci ve oyuncuları tehdidedici bir eda takın
ması, hâdiselerin oluşunu mütaaJkıp kurnaz bir1 

takdikle garnizona sığınarak hâdiselerden duy
dukları derin üzüntü sebebiyle kendisine karşı 
nümayiş yapan halkı garnizon civarına çekme
si, maç normal şartlar içinde bittiği halde (hâ
diselerin başlamasında ve devamında valinin 
görevini yapmıyarak ve otoritesini kullanmıya-
rak sorumsuz (bir kişi gibi hâdiselere seyirci kal
ması, hâdiselerin vukuundan ısonra da valinin 
makamını terk ederek Işehri idare âmirinden 
mahrum bırakması, valinin tedbirsizlik, idaresiz
lik, ihmal ve kusurlarının başlıca âmili olmuş
tur. 

Hal (böyle iken, hâdiselerin başlıca sorumlu
su vali ile komandolara, «vurun» emri veren 
görevli, hâlen Siirt'te tutulmaikta ve tahkikatın 
salim bir şekilde cereyanını engellemektedir. 

Sayın milletvekilleri; bu vesile ile bilhassa 
şu hususa Ibelirtmeyi görev sayarım: Müessif 
hâdiselerden lüzüntü duyan halk iki gün dük
kânlarını açmamış, memurların ekserisi daire
lerine gitmemiş, öğretmenler ve öğrenciler ders 
yapmamışlar, bâzı kalemler, Doğunun geri kal-
ZLî lığmı da idile getirerek, halkın bu tepkisini 
etnik bâzı Özellikler Idolayısiyle asırlarca hor 
görülmenin bir (birikintisi olarak nitelendirmek
tedirler. 

Doğunun ve bu arada müessif hâdiselere sah
ne olan Siirt'in geri kaldığı, okuldan, yoldan, 
doktordan, sulama tesislerinden, fabrikalardan, 
iş imkânlarından, ısıhhi meskenlerden yoksun 
olduğu doğrudur. Fakat hor görülmüş olmayı 
doğulular olarak üzerimize kondurmayı şiddet
le reddederiz. Bizi hor görmek kimsenin haddi y 
değildir. Zira Türkiye'de Ihiç kimse, millî mi- ---
sak hudutlarında ve vatan topraklarında dov 
gulu vatandaştan daha fazla hisse sahibi oldu
ğunu iddia edemez. Vatanımızın her karış topra
ğında doğulu şehitlerimizin mebzul kanı. mev
cuttur. Millî Mücadele tarihini inceleyiniz; do
ğulu vatandaşlarla ilgili bir tek 'hıyanet satırı
na rastlıyamazsımz. Buna mukabil Millî Müca
dele tarihimizin en değerli (belgesi, Aziz Ata
türk'ün'Büyük (Nutkunu Jokuyımuz; Doğulu mü
cahitlere, doğulu vatandaşlara, doğulu aşiret 
reislerine Atatürk'ün yazdığı övücü telgraf ve 
mektuplarla dolu parlak sayfalara rastlıyacak-
sınız. 
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Atatürk'ün, Millî Mücadeleye Doğudan baş
laması tesadüfi değildir. Aziz Atatürk'ün bu 
manalı davranışı doğululara karşı duyduğu 
yüksek güvenin ifadesidir. Bugün de vatanımı
zın bütünlüğüne, milletimizin birliğine kem 
gözle bakmak istiyenler olduğu takdirde, Do
ğulu vatandaşlar, babalarının, ağabeylerinin 
Çanakkale'de, Dumlupınar'da gösterdikleri ha
masetin aynını göstermeye hazırdırlar. 

Sayın milletvekilleri; Doğulular, geri kal
mışlığımızın âmili olarak 'bir devri, bir kütle
yi toptan suçlamayı istemeyiz, hattâ bunu çı
kar yol saymıyoruz. Her devirde kötü idareci
ler, kötü icraat, kötü tatbikat olmuştur. Bu 
tatbikatta şahısları fiillerine göre eleştiririz. 

Size bu vesile ile 0. H. P. devrinden ıbir 
baskı misali, bir kötü idare misali vermek is
tiyorum : 

Sene 1949 veya 1950 nin ilk ayları. Diyar
bakır'ın Dicle kazasında genç, fakat vehimli 
ve partizan bir kaymakam. Bu kaymakam, 
kurulmuş olan Demokrat Partiye türlü baskı
lar yapmakta ve Demokrat Partili mensuplara 
türlü isnatlarda (bulunmak istemektedir. Hattâ 
bu genç ve vehimli kaymakam daha ileriye 
giderek zamanın Diyarbakır Valisi Kemal Ha-
dımlı'ya bir şifre çekmekte, bu şifrede demek
tedir M; «Tedbir alınmadığı takdirde Diyar
bakır'ın Dicle kazasında bir ikinci Şeyh Sait 
isyanı kopmak üzeredir.» 

Zamanın genç kaymakamı şimdi Türkiye'
de asayişi teminle mükellef, dirayetli içişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'dur. Haldun Men-
teşeoğlu'nun bu davranışından, o zamanın C. 
H. P. iktidarını nasıl sorumlu tutmak caiz 
değilse ve Haldun Menteşeoğlu'nun sadece ku
suru kendi fiilinden neşedetmekte ise, bugün 
Haldun Menteşeoğlu'nun sınıf arkadaşı olan 
Vali Ali (Suat Etemioğlu'nun davranışını, Vali 
Ali Suat Etemoğlu'nun tedbirsizliğini, Vali Ali 
Suat Etemioğlu'nun tahrik ve teşviklerini bütün 
Adalet Partisi İkdtidarına maletmeyi düşün
memekteyiz. Fakat hâdiselere ıttıla kesbettik-
ten ve gerekli tedbirlere tevessül edilmedikten 
sonra, makamları ne olursa olsun, tedbir ahnı-
yanlar, suçluların adalete teslim edilmeleri 
için gerekli gayreti göstermiyenler, tarafımız
dan tabiîdir ki suçlanacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Yaşa, bitiyor mu 
efendim konuşmanız? 
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ÂDİL YAŞA (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Çok muhterem arkadaşlarım; Siirt'te cere

yan eden müessif hâdiselerin tepkilerini kısaca 
ve hattâ sivri ve sert taraflarını törpülyerek 
v»e yumusatar'ak anlatmış oluyorum. Yüksek 
Meclisimizden ve sayın Hükümetten, hâdisele
re vahameti, ağırlığı ve haksızlığı nisbetinde 
önem verilmesini, müsebbip, müşevvik ve fa
illerinin gereken ciddiyetle takibödilerek ada
lete teslim 'edilmelerine, daha başka müessif 
hâdiselere meydan verilmemesi için âcil ve hak
lı tedbirlerin alınmasını diliyor ve cümlenizi say-
giyle selâmlıyorum. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — içişleri Bakanı Sayın Haldun 
Menteşeoğlu, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Siirt'te 
cereyan eden müessif olaylar neticesinde kay
bettiğimiz Vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum 
ve taziyetlerimi beyan ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın arkadaşımız 
burada hâdiseyi kendisinin görüşüne göre, mü
şahedesinle göre tahlillerini yaptı ve birtakım 
ithamlarla sözlerini bitirdi. 

Bendeniz, hâdisenin bütün ayrıntılariyle mâ
ruzâtta bulunmayacağım. Çünkü hâdiseye, ida
re ve adalet vazıyed etmiştir, tahkikat devam 
etmektedir. Tahkikatın sonucunu Yüce Mec
lise bilâhara takdim edeceğim. 

Yalnız, bâzı noktaları aydınlatmak istenim. 
Arkadaşım, jandarma komandolarına karşı bir 
allerjiden, bir hassasiyet doğduğundan bahsetti
ler ve muhterem Siirt halkının böyle bir aller-
jiye sahibolduğunu ifade ettiler. 

ADIL YAŞA (Siirt) — Yok, böyle bir şey 
söylemedim ben. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun, müsaa
de buyurun. 

ADİL YAŞA (Siirt) — Vehminizde var sizin, 
vehminizde. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin Sayın Adil Yaşa. 

ADİL YAŞA (Siirt) — Ben böyle bir şey 
söylemedim. 

BAŞKAN — Söylemedinizse onun da tavzih 
yolu var. istirham ediyorum, böyle oturduğu-
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nuz yerden müdahale ederek, hatibin sözünü 
keserek müzakere usulenden vazgeçelim 'efen
dim, 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
komandoların Adanalılara ziyafet çektiğini, ko
mandoların spor sahasında vazife almaması lâ-
zımgaldiğmi, Siirtlilerin bunu telkin etmiş ol
masına rağmen valinin bunları kullandığı sö
zünde Siirt halkının bir alerjisinin ifadesi yok 
mu? Niçin jandarmaya, komandoya bir vazife 
verilmiyor Niye emrinde bulunan... 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Bu nasıl tef
sirdir böyle? Çoik ayıp, çok. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MEMTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu müda
halelere müsaade buyuracak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, istirham ediyo
rum, devam ediniz. Görüyorsunuz ki müdaha
leleri ta svibe tmiy orum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —- Neye devam 
etsin, Bakanın konuşmasına «ayıp» diye konu
şuyor. 

BAŞKAN — Befeyendi ne yapayım, ben de 
«müdahale etmeyin» diyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Reissiniz, va
zifenizi yapın. 

BAŞKAN — Nedir vazifem efendim? «Mü
dahale etmeyin» diyorum, rica ediyorum, 

Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz ki, 
oturduğunuz yerden yapmış olduğunuz müda
haleler daha kötü sonuçlar doğuruyor. Bu iti
barla tekrar istirham ediyorum; her hangi bir 
hatip konuşurken oturduğunuz yerden müdaha
le etmeyiniz efendim, çok istirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE
ŞE OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; jandarma komando taburu
muz oraya muhterem Siirt halkının emniyet ve 
asayişini sağlıamıajk, birtakım kanunsuz davra
nışlar içinde bulunan kimselerin, Siirt halkının 
canına ve malına kasteden insanların bertaraf 
edilmesi için gelmiş ve bugün o bölgede emni
yet ve asayişi sağlamış olan başarılı bir zabıta 
ekibidir. Huzurunuzda onlara şükranlarımı 
ifade ediyorum. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri; C. H. P. sıralarından, «İki vatandaşı 
öldürdüğü için mi?» sesi) 

Biz, Adalet ve hakikat ortaya çıkmadan 
hiç kimseyi itham etmeyiz. Adalet tecelli ede
cektir. Adaletin tecellisinde kanunu çiğneyen, 
suç işliyen kimse, cezasını görecektir. O bizim 
görevlimiz de olabilir, o da cezasını görecek
tir. 

Zabıta, halka saygılı olmak ve kanunları hâ
kim kılmak gibi iki prensibin sahibi olarak 
görevini yapmaktadır. Ben, hâdise nasıl baş
lamış, nasıl bitmiş, tahkikata el konulduğu 
için, bir şey söylemiyeceğim. Yalnız arkadaşı
nım üzerinde durduğu bir iki noktayı aydın
latmak isterim. 

Valinin silâh kullanma emri verdiğini 
beyan ettiler. Muhterem arkadaşlarım, vali, 
hâdisede silâh kullanıldığı anda stadın içinde
dir; silâh kullananlar stadın dışındadır. Va
linin böyle bir emir vermesine maddeten im
kân yoktur. Hukukan imkân olup olmadığı 
ayrı bir konu, maddeten imkân yoktur. Yalnız, 
tecavüz karşısında jandarma da, polis de, as
ker de, ki, İehizmet Talimatnamesinde vardır, 
havaya silâh kullanmanın inisiy af itine sahip
tir. Kendisine taş atanlara karşı taşla muka
bele etmemiş, havaya silâh atmak suretiyle 
dağılmalarının ihtarını yapmıştır. 

Ben burada hâdiselerin tahrikçisi kimler
dir, bu tahrikler nasıl yapılmıştır, tahkikata 
elkonduğu için söyliyeceğim. Belediye reisi
nin mesajına, belediye reisinin konuşmalarına 
ve o günlerde kendisinden sadır olan fiillere 
de temas etmiyeceğim. Yalnız bir gerçeği ifa
de edeceğim : Siirt'te normal hâdiseler tak
viye jandarma taburu geldikten ve Kolordu 
Kumandanımızın mesajı mikrofonda deklare 
edildikten sonra vukubulmuştur. 

Biz Siirtlileri hor görmeyiz. Hiç kimse hor 
görmez. Hiçbir Türk vatandaşını, idareci veya 
zabıta hor göremez, ona karşı daima saygılı
dır. Kanun çerçevesi içinde hareket eden hal
kımıza, vatandaşımıza, zabıtanın saygı ve ne
zaket göstermesi birinci plânda vazifesidür. 
Bunu da kabul etmeyiz. 

Siirt'in kavuştuğu hizmetleri saatlerce an
latmak mümkündür. Hükümet Programımız
da Doğu kalkınması için derpiş ettiğimiz 
lan da anlatabiliriz. Halen yapılmakta olan ve 
yapılacak olanları da söyleriz. Ama bu hâdise 
ile bunun ilgisi yoktur. 
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Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımız ger
çeğe uymıyan bir şeyi de söyledi; bir Dicle 
(Kaymakamından bahsetti. Evet, Dicle Kayma-
Ikamı benim. Ama, Diyarbakır Valisine şifre 
çeken Kaymakam Haldun Menteşeoğlu değil, 
hiçjbir Dicle Kaymakamı da değildir. Hâdise 
şudur ve hunun zamanında istismarı yapıl
mıştır. 1950 yılının başında ben bunun hesa-
Ibmı vermişimdir; yapılan tahkikatın sonunda, 
«^Dicle'de isyan çıkacaktır, buraya ordu gel
sin» diye benim ne yazılı, ne şifahi, ne de şifre 
halinde bir teklifimin olmadığı anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh, onun hesabını veren bir in
sana arkadaşımın böyle 'bir leke sürmeye cesa
ret etmesini büyük bir teessürle karşılıyorum 
ve ithamını kendilerine iade ediyorum. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — isjte Hasan bura
da!.. 

BAŞKAN — İSaym Âdil Yaşa, size bir ihtar 
veriyorum efendim. Bütün istirham ve ricala
rıma rağmen oturduğunuz yerden müdahaleye 
devam ediyorsunuz, istirham ediyorum efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE
ŞEOĞLU (Devamla) — Siirt Valisi benim sı
nıf arkadaşım değil, kurs arkadaşımdır, bera
ber kaymakam olmuşuzdur. Benim kurs arka
daşım olan daha ibirçok vali ve idareci var
dır. Ama ben, taşıdığım mesuliyetin ve göre
vimin ağırlığının idraki içerisindeyim. Ben, 
tasarruflarımı yaparken, arkadaş olarak, dost 
olaralk, ortaya konulan esasları değil, hiz
meti, idarecinin kabiliyetini dikkate alarak 
tasarruf yapmışımdır ve öyle yapacağım. 

Ama, hâdiseyi sadece valinin oradaki mev
cudiyetinde ve gittiği takdirde her şey kapan
mış, tatmin edilmiş gibi mütalâa etmede isa-
het olmadığı aşikârdır. 

Biz, her işlemimizi, her tasarrufumuzu hu
kuk Devletinin haysiyet çerçevesi içinde ya
parız. Bu hâdisede suçlu görevli varsa; ister 
'vali olsun, ister jandarma eri olsun, müeyyi
deye bağlanır. Ama hiçbir suçu yoksa, o şart
lar altında vazifesini kemaliyle yapmışssa, onu 
cezalandırmak değil, onu sadece takdirler ifa
de ederiz. 

•Saygılar sunarım. 
ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, söy

lemediğim şeyleri bana izafe ettiler, tavzih et
mek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — öyle bir şey olmadı, efendim. 
Bu bir tefsir tarzıdır, telâkki tarzıdır. Sizin 
söylediğiniz zapta geçti, Sayın Bakanın söyle
dikler1! de zapta geçti ve ben bunu harfiyen 
takibetmek imkânına da sahip değilim. Bina
enaleyh, talehinizin de haklılığını takdir ede
cek Mevkide deği'im. 

2. — İzmir Milletvekili Hulusi Çakır'in, 
çiftçilerin kredi meseleleri, destekleme alımları 
ve borçlarının ertelenmesi konularında gündem 
utşı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, lütfen beş daki
kayı gieçımeımek üzere igünldem dışı söz veriyo
rum. 

(Buyurun, ©fendim. 
HULUSİ ÇAKIR (izmir) — 'Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Çiftçilerimiızin kredi ve diğer aMe&dleleriyle 

ilgili görüş ve düşüncelerimi arz etmek için 
gündem dışı söz almış 'bulunuyorum. 

Milyonlarca insanın ımeselelerini ve ıstırap
larını gündem dışı Skısa ıkonuşma süresi içeri-
ısinde anlatmaya çalışacağım, daha fazlasını 
da talkdirlerinize bırakacağım. 

Muhterem ımiülökvekillerd, zirai krediler ye
tersiz, düzensiz ve adaletsiz olup, zamanında 
verilmemektedir. Bu yıl Ziraat Bankasının 
plasmanları yeni gönderilmiş ve Tarım .Kredi 
Kooperatiflerinin ise henüz gönderilmemiştir. 
Plasmanlar gönıderilmoyinoe, banka ve koope
ratifler, borcunu ödemiş çiftçiye dahi kredi 
vermeımelktie ve yeni müracaat edenleri reddet-
iiisktedMıer. Halbuki Nisan ve Mayıs ayları 
çiftçilerimiz için çoık 'önemli ve hayati aylar
dır. Bu geçilmenin mustohsıhmıza büyük dar-
'beleri olmuştur. Hükümetten bu gecikmenin 
sebeplerini ve 'kooperatif plasmanlarının ne za-
anan gönderileceğini öğrenmek isterim. 

Zirai kredilerinin verilişindefei formalite
ler, köylünün gelip gitme masraflarınla, işinden 
günlerce geni kalmasına, aldığı parayı da şe
hirde harcamasına s'elbıefoolmaMadır. Bu ıstı
rapları giderecek pratik bir usul bulunmalı 
ve 'tatbik edilm'elidir. 

Ziraat Bankası ve (kooperatifleri mustahsıla 
dekar başına para vermekte ve her mahsul için 
şahıs haddi koymaktadır. 

Meseüâ Ihubuıbat kredisi dekar basına 12 
lira verilmektedir. Hükümet; Melksilka buğda-
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yının ve gülbresinin dekar 'babına 55 lira tut
tuğunu bilmektedir. <Çünıkü ikentdisi veriyor. 
Buğday teken çiftçilerimin dekara asgari 250 
veya 300 lira masraf yapmaktadır. Bu mas
rafları (kısmak çiıft̂ ileriiımiain elinde değildir. 

Bunun içindir M, 80 kuruşa (buğday satan 
oiftçiilmiz zarar etmekte, borçlu Ikallmakta ve 
feryat etmektedir. 

«Limanlarımızda 50 (kuruşa buğday teslim 
tekCdfi alıyoruz» diyerek, «buğday fiyatlarını 
yüksielıtmiyeceğiz» ifadesini kullanan Sayın 
Başbakan Süleyman Demirel'in, gerçekleri gör
mesini ve bilmesini isteriz. Başbakan bu ifa
desiyle Türk çiftçisinin imkân ve şartlarını 
Amerikan ve Avrupa çifıtçisiyle aynı paralelde 
görmektedir. 

Teferruata inmeden ancak şunu ifade ede
bileceğim: Çiftçilerimizin talihsizilıiği, kendisini 
tanımıyan, bilmiyen ve aldığı oyları yalnız 
siper yapanlar tarafından kaderinin tayin •edil-
?nesidir. 

Pamuk ziraatinde dıae, dekar bağına masraf 
ortalama 450 veya 600 itina arasındadır. Buna 
mukabil verilen toiedi; ısulu 'ziraatte 75 ve su
suz ziraatte İse 60 liradır. Banlkaca 40 bin Hira 
baremi olan 50 dakârlık tapunuzu ipotek eder
siniz ve sulu ziraat 'içim âzami 3 750 lira kredi 
alabilirsiniz. Bugün ilse, bu tarlanın pamuğu 20 
veya 25 bin lira masrafla çiftçiye mal olmakta
dır. 

Şubelerin yetkileri dâhilinde şahıs haddi 
olan 25 bin lirayı alabilmek için, ya büyük 
çiftçi olacak, yani 350 deikârlık tapusunu ibraz 
ettikten sonra ancak 25 bin lirayı alabilecek
tir veya o kadar dönlüm tarlayı doarlayıp beş 
sentelik noterden tasdikli icar imııikavelesi ve
recektir. 

İşte bunun içindir ki, krediler büyük çift
çiye akmaktadır. Pamuk kredisi asgari 300 -
350 lira arasında verilmelidir. 

Tütün mahsulündeki kredi verilişi daha da 
dikkate değer. Bir tütün müstahsili âzami 40 
dekar pa.Oı alabilir. Dekara âzami 130 lira» 
verildiğine göre 40 dekar tütün eken çiftçi-
âzami 5 200 lira alabilmektedir. Tütün böl
gelerinden gelen arkadaşlarımız bilmektedir
ler ki, tütün müstahsili dekara 800 - 1 000 lira 
arasında para sarf etmektedir. Bugüne kadar 
yapılan tatbikat, tütün müstah&ılını istemiye-

rek hileli yollara itmiştir. Meselâ 10 dekar tü
tün eken vatandaş 20, 30 veya 40 dekar göster
miş, 40 dekar eken de başka şahıslar üzerine 
2 - 3 tütün koçanı çıkararak, banka eksperlerine 
hoş görünerek banka ve kooperatiflerden tütün 
kredisi almıştır. Güçlü olmıyanlar da arada ezil
mişlerdir. 

Geçen yıl çıkarılan Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun bâzı hükümleri, müstahsili ve muh
tarları doğru beyana zorlamaktadır. Bu du
rumda tütün müstahsili çok sıkıntı çekmekte
dir. Bir kısım aileler icarla tuttukları tarla
ları açık bırakmaktadırlar. Ekilen mahsûller de 
tarlada yanmaya mahkûm olacaktır. Tütün kre
dileri şimdiden yükseltilmelidir. Dekara 500 
lira verilse dahi, geçen yıl dağıtılan kredi yi
ne dağıtılamıyacaktır. Kredilerin yükseltil
mesi ve müstahsil mahsulünü ekmeden evvel 
taban fiyatlarının Hükümet tarafından bildi
rilmesinde büyük faydalar vardır. Mahsulleri
mizin taban fiyatları tesbit edilirken; mali
yet fiyatları, hayat pahalılığı, para değeri dü
şünülerek hesaplanmalıdır. 

Destekleme mubayaaları ayrıca, aracıya ve 
tüccara itici delil müstahsilimizin alın terini 
değerlendirme ve cebine indirme gayreti için
de yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Uzun zamandan beri Meclis gündemlerinde 

aynı yerini muhafaza eden Çiftçi Borçları
nın Ertelenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
gecikmesindeki mahzurlara yüksek müsaade
lerinize sığınarak kısaca arz edeceğim. 

Bu tasarının gecikmesinin gerek banka, 
gerekse millî ekonomimiz yönünden hiçbir fay
dası yoktur, bilâkis büyük zararları vardır. 
Bu tasarı Meclise geldiği günden beri banka 
ve kooperatifler çeşitli yollarla tahsilat yap
maya çalışmışlardır. Bir çok üzücü olaylar da 
çıkmıştır. Bu tasarının görüşülmeyip, kanunlaş-
maması çiftçilerimizin hayatını altüst etmiş ve 
tefecilere yeni imkânlar sağlamıştır. 

Gönül isterdi ki, bu tasarı Meclise geldiği 
gün Hükümet ve iktidar ivedilik kararı alsın 
ve kanunlaştırsın ve çiftçilerimiz biraz olsun, 
nefes alma imkânına kavuşsun. Bugüne kadar 
bunu bekledik, maalesef aksi oldu. Bu gecik
menin acısı, gelecek yıllarda milletçe çekile
cektir. 
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BAŞKAN — Sayın Çakır, gündem dışı ko
nuşmanız bitiyor mu? 

HULÛSt ÇAKIR (Devamla) — Bitiyor, 
efendim 

Yüce Meclisten dileğim, bu bekletilmeye 
son verilerek bu tasarının biran evvel görü
şülüp, kanunlaşmasının sağlanmasıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Altı yıldan beri tatbik edilen iktisadi ve 

sosyal politikadan en çok zarar gören, ezilen 
çiftçilerimiz olmuştur. Bu, bir gerçektir. Bu. 
nu saklayıp kendimizi aldatmamızın veyahut 
öyle görünmemizin memlekete hiçbir faydası 
yoktur. Çiftçilerimiz borçludur, hem de pek 
çok borçludur. Bırakın kooperatif ve bankala
ra olan borcunu, esnaf ve şahıslara da borç
ludurlar. 

İnanın, çiftçilerimizin büyük çoğunluğu yi
yecek ekmeğini unutup, şerefini kurtarmanın 
mücadelesini yapmaktadırlar. Esnafa ve borç
lu olduğu şahıslara, imkânsızlığından dolayı, 
üzülerek görünmek istemiyenler, çehre inmek
ten çekinenler pek çoktur. 

Büyük üretici ve tüketici topluluğu olan 
çiftçilerimizin bu duruma düşürülmesi; ticari 
hayatımızı büyük bir krize itmiştir. Bugün; es
naf, sanatkâr ve küçük tüccar da bu bunalımın 
içine girmiştir. Bankalardaki senetlerin ödene
meyip, «protesto» alması, piyasamızın acıklı bi
rer delilidir. 

Bugün mutlu bir azılıktan gayri milletimizin 
büyük çoğunluğu, kelimenin tam anlamiyle kan 
ağlıyor. Yüce Meclis, bu gidişe son vermelidir. 
Son zamanlarda memleketimizin çeşitli bölgele
rinde şu veya bu gibi sebeplerle patlak veren 
olayların kökünü, iktisadi ve sosyal bunalımda 
görmekteyim. 

Sömürü ve vurgun düzeni ile başıboş bir pi
yasaya «dur» ve «paydos» diyebilmek, çiftçile
rimizin yüzünü güldürücü tedbirleri alabilmek 
için iktidar partisi sayın üyelerinin, bugüne ka
dar destekledikleri iflâs etmiş iktisadi ve sos
yal politikalarından vazgeçmeli ve onun liderli
ğini yapan Sayın Süleyman Demirel'in görüş ve 
felsefesine, tatbikatına son vermelidirler. Aksi 
halde derinleşen ıstırap ve yaraların tedavisi 
mümkün olmıyacaktır. Bu inanışla Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'-
%n; Müşterek Pazar konusundaki tasarruf ve tu
tumlarından dolayı Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/5) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 
Özü : «Müşterek Pazar» konusundaki tasar

ruf ve tutumlarından dolayı Hükümet hakkın
da gensoru açılmasına dair önerge. 

Müşterek Pazar, malûm olduğu üzere, altı 
Batı - Avrupa ülkesinin aralarında birleşerek 
tek bir Devlet olma gayesi ile giriştikleri bir 
harekettir. Bu harekete, 19 ncu Asırda Al
manya'da mevcut birçok prensliklerin araların
da gümrük indirimleri tatbik etmek suretiyle 
bilâharâ siyasi olarak birleştikleri tarihî tecrü
besi göz önünde bulundurularak, önce iktisadi 
bir bütün teşkil etmeye matuf adımlarla girişil
miş, 25 Mart 1957 de Roma Anlaşması imzalana
rak Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Holanda 
ve Lüksenburg arasında «Müşterek Pazar» me
kanizması işletilmeye başlanmıştır. 

Müşterek Pazar, üye memleketlerin siyaseten 
tek bir devlet olmalarını nihai gaye olarak ön
görmektedir. Atılan adımlar bu gayeye göre 
tanzim olunmaktadır. Müşterek Pazarda üye 
memleketlerin her birinin millî hüviyeti yerine 
önce milliyetten tecrit edilmiş umumi iktisadi 
mefhum ve hareketlerin yerleşilmesine çalışıl
makta ve bunun neticesi olarak da ortada «Ser
maye» iş görmekte ve fakat bu sermayenin ne 
için ve sonunda hangi ideolojik gayelere hizmet 
edeceği sorulamam aktadır. Bu yönü ile Müş
terek Pazar Avrupa'dan çok Amerika'daki bâzı 
malûm sermaye çevrelerinin işine yaramaktadır 
ve tatbik mevkiine konulusundan takriben 12 
yıl sonra Avrupa'nın mezkûr sermaye çevreleri 
hesabına çalıştılımasmı müncer olan neticeleri
ni vermeye başlamıştır. Müşterek Pazarın bu
güne kadarki tatbikatında Avrupa'nın takriben 
3 bin büyük firması Amerikan sermayesi tara
fından satınalmmış olup bu firmaların Ameri
ka'ya yılda net kâr transferleri 13 milyar dolar 
mertebesine erişmiş bulunmaktadır. Bugün biz
zat Müşterek Fazar memleketleri düşünürleri bu 
neticelere karşı reaksiyon göstermeye ve şikâ
yete başlamışlardır. Fransa'da Devlet, Fransız 
şirketlerinin hisse satışlarını kontrolü altına al-
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mış ve önemli müesseselerin hisse senetlerinin 
büyük yabancı sermaye çevreleri tarafından sa-
tmalmmalarına mâni olucu tedbirler getirerek 
Müşterek Pazarın anagayelerine zıt hareketlere 
tevessül etmeye başlamıştır. 

Türkiye'nin her şeyden önce içtimai bünyesi, 
dünya görüşü ve tarihî seyir ve şuuru Batı - Av
rupa memleketleri ile aynı bir siyasi bünye içe
risinde birleşmesine mânidir. Nüfus çoğunluğa, 
maddi imkânlar arasında dengesizlik vardır. 
Böyle bir birleşme Türkiye'nin Batı memleket
ler camiası içinde eritilmesi mânasını taşır. 

Diğer yandan Türkiye ile Batı memleketleri 
arasında halen iktisadi seviye bakımından bü
yük farklar vardır. Dolayısiyle Batı ile Müş
terek Pazar Türkiye'nin Batı memleketlerinin 
bir sömürgesi ve işçisi haline gelmesi neticesini 
doğuracak mahiyettedir. 

Müşterek Pazar mülkiyet edinmeyi serbest 
bırakmaya mecbur ettiğinden Türkiye'nin bir
çok müessese ve topraklarının gayri iktisadi 
maksatlarla Dünya hâkimiyeti peşinde koşan 
büyük kapitalist çevreler tarafından satınalın-
ması gerçekleşecek ve bu durum tasavvuru da
hi gayrikabil vahîm neticeler doğurabilecektir. 

Müşterek Pazarın getireceği ileri sürülen 
faydaların bu mühim dâvalar yanında mukaye
se olunamazlar, kaldı iki, sayılabilecek iktisadi 
faydaların başka yollarla telâfisi imkânları 
mevcuttur. 

Türkiye'nin menfaati ve icapları Batı ile 
müşterek pazara girmek yerine tarihî ve kültü
rel bağlarla bağlı olduğu ve ekonomik seviye
leri arasında bir dengenin mevcut bulunduğu 
Doğu memleketleri ile bir müşterek pazar kur
masını gerekmektedir. 

Bu mühim hakikatler muvacehesinde Hükü
met aşağıdaki tasarruf ve tutumlarından dola
yı mesul bulunmaktadır. 

1. — Evvelce yapılmış anlaşmaya göre, ha
zırlık döneminde hazırlıklar tamamlanamadı 
ise geçiş döneminin ıbaşlatılması ileriye kaldırı
labileceği halde hazırlıkların yapılamamış ol
ması gerçeğine rağmen Hükümet Türkiye'yi bir 
emrivaki ile geçiş dönemine biran evvel sokma
nın gayreti içindedir. 

2. — Müşterek Pazar konusunun bu önemli 
noktada Yüce Mecliste görüşülmesini temin 
için çeşitli partilerin aylardan beri isteklerine 
rağmen Hükümet bu önemli konu hakkında 
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Yüce Meclise etraflı bir izahatta dahi bulun
mamıştır. Konunun Yüce Mecliste görüşülme
sinden kaçınmaktadır. Hükümet Yüce Meclisi, 
bu çalışma devresi sonunda tatile girdiğinde, 
birdenbire geçiş dönemine girildiğine dair bir 
emrivaki ile karşıkarşıya bırakabilir. 

3. — Sayın Başvekil ne pahasına olursa ol
sun geçiş dönemine biran evvel girileceğini pe
şinen ifade etmişlerdir. Bu durum bilâhara 
Müşterek Pazar memleketleri ile oturulan pa
zarlık masasındaki görüşmelere tesir etmiştir. 
Türkiye nasıl olsa girecek diye karşı taraf 
Türkiye'ye hemen hemen hiçbir menfaat temin 
etmiyen, buna mukabil birçok zararları doku
nacak olan teklifler ile Türk heyetinin karşı
sına çıkmak yolunu tutmuştur. 

4. — Geçiş dönemine girilmesi için hazırlık
lar tamam olmadığı halde ve bu durum Devlet 
Plânlama Teşkilâtı uzmanları rapor ve neşri
yatında belirtildiği halde Sayın Başvekil ve Sa
yın Hariciye Vekili uzmanların sözünü dinle
meden geçiş dönemine derhal girilmesini iste
mektedirler. 

5. — Devlet Plânlama Teşkilâtı geçiş döne
mine hemen girilmesinin karşısında olduğu hal
de Sayın Sanayi Vekili Bütçe Komisyonu müza
kerelerinde plânlamanın geçiş dönemine derhal 
girilmesine taraftar olduğunu ifade buyurmuş
lardır. 

6. — Türkiye'nin asıl menfaati Doğu memle
ketleri ile bir müşterek pazar kurmakta olduğu 
halde Hükümet, geçen hafta Pakistan'ın bu ko
nuda getirdiği teklife gereken alâkayı göster
memekle hatalı hareket etmiştir. 

7. — Hükümet hazırlık döneminde yapılma
sı gerekli çalışmaları ciddî bir şekilde ele alma
mış ve alınması gerekli tedbirleri yerine getir
memiştir. Sanayi Bakanlığı müşterek Pazarla 
ilgili büroyu kurmak için daha yeni bütçe ile 
harekete geçme teşebbüsünde bulunmaktadır. 

Arz olunan sebeplerden dolayı Hükümet 
hakkında Gensoru açılması için işbu önerge
min gündeme alınmasını ve kabulü için oya 
vas'ını saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — Okunan bu gensoru önergesi
nin gündeme alınıp alınmıyacağı hakkındaki 
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görüşme, Anayasanın 89 ncu maddesinin emre
dici hükmü muvacehesinde, gelecek birleşim
de yapılacaktır. 

4. — Hakkâri Millet,vekili Ahmet Zeydan'ın, 
Sayıştay ve İmar ve İskam komisyonlarından çe
kildiğine dair önergesi (4/65) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Ahmet 
Zeydan'ın, iki komisyondan istifa ettiğine dair 
önergesi, vardır, okutuyorum. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sayıştay, tmar ve İskân 

komisyonlarından istifa ettiğimi saygı ile arz 
ederim. 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
(6/126) ve (6/143) esas sayılı sözlü sorularının 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi (6/126, 
6/143) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Tekin 
Erer, bir sözlü sorusunu yazılı soruya çeviriyor. 
Bu konudaki önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başbakan tarafından cevaplandırıl

ması isteğiyle, Bugün Gazetesi hakkında 
30 . 3 . 1970 ve 7986 No. ile vermiş olduğum 
sözlü soru ile, Sayın içişleri Bakanı ve 
Adalet Bakanlarının cevaplandırmaları iste
ğiyle 7 . 5 . 1970 ve 9871 no ile verdiğim söz
lü soruların biran önce cevaplandırılması için 
yazılıya çevrilmelerini saygılarımla rica ede
rim. 

İstanbul 
Tekin Erer 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine ge
tirilecektir.. 

Gündeme geçiyoruz : 

6'. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
Önleme çarelerini tesMt konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

BAŞKAN — Kurulmasına evvelce karar ve
rilmiş olan komisyona gösterilen adayları ihti
va eden pusulalar sayın üyelere şimdi dağıtıl
maktadır. 

Yapılacak seçim sonuçlarını tasnif etmek 
üzere üç kişilik bir tasnif komisyonu seçile
cektir, kur'a çekiyorum: 

Hüseyin »Balan? Yok. 
Ekrem Dikmen? Burada. 
Faruk Sükan? Yok. 
Kadir Çetin? Yok. 
Esat Kıratlıoğlu? Yok. 
Kemal Güven? Yok. 
Vefa Tanır? Yok. 
Fazıl Güleç? Yok. 
Ata Bodur? Yok. 
Süleyman Çağlar? Yok. 
Fethullah Taşkesenlioğlu? Yok. 
Mehmet Atagün? Yok. 
Muzaffer Naci Çerezci? Burada. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyona 

aday efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
İsmet Kapısız? Yok. 
Süleyman Mutlu? Yok. 
Abdülkadir özmen? Yok. 
Hüdai Oral? Yok. 
Mehmet özdal? Yok. 
Erol Yılmaz Akçal? Burada. 
Nadir Yavuzkan? Burada. 
Efendim, bu suretle tasnif komisyonu; Sa

yın Ekrem Dikmen, Erol Yılmaz Akçal ve Na
dir Yavuzkan'dan kuruluyor. 

Seçime hangi ilden başlanacağına dair kur'a 
çekiyorum... Ankara. 

(Ankara Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Trafik kazalarının artış sebep
leriyle önleme çarelerini tesbit konusunda araş
tırma yapmak üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
devam etmektedir, sayın üyelerin lütfen oyla
rını kullanmalarını rica ederim. 

Meclis Araştırma Komisyonu için üye seçi
mi devam etmektedir, sayın üyelerden oyunu 
kullanmıyan var mı efendim? Yok. Oy verme 
işlemi bitmiştir. Kutuyu kaldırın. 

Lütfen seçilen Tasnif Komisyonu yerini al
sın efendim; Sayın Ekrem Dikmen, Nadir Ya
vuzkan, Erol Yılmaz Akçal arkadaşlarımız... 

Araştırma Komisyonu için yapılan seçim so
nuçlarını bildiren Tasnif Komisyonu tutanağını 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Trafik kazalarının artış sebepleriyle önleme 

çarelerini tesbit etmek üzere kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu için yapılan seçime 
177 üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadı
ğından ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Trabzon Rize 
Ekrem Dikmen E. Yılmaz Akçal 

üye 
Burdur 

Nadir Yavuızkan 

BAŞKAN — Yapılan bu seçim sonucunda 
gerekli çoğunluik bulunmadığı anlaşıldığından 
15 Mayıs 1970 Cuma günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 16,25 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. —• Samsun Milletvekili Yasar Akal'ııı, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. —• Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme, açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nobil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti

sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğkı ile Konya Milletvekili O-rhan 
Okay'm, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) ' 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-
d?na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Oanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
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uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ım, Doğu ve Güney - Doğu böl gel erlimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesıi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın- ? 
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağhyacak tedbirleri tesbit 

etmek maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nei madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

27. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususi arında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 



— 3 — 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1.. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (C/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Mîllî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırım] ara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nütn, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kunılmasına ve traktör plasmana politikasınla 
dair Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış, gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba-
kanlanndan sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boa-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'ınun, bir gazetede yayımlanan cAta-
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savanıma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
I İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey toanayoiu-



nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamından 
sözlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
t ay 'ıın, 931 sayılı Kamunun tatbikatıma dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

28. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

29. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

30. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret balkanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

31. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

32. —• Afyon Milletvekili Ilamcli Hamamcı-
oğiu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

33. — İzmir Milletvekili Kemal Önderin, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

34. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
kı, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 
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35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

36. — İçel Milletvekili Turhan Özgüncr'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlj bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet, 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

4:1. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nurı, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve !»u yolun asl;;!tlanm..ı^ nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
^6?i:l sorusu (6/48) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

44 — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ın, Kalkınma Plânında yev alan, «İdareyi yeni
len düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 



47. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

48. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

40. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakarımdan sözlü sorusu (6/56) 

50. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

51. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

52. — Samsun Milletvekili İlyas Kıl UMU. Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

53. —• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

54. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

55. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

' 50. •—• Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, İl
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mmtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

58. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

59. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

00. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (0/67) 

0J. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (0/68) 

02. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
t.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (0/09) 

03. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (0/70) 

04. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Ler'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (0/71) 

65. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner' 
in, E. K. i. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (0/72) 

00. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

07. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (0/74) 

08. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet' Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanından sözlü sorusu (0/75) 

09. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (0/70) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ın diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Küplüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (0/77) 

71. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakarımdan sözlü sorusu. (0/78) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 



73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan söaiü so
rusu. (6/80) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

77. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

79. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

80. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nım, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

82. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

83. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
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Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
iskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

86. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

87. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

88. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

89. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

91. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

92. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

93. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/102) 

95. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 



96. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

97. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

99. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

100. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

101. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

104. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

106. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

107. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 

Umamlanacağma dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

108. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ön, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

109. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

110. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

111. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde « Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

112. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

113. — İstanbul Milletvekili Eşref Dcrinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

114. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

115. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

116. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

117. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

118. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
«Bugün Gazetesi» sahibine dair • Başbakandan 
sözlü sorusu (6/126) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi-



naşı yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ea'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

123. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işeri Balkanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

125. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

127. — Traibzton Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 
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I 128. — Tokat Milletvekili Kesit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri halamından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

129. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 

I sözlü sorusu (6/137) 

130. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
I Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
I fal ti anm asındaki teknik hatalara dair Bayındır

lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 
I 13!. — Konya Milletvekili İrfan Larsn'ın. 
I Kmıya Ereğliı-:r'nde bir şahsa, kanunsu:'. ve usul-
I 'iiiz olarak bâ.:-:ı menfaatler sa^biidmı iddiasına. 
I -bir Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan-
I la.rından sözlü sorusu (6/130) 

132. — Konya Milletvekib' İrfan Paramın, 
I vnrtdaşlann can ve mal j;ü verdiklerinin sağ

la, n m ası için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

133. — Konya Milletvekili İrfan Paramın, 
Konya, ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

TTT 
ÖNCELİKLE CöltÜŞİİLMESİ KARARLAŞTİ

RİLAN .ISLIMI 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İSLER 
B - TÜZÜK GEREfiİNCR BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 


