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I. — GEÇEH TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar IpÜetvekili Süleyman 
Mutlu'nun, haşhaş ekiminin tahdidi, alım fiyat
ları ve kaçakçılığın önlenmesi için alınması 
gerekli tedbirlere dair demecine Tarım Bakanı 
llhami Ertem cevâp verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı. ihsan Sabri Çağlayangü'e Devlet Baka
nı Raf et Sezgin'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin; Fındık 
mahsulünün değeri pahasına pazarlanmaşı ve 
üreticinin emeği karşılığını alabilmesini te
min için bir Meclis araştnması yapılmasına dair 
önergesi okundu ve gündeme alınarak sırası 
geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Anayasanın 84, 85 ve 94 ncü maddelerinin 
tatbikatiyle ilgili olarak alman kararlar gere
ğince; Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
üye sayısının 14 e çıkması ve geçici komisyon
lar ile Meclis Araştırması komisyonlarının yeni 
üye sayılan teker teker Genel Kurulun oyuna 
sunalarak kabul olundu, 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun taşanla

rının maddeleri kabul oluriarak tümleri açık 
oya sunuldu ise de, oylann ayranının birleşim 
sonunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun 
sağlanamadığı, oylamaların gelecek birleşim
de tekrarlanacağı bîldifildi. 

Başkanlık Divanı üye sayısının 14 e çıkarıl
ması ve 14 ncü üyeliğin 0. H. P. Grupunca tem
sil edilmesi hususlan önceki birleşimde kabul 
edilmiş olduğundan, bu üyeliğin Başkanvekil-
liği, idareci üyelik veya Kâtiplik olması hu
susunda yapılan görüşmelerden 3onra, C. H. P. 
Grupuna verilecek olan 14 ncü üyeliğin Divan 
Kâtipliği olması kabul olundu. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayı
lı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir geçi
ci madde eklenmesine dair kanun tasarısı ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

22 . 7 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Eksi 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'-

nun, spor kargılaşmalannda aldığımız mağlu
biyetlerin sebebine dair sözlü soru önergesi, 
Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/149) 

Yazılı sorular 
1, — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürünün 
tutum ve davranışına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa ve Ticaret Bakanbğma gönderil
miştir. (7/266) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon - Şuhut - karaadelli kara
yolunun yapımına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/267) 

— 608 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/365) (İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî 
Eğitim komisyonlarına) 

2. — 5 . 9 . 1963 tarih ve 326 sayılı Kanu
nun geçici İ nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı (1/366) (Maliye, Millî 
Eğitin ve Plân komisyonlarına) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 

3. — 1970 yılı Bütçesi finansman kanunu ta
sarısı (1/330) (38 numaralı Geçici Komisyona) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16,31 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Milet Meclisinin 
simini açıyorum. 

132 nci Birle Çoğunluğumuz 
yoruz. 

vardır, görüşmelere başlı-

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. _ 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değ-iştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/359) (S. Sayısı : 
229) 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko

misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/360, Cumhuriyet Senatosu: 1/1131) (Millet 
Meclisi S. Sayısı .: 230, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1458) 

BAŞKAN — Geçen birleşimce açık oya arz 
edilmiş bulunan Askerî Personel Kanunu ile 
Aktarma kanunu tasarısının açık oylaması 
sonuçlananuştı. Bunlar tekrar açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

vali, istihsal yevnaiyeleri, pirinç taban fiyat-1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya
lının, Kastamonu'ya bir kâğıt fabrikası yapıl
masının zarureti ve insan taşıyan kamyon ve 
traktörlerin şehre sokulmamasmın sakıncala
rına dair demeci ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı; gündem dışı 
söz istiyorsunuz, pancar fiyatları, orman em-

lan, Kastamonu'ya kâğıt fabrikası yapılmadı 
konusu üzerinde. 

Hangi konu üzerinde konuşmak istediği
nizi soracağım ve o konu üzerinde söz ve
receğim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bun
ların dördünü de görüşemez miyim? 

—609 — 
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BAŞKAN — O zaman dört gündem dışı 
söz almış oluyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — öyle 
ise Kastamonu Kâğıt Falbrikası hakkında ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı; Kasta
monu'da yapılması mukarrer veya mutasav
ver kâğıt fabrikası üzerinde gündem dışı söz 
istemiştir. Beş dakikayı geçmemek üzere Sa
yın Tosyalı buyurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Uzun yıllardan Tberi Kastamonu'nun geri 
kalmışlığını, fakirliğini, makûs talihini yen
mek için Kastamonu halkı olarak, milletve -̂
killeri olarak çok çalışılmıştır. 

Maalesef, Türkiye'nin değil, Avrupa'nın, 
yegân yegân her memleketinden daha fazla 
orman zenginliğine sahilbolan Kastamonu'da 
hakkı olan, Türkiye'nin menfaati için, Kas
tamonu'nun menfaati için lüzumlu olan bir 
kâğıt fabrikası yaptırılmamıştır. Son hafta 
içerisinde, bundan beş altı gün evvel Sanayi 
Bakanlığının ve Kanada'dan gelen kâğıt sa
nayii mütehassıslarının yaptığı bir etüt ne
ticesinde Kastamonu Gazetesinde çıkan şu 
müşterek raporu Yüce Meclisin bilgilerine 
arz edeceğim; 

Kanada ve Türkiye heyeti diyor ki; «Kas
tamonu'daki orman zenginliği, Türkiye'nin 
değil Avrupa'nın en zengin bölgelerinden 
daha zengindir. Eğer Kastamonu'ya bir ya
tırım yapılırsa, bu takdirde yalnız Kasta
monu'dan istihsal edilecek kâğıt hamuru, se
lüloz, kâğıt ve her nevi1 orman emvali ile 
Türkiye'nin ihracatına 250 milyon dolar ilâve 
edilebilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu kürsüde 
ve Bütçe ve Plân Komisyonunda ayni şeyi 
izah etmiş idim. 6 milyon İsviçreli, 2 mil
yon İsviçre köylüsü orman emvali ile dün
yanın en müreffeh milleti olarak yaşamak
tadır. Finlandiya 3,5 milyon; 3 milyonu or
man emvali ile Avrupa'nın en zengini olarak 
yaşamaktadır. Fakat, onlardan çok daha zen
gin orman emvali olan Kastamonu, orman böl
gesi halkı, Türkiye'nin değil, 'belki de dün
yanın en fakir, en bakımsız insanı olarak ya
şamaktadır. 

Bu sebeple, Kastamonu' Ua mutlaka, Tür
kiye'nin kalkınması için, Devletimize bir haf
ta evvel verilen resmî raporda belirtildiği 
gibi, Türkiye gelirini senede 250 milyon dolar 
artıracak Kastamonu Kâğıt Fabrikası ve ke
reste sanayiinin ele alınması lâzımdır. Maale
sef, bu büyük ve önemli işi ne Birinci Beş Yıl
lık Plânda,, ne İkinci Beş Yıllık Plânda göre
miyoruz. 

Hükümeti, Yüce Meclis huzurunda tekrar 
ikaz ediyoruz; verilen resmî raporlar ikaz et
mezse, biz milletvekili olarak, milletimizyo. 
milletvekili olarak ikaz görevimize devam 
ediyorum. Milyonlarca metreküp kereste Kas
tamonu ormanlarında çürümektedir. Bir mil
yon metreküpün üsütnde kereste Kastamonu 
hudutlarından tomruk halinde gitmektedir. 
Fakat geride bir çöl kalmaktadır arkadaşlar. 
O kadar aşırı kesim vardır ki bugün Kasta
monu'da, seylâp ve erozyona sebebolmaktadır. 
Hükümetin mutlaka 1971, 1972, 1973 yılla

rında Kastamonu'da kâğıt fabrikasını ve ke
reste sanayiini bütün encamiyle ele almasını, 
plân ve programa almasını tekrar istirham 
ediyorum. Yüce Meclis Huzurunda Hükümeti 
tekrar tekrar ikaz ediyoruum. Peşini bırakmı-
yacağız bu işin. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta yine or
man mevzuu ile ilgili olarak, Kastomu malûmu-
jliniz ormanlık bir bölgedir,, gazeteler yazıyor, 
köylünün traktörü ve kamyonu köyden şehire, 
insan yüklü ve mal yüklü olarak şehire sokul-
mamaktadır. Trafik memurları, şehirlerin, ka
sabaların dışında beklemekte, köylüye işkence 
yapmakta, eziyet yapmakta, ağır ceza ver
dirmekte ve hattâ rüşvet almaktadır. 

Sayın Dâhiliye Vekili burada ise, nazarı 
dikkatini celbediyorum, bu, köylüye bir işken
cedir. Köylü, merkepten traktöre terfi etmiş
tir, iktidarınız sayesinde, gelip geçmiş ikti
darlar sayesinde, Fakat, traktöre binen, hey
besini, yükünü traktöre koyup, şehire, pa
zara gelen köylüye bu, çok görülmektedir. 
Köylüye işkence yapmak için ondan alman 
cezalar bu memlekete lâzım mıdır? Gazeteler-
yazıyor ve her taraftan haber alıyoruuz; köy
lünün traktörü; insan yüklü, mal yüklü kam
yonu şehire sokulmamaktadır arkadaşlar. Bu, 
bir işkencedir, Sayın içişleri Bakanı lütfen 
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işaret buyursunlar. Kastamonu'ya lûfen tali
mat versin, bütün kasabalardan, köylerden 
gelen traktörlerimiz, kamyonlarımız, trafik 
memuru tarafından şehre sokulmamaktadır. 
Bunu gazeteler yazmışlardır ve elli, altmış ka
dar da mektup elimdedir efendim. Trafik me
murları, halka işkence etmektedir, ceza almak
tadır, hattâ, rüşvet almaktadır, ispatını yapa
cağız arkadaşlar bunun. Şu istihsal mevsimin
de, şu ziraat mevsiminde bu, büyük bir işken
cedir. 

Benim Kastamonu'nun orman köylüsüne, or
man istihsalinde ve çekiminde verilen yevmi
ye onun bir öğünlük yemeğine yetmemekte
dir. Orman Bakanını da bu kürsüye davet 
ediyorum, üçyüz liraya bir metreküp keres
teyi tüccarlara vererek onları zengin eden 
Orman Bakanlığı, benim fakir Kastamonu or
man köylümü zengin etmek için değil, hiç 
olmazsa karnını doyurmak için lüzumu ka
dar istihsal yevmiyesi ve lüzumu kadar çe
kim parası vermesi lâzımdır. 

Bugün bir traktörün alış fiyatı iki üç 
misline çıkmıştır, yedek parçası üç beş misline 
çıkmıştır. Köylünün sattığı ucuz, aldığı pahalı 
hale gelmiştir. Bizim yegâne istihsalimiz orman 
emvaldi:1, bundan da faydalanamıyoruz. Hükü
meti, Yüce Meclis huzurunda tekrar tekrar ikaz 
ediyorum, Dâhiliye Vekilimizin bu akşamdan 
tezi yok, Kastamonu'ya tel çekmesini talebedi-
yorum. 

Hürmetlerimle. (Bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı, Sayın 
Hasan Tosyah'nın beyanlarına cevap vermek 
üzere buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE* 
OĞLU (Muğla C. S. Ü.) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel bu kürsüden konuşan arkada
şımın telâşına hiç lüzum yoktur. Elbette ki tra
fik Kanununun hükümleri dairesinde trafiği 
bir düzene sokmak için kamyonunu da, trak
törünü de bir istikâmetin içinde seyrettirmek 
kamu idaresine aittir, trafik teşkilâtına aittir, 
Dâhiliye Vekâletine aittir. Bunu ayarlama 
bakımından kendilerinin de riayetkar olma
ları lâzımgelen bâzı prensipleri ortaya koy
duk, tatbikatta dozunu aşan halleri görerek 

ıslah etmeleri için de lüzumlu emri vermiş bu
lunuyoruz. Vazifesini yapan görevli, kim olur
sa olsun, kanunların sınırını aştığı takdirde 
karşısında cezai müeyyideyi görür. Vazifesini 
kanun ve hukuk ölçüsü içinde, başarı ile ya
pan da takdir görür. Bizim istihdam politika
mızın temeli budur, prensibi budur. Arkadaşı
mın heyecanına lüzum yoktur. 

Kastamonuda kâğıt fabrikası mevzuuna ge
lince; bu da Sanayi Bakanlığımız tarafından 
ciddî bir etüde tabi tutulmuştur. Geçmiş gün
lerin içinde Sanayi Bakanlığının uzmanları 
çalışmalar yapmışlardır. Bir tesisin, müessese
nin kurulmasının, plânlı bir devrede, ne gibi 
çalışmalara vabeste olduğu arkadaşımızın ma
lûmudur. Gerçekler ortaya çıkacak ve Kasta
monu'ya ve Kastamonu'nun değerli halkına duy
duğu bu genel ihtiyacın ne zaman karşılana
cağı ilân edilecektir. Bundan arkadaşımız emin 
olsun, 

Biz, bir meseleyi bütün yönleriyle çözmeden 
ve katî olarak icra etme imkân ve teminatına 
bağlamadan vatandaşa ve halkımıza bir şey 
söylemeyiz. Çünkü, bizim siyasi ahlâk telâkki
miz, taahhüde sureti katiyede bağlılığı emre
der. Biz verdiğimiz sözü yerine getiren bir Hü
kümetiz. Verdiğimiz sözü yerine getirebilme
miz için de o söz ve taahhüdün mevzuunu ince
lememiz ve programa bağlamamız lâzımdır. 
Arkadaşımız hiç telâş etmesin, emniyetle bek
lesin. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) . 

2. — Çorum Milletvekili Kemal Demircilin, 
Güney - Doğu Anadolu'da görülen kuraklık ve 
su sıkıntısına ve- alınması gerekli tedbirlere 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demirer, Güney -
Doğu Anadoludaki kuraklık üzerinde gündem 
dışı söz istemişlerdir buyurun efendim. 

Genel Kurulun malûmu olduğu üzere, bu
günkü gündemimiz soru, araştırma ve soruş
turma ile ilgili olduğu için bu müesseseyi tam 
çalıştıralım çok zamandan beri söz haklarını 
aldık kıymetli arkadaşlarımızın. 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Sayın 
Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

- 611 — 
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Güney-Doğu Anadolu Bölgesinin Urfa, I 
Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt illerinde 
otuz senedir görülmemiş derecede hüküm sü
ren kuraklık, su sıkıntısı bölge sakinlerinin 
acılarını her gün biran daha artırmaktadır. 

Bu bölgeye yağmur, bu mevsimde her sene 
normal 935 mm. düşerken bu sene bu miktar 
333 mm. ye indiği için kuraklığa sebebolmuş, 
bugün susuzluk Güney Anadolu Bölgesini ka
sıp kavurmaktadır. 

Bugün bu bölgede insanlar susuzdur, hay- I 
vanlar susuzdur. Susuzluktan bağ, bahçe ku- I 
rumuştur. Mahsul, susuzluk yüzünden, her sene 
olan miktarın yüzde elli nisbetinde noksan ol- I 
muştur. Halk, elindeki canlı hayvanlarını, su- I 
»uzluktan kırılmamaisı için, satmak durumun- I 
dadır. Günlük matbuata ve radyo bültenlerine I 
göre, kuraklık bölgesinde yaşıyan insanlar köy
lerini terk etmek durumundadırlar. Göç ede- I 
miyen insanlar ise hayvanların sırtında yir- I 
mi kilometreden taşıdıkları su ile günlük ihti
yaçlarını gidermek zorunda kalmaktadırlar. I 

Yine, radyo bültenlerinden ve matbuattan 
öğreniyoruz ki, yirminci yüz yılda aileler ço
cuklarını toprakla temizlemekte, dört aydır 
çamaşır yıkayaimamakta, hattâ rivayet doğru 
ise - bunu dün akşamki basın toplantısında 
sayın Bakan tekzibetmiştir - ölülerin bile yi- I 
kanmadan gömüldüğü iddia edilmektedir. Bu 
sıkıntılara âcil ve pratik çareler bulmak şart- I 
tır. Bu bölgede yaşıyan kasabalı ve köylü kar
deşlerimizin hayatiyetleriyle ilgili olması bakı- I 
mından konu büyük önem taşımaktadır. I 

Sayın Hükümet, elindeki mevcut imkânla- I 
riyle kuraklık bölgesine koşmuş, temin edebil- I 
diği tanker ve arazözlerle köylere su taşımaya I 
başlamıştır. Sayın Köy İşleri Bakanı bölgede I 
tetkikler yapmış, halkla temas etmiş, ilgililere I 
icabeden emir ve direktifleri vermiş, su sıkın
tısını giderici plân ve program çerçevesi içe- I 
risinde, yapılan yatırımlarla ilgili çalışmalara 
nezaret etmiş, ilgililere kesin emir vermiş ol- I 
masına rağmen alınan tedbirlerin kâfi olduğu
na kaani değilim. 

(Sayın Bakanın ve Hükümetin yerinde mü
dahalelerine huzurlarınızda alenen teşekkür et
mekle beraber, en seri ve en âcil şekilde pratik 
tedbirlerin ve çarelerin bulunması icabettiğine I 
kaaniim. | 
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Köy İşleri Bakanlığının bölgeye gönderdiği 
araZözler ve para ile kiralanan tankerler, ara
lıksız çalışmalarına rağmen, her köye on günde 
bir tanker su taşıyabilmektedir. Bir tanker an^ 
oak beş ton su taşıdığına göre, on günde bir kö
ye giden beş ton suyun her çeşit ihtiyacı karşılı-
yacağına da inanmıyorum. Yemek, içmek, te
mizlik, çamaşır, ibadet ve bir tek kelime ile; ha
yat her yerde su ile kaim olduğuna göre, Sayın 
Bakanın beyanları veçhile 40 tankerin beş altı 
tane ilimizdeki susuzluğu gidereceğine inanmı
yorum. Bugün de tanker sayısının 60 a çıktığını 
yine Sayın Bakanın beyanından öğrenmiş bu
lunuyoruz. Beş vilâyette su sıkıntısı çeken köy
lerin adedinin 60 m çok üstünde olduğuna kaa
niim. Arazözlerle halka su tevzi etmenin sıkıntı
larını, bizzat müşahede eden, bu işe nezaret 
eden bir arkadaşınız olarak biliyorum. Bu, vakit 
alıcıdır. Su sıkıntısı çeken her köye bir arazöz 
tahsis edilmediği takdirde, bu sıcak yaz ayla
rında vatandaşların sıkıntılarının giderilmiş 
olacağını sanmak yerinde olmaz. 

Sayın Hükümet böyle bir âfeti beklemediği 
için hazırlıksız olabilir, bütçede bu işe sarf edi
lecek hazır bir ödenek bulunmıyabillıir. Ama, her 
şeye rağmen bunun pratik çareleri vardır. Eğer 
istenirse su sıkıntısına 48 saat içerisinde çare 
bulmak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, kahraman ordunun 
hazarda, seferde su ihtiyacını karşılamak için 
elinde su tankerleri mevcuttur. Bilhassa Batı -
Anadolu bölgesinde, Trakyatta ordunun, elin
de mevcut tankerlerin tamamını kullandığını 
zannetmiyorum. Halihazırda kullanılmıyan bir 
kısım tanker elde mevcuidolaibilir. Sayın Millî 
Savunma Bakanlığı bir emirle, ordu elimde bu
lunan ve ihtiyaçtan fazla olan tankerleri derhal 
kuraklık bölgesi valileri emrine sevk edebilir
ler. 

Bunun dışında, her il ve büyük ilçe belediye
lerine Sayın İçişleri Bakanı emir verdiği takdir
de, belediyeler birer arazözünü kuraklık bölge
sine sevk etmek suretiyle sıkıntıya çare buluna
bilir. 

Belediyeler âmme hizmeti gören kuruluşlar
dır. Bu kuruluşların her sene yapılan bütçele
rinde bu işlere sarf edilmek üzere konulmuş 
ödenekleri mevcuttur. Böyle bir emir verildiği 
takdirde, il ve büyük ilçe belediyeleri kendi büt-
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çelerinden harcıyacakları paralarla kuraklık 
bölgesine birer arazöz gönderebilirler. Arazöz 
ıgönderen belediyelerimize büyük bir külfet yük
leyeceğine de kaani değilim. Bunlar âzami dört 
be? bin lira içerisindedir. 

Hele Sayın Köy îşleri Bakanı son gezisinde 
«kuraklık bölgesinde çakıştırılacak olan vasıta
ların her çeşit masrafları Devlet tarafından kar
şılanacaktır» şeklinde beyanda bulunduğuna 
göre, belediyelerimiz üzerimden bu yük de kal
kıyor demektir, DaJha kolaylıkla belediyelerimiz 
birer arazözünü kuraklık bölgesine taihlsis edebi
lirler. 

Muhterem arkadaşlarım; kuyu 'açmak, mo
topomp temin etmek, zaman alan işlerdir, bun
larla âcil sıkıntılar giderilemez. Bugün için ya
pılacak tek şey; belediyelerden, ordudan temin 
edilecek arazözlerle, en seri şekilde halkın yar
dımına koşmaktır. 

Nitekim, Sayın Meteoroloji Genel Müdürü : 
«Bu bölgeye Ekim ayına kadar yağmurun düş-
miyeceğini» kesin olarak bir beyanatında ifade 
etmektedir. Burada yaşıyan hemşerileriımizi, da
ha iki buçuk ay susuzlukla karşı karşıya, sıkıntı 
içinde bırakamayız. 

'Belediye arazözleri bu şekilde kuraklık böl
gesine tahsis edildiği takdirde, kendi bölgelerin
de çıkacak bir yangın tehlikesi düşüncesiyle, 
arazözlerini vermiyecekleri, gönderemiyecekleri 
düşünülebilir. Ama, belediyelerden istenen bir 
tek arazöz, her belediyenin itfaiye gücünün yüz
de onlbeş veyahut yirmisine tekabül eder ki, bu 
büyük bir güç olmaması bakımından, her bele
diye rahatlıkla bir arazözünü bu bölgeye seve 
seve göndermelidir ve göndereceğine kaaniim. 

Aslında belediyelerin vazifesi yangınlara 
koşmaktır. Bugün kuraklık (bölgesinde susuz
lukla pençeleşen insanların mâruz kaldığı sıkın
tıda bir çeşit yangındır. Bu sıkıntıya elbirliğiy
le koşmak her belediyenin vazifesidir. 

Kahraman ordumuzun, binbir sıkıntı içeri
sinde görev yapmaya alışık, çilekeş belediyele
rimizin; ilgili Sayın Bakanlar tarafından emir 
verildiği takdirde, kuraklık bölgesine seve se
ve, koşa koşa gideceklerine ve Sayın Hüküme
tin de bu konuya eğilerek gerekli direktifi ve
receğine inanıyorum. 

Hepinizi hürmet ve saygıyla selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
1970 yılı fındık ürünü müdahale alım fiyatla
rına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — 1970 yılı fındık mahsulü mü
dahale alım fiyatları üzerinde Sayın Ahmet Şe
ner gündem dışı söz istemişlerdir. Buyurunuz 
efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Gündem dışı konuşmalara şahsan pek faz
la rağbet göstermem. Ama, bu gibi bâzı önemli 
gündem dışı konuşmalarda Sayın Hükümetin 
burada bulunmasında büyük faydalar olduğu 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karadeniz Bölge
sinin fındık mahsulünün ve fındık üreticisinin 
problemleri çeşitli vesilelerle basında, bu kür
süde, Hükümet nezdinde ve efkârı umumiye 
önünde serilmiş bulunmaktadır. Had safhaya 
geldiği ve zabıtlara geçirmenin zaruretine inan
dığım için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Karadeniz Bölgesinden; Ordu'dan, Gire

sun'dan, Trabzon'dan ve Akçakoca'dan beşyüz 
kişilik bir heyet problemlerinin halli için sa
yın Başbakana ve Hükümete başvurmuşlardır. 
Ama burada verilen vaatler yerine getirilme
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Peşinden yine Karadeniz milletvekilleri olarak 

bu meseleyi Hükümete götürdük, fakat netice 
çıkmadı. BilâJhara halk, kendisi bu konuda bir
çok gösteriler ve toplantılar yapmak suretiy
le dertlerini ortaya koydular. Hattâ bu konu
da Ordu'da bir vatandaşın kazaya kurban git
tiğini de gördük. 

Muhterem arkadaşlarım, Karadeniz bölge
sinde bugün; 40 bin hektar Trabzon, Rize ve 
mülhakatında; 100 bin hektar Giresun'da; 100 
bin hektardan fazla Ordu'da fındık sahası var. 
35 bin hektar da ikinci standardizasyon böl
gesi olan, merkezi Akçakoca olmak üzere, Ak
çakoca ve çevresinde mevcuttur-

Muhterem arkadaşlarım, 
İkibuçuk milyon insan direkt olarak bu 

fındıktan geçinir. Endirekt olarak fabrikasyo
nu, manipülâsyonu ve sairesiyle, Türkiye'nin 
büyük bir döviz kaynağını teşkil etmesi dolayı-
siyle büyük önemi olan fındığın toplanmaya 
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başlandığı, harmana konduğu bu sırada Ana
yasanın 52 nci maddesine göre Hükümet hâlâ 
taban fiyatını tesbit etmemiştir. 

Anayasanın 52 nci maddesi tedvin edilir
ken, hasbelkader Kurucu Mecliste bulunlduğum, 
o önergenin altında - sonradan ilâve edilmiştir -
imzam vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu 52 nci maddeyi aynen okuyorum : «Dev

let, halkın gereği gibi benimsenmesini, tarımsal 
üretimin toplumun yararına uygun olarak ar
tırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını ön
lemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanla
rın emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri alır.» der. 

Biz Hükümetten, bu konuda bu maddenin 
esprisine göre yardım istiyorum. Anayasanın 
bu temel hükmüne göre, bugün fındık müstah-
sılına, yarın pamuk müstaJhsılına, öbürgün in
cir veya üzüm müstaJhsılına, diğer müstahsıl-
lana elbette ki aynı yardımı yapmaya muktedir 
olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün hasat başlamıştır. Yaş fındık iki-

buçuk - üç liraya bakkala, aracıya satılmakta
dır. 

Fındığın kaderi şu : Her meyva muayyen 
mevsimde olur. Ama fındığın çiçeklenmesi kı
şın başlar, mahsulünü bu aylarda verir. Çiçeğe 
başladığı zaman fındık müstahsili borç alma
ya başlamıştır, tefecinin elinde ezilmiştir, çünkü 
kredisi yoktur. Çiçekte iken alivre satışları baş
lamıştır ve bu alivre satışlarla memleketteki 
fındık müstaJhsılı sömürülmüştür. 

Arkadaşlarım, 
Bu sömürü yeni değildir. 7 sene bölge Fındık 

İstasyonu Müdürlüğünü yaptım. Bu bölgenin 
çocuğu ve bir ziraat mühendisi olarak fındık 
müstahsilinin kaderlerinin ne olduğunu bili
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, müstahsil şimdi 
yaş fındığı elinden üç liraya çıkartmaktadır. 
Hükümet eğer taban fiyatını tesbit eder ise 
elbetteki ona göre ümidi olacak, bakkala olan 
kredisi ona göre oloak, satmalma imkânını ona 
göre ayarlayacak. 

Müstahsil, fındık toplamak için 25 - 30 li
raya işıçii kullanmaktadır. Düşününüz; 2'5 - 30 
liraya 20 kilo fındığı toplattıracak. Bâzı böl

gelerde yemek parasını da bizzat müstahsil 
verir. 

Şimdi düşününüz; taban fiyatı daha belli 
değil Duyduğuma ve edindiğim intibaa göre, 
zannederim Hükümet 600 veya 640 kuruş gibi 
T>ir ücret düşünmekte imiş. % 50 randımanlı 
bir fındığa bunu verecek. Bu sene fındığın 
250 milyon kilo olduğunu, hattâ daha fazla 
'olabileceğini tahmin ettiklerini söylerler. Ha
yır arkadaşlarım; 170 - 180 milyon kilo fındık 
olabilir, bu sene. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Açık- oyunu kullanmamış sayın üye var mı, 
efendim?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Buyurun. 
AHMET ŞENECR (Devamla) — Teşekkür 

ederim, Sayın Başkan. 
Bu sene fındığa Devletin iyi bir fiyat 

vermesini muhtıra verdiğimiz zaman Hükü
mete söyledik; Fisko - Birliğin asgari 7 - 8 li
raya alması gerekir, dedik. Vatandaşlar Sa
yın Başîbakana bizzat çıktılar, 9 lira istedi
ler. 

Bu sene yeşil eriği 5 liraya yediniz. 5 
liraya yeşil erik yenen bir memlekette ihraç 
malı, döviz malı olan ve bütün hayatını bu 
mahsule bağlıyan bir memleketin fındığına el
betteki değer fiyatının verilmesi ve Anaya
sanın 52 nci maddesinin son fıkrasına göre 
bu hükmün tahakkuk ettirilmesine zaruret 
vardır. Hangi mahsul olursa olsun, değerlen
direceksin... 

Bâzı arkadaşları diyorlar, muhalefetle be
raber asgari müştereklerde birleşelim. Birleşe
lim arkadaşlar, Anayasanın 52 nci maddesinde' 
birleşelim.. Muhalefet ve iktidarın birleşeceği 
asgari müşterek, mutlaka Anayasa olmalıdır, 
başka yer olamaz. Senin programın ayrıdır, 
benimki ayrıdır; orada birleşmek çok güç 
olur; ama birleşecek olduğumuz yer burası
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Hükümetin 
burada olmasını, en azından mesul bir ar
kadaşın burada bulunmasını isterdim. Maale
sef yarın, aktüalitesi kaybolduktan sonra, iki, 
üç gün sonra gelecek, zabıtları okuyacak ve 
cevap verecektir. Bugün radyoda vatandaş 
beni dinlerken, milletvekilini veya temsilcisini 
dinlerken, Hükümetinin de sözünü dinlemeli 
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idi. Bakıyorsunuz, mesul şahıslar burada rey-
leme yapıldıktan sonra çekip, gitmiştir. Ha
yır arkadaşlar... Hükümetin de buraya devam 
etmesi gerekir. Bugün sözlü sorular ve genel 
görüşmeler vardır, bunlar mesuliyet taşımıyor 
mu?.. Bu kadar milletvekili konuştu ve bun
dan sonra 'da konuşacaktır. Bir tanesi (bu
lunmuyor. Böyle olmaz arkadaşlarım. 

Fındık müstahsili, bu sene fındığını değer 
fiyatına satamaz ise... Bu sene baskın fındık 
olduğunu söylerler. Baskın fındık olduğu za
man randımanı düşük olur; yani randımanı 
% 50 den aşağıya olur, % 40 a, % 35 e iner. 
Bugünkü fiyata göre, bir randıman 10 ku
ruştur. 45 randımanlı fındık 4,5 liraya düşer. 
Bu espiri içinde fındığın durumunu ve ibu 
müstahsili düşünmek lâzımdır. 

Gelecek sene mahsul olmıyacaktır. Çünkü 
bu sene verdiğiniz fındık fiyatı, gelecek se
neye de racidir. Bunu tüccar hiliyor, kre
dinin de buna göre tevzi edilmesi lâzımdır. 
Gelecek sene gübre alamaz, gelecek sene el-
(betteki bakkalın borcunu veremez. Gelecek 
sene diğer mahsulünü, mısırını ekecek, başka 
işlerini görecek ve geçimini temin edecek, 
çocuğunu okutacak.. Bunlar için mutlaka borç
lanacak. Nereden alacak?. Bankadan almak güç 
hale düştü mü, tüccarın eline düşecektir. % 10 
veya % 12 Muamele Vergisiyle alınan kredi 
müstahsıla % 50, % 60, % 100 zamla veril
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kredi tevziini senelerce bir memur olarak, 

mesul bir adam olarak ben organize ettim. 
Bunun güçlüklerini ve bu hususta yapılan 
haksızlıkları görmüş bir insanım. Bunları 
gören bir insan olarak söylüyorum : Fın
dık mahsulünün zamanında fiyatı verilme
lidir. % 50 fındık buıgün toplanmış, hasat 
«dilmitşir; ama Hükümet hâlâ fiyatı verme
mektedir. Fındık müstahsıılı hangi fiyat üze
rinden kendisine kredi verileceği bugün oi-
linmiyor. Adamın Ibugün celbinde para yok, 
çocuğu para istiyor, hastadır, ilâca ihti
yacı vardır; fındığı yaş olarak ayıklıyor, gi
diyor 2,5 - 3 liraya satıyor. 

İstirham ederim; fiyatını ilân edersin, 
peyderpey parasını verirsin. Başka türlü he
saplar dolayısiyle bu ilanı geciktirmek icaJbe-

diyonsa, yine Hüfetbnet olarak çıkmalıdır, bu
rada söylemelidir. Müstahsil da bumu bilmeli
dir. 

Parası olmıyabilir. Elbette bu millet bu 
Hükümetindir, Hükümet de bu milletindir. Bi
naenaleyh, yapılacak olan şey, parası yoksa 
«param yoktur, veremiyorum» eksin, herkes 
/başıma çaresine baksın. Bunda hayıflanacak 
veya söylenecek bir şey yektur. Ama, A. P. 
milletvekilleri olsun, biz olalım her gittiğimiz 
ve sorduğumuz saman, «yarın ilân ediyoruz» 
deniyor. Resmen Sayın Başbakana verdiğimiz, 
dört milletvekilinin imzasını taşıyan muhtıra
ya, Ticaret Bakanı, «en yakın zamanda» de
miştir. Bir ay geçmiştir, hâlâ ilân etmemiştir. 
Müstahsilin elinden fındığı çaktıktan sonra, 
tüccara yaş olarak gittikten sonra fındık fi
yatı ilân edilecektir. Tüccarın elinde birike
cek olan fındıkları geçen sene aldı ve 725 ku
ruşa sattı. Fındık fiyatı 580 kuruş olarak ilân 
edilmişti. Sonradan dışarıya 725 kuruşa sat
mıştır. Tüccardan aldığı imalı da satmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu gilbi konular memleketin bir derdi de

ğildir. Benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
her birisi muhtelif yerlerden bir dert getir
miştir. Elfbette M, bunları »özlü soru olarak da, 
yazılı soru olarak da vermek mümkündür; 
ama o müessesemiz işlemiyor. 

önümüzdeki gündemde aylardan beri veril
miş [bulunan »özlü sorular ve yazdı sorular var
dır, cevapları gelmemektedir. Cevapları gel
mediği için, sayım Başkanlığa ve sayın Başka
na müteşekkirim, bu konuda imkân verdi ve 
hu derdi ortaya koydum. Bunlar aslında bir 
sözlü soru müessesesidir, bir yazılı soru mües
sesesidir, ama âcil bir vaka olması dolayısiyle 
gündem dışı konuşmuş bulunuyorum. 

Hükümet lütfetsin, bunu yarın veya öbür-
gün ilân etsin ve derdimizi bilelim. Her müs
tahsil alacak oMuğu parayı bahsetmeli ve ona 
göre horca girmeli, ona göre kredi imkânları 
aramalı, ona göre işçi tutmalıdır. Şimdi 50 
tane işçi tutmuştur, 25 liradan, 30 liradan 
parasını vermektedir; ama hiçbir zaman mah
sulden ne alacağını bilmemektedir. 

{Muhterem arkadaşlarım; sayın Başkanlık
tan bir temennide bulunmak suretiyle kürsü
den iniyorum; 

— 615 — 



M. MedM B : 132 22 . 7 . 1970 O : 1 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
ıŞu tatbikat bilhassa geçen senelerde ya

pılmaktaydı; Başkanlık Divanları, sözlü so
ru müessesesinin işlediği, genel görüşmelerin 
yapıldığı Çarşamba günlerinde sayın bakanla
rın bulunmasını temin ederlerdi. Görüyorum 
İki, bugün Çarşamba olması ve sözlü soru ile 
genel görüşmelerin bulunmasına rağmen, Hü
kümetin hiçbir üyesi burada bulunmamakta
dır. Bu hususta sayın Başkanlığı ikaz ederek, 
(huzurunuzdan saygılarımla aynlıyorum. 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını arz 
ediyorum. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rlısının açık oylamasına 163 sayın üye katılmış, 
154, kabul, 8 ret, 1 çeMnser oyu çıkmıştır. 
Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

1970 yılı Bütlçe Kanununa Ibağh) cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının açık oylamasna 134 sayın üye katıl
mış, 122 kabul, 11 ret, 1 çekimser oy çıkmış
tır. Salt çoğunluk sağlanamamştr. 

Açk oylama sonucunda çoğunluğun olma
dığı anlaşılmış bulunduğu cihetle, 24 Temmuz 
1970 Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,08 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
AH Oavit» Oraıl 
Emir H. Postacı 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Haimldi Hamamcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günıgw 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Oilhat Bilgettıan 
Kemal Eıfcİeim. 

Üye sayısı : * 450 
Oy verenler : 163 

Kabul edenler : 154 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 285 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Ahmet Hhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abiidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayram-oğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demjrer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Neomıettân Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
llhami Ertem 
V d i Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytu§ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Fethullalh Taşlcesenli-
oğlu. 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 
B. Sı/tkı Karacagehîr 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah tzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
Akgıün Silavrili 
ismail Haikkı Tekinel 
Hasan Türkay 
Mehmet Yandım eı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettim Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda! 
Ali Nalla Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşae. 
Akm özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Av§angİl 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş. 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız Özıtuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinöğlu 

MARAŞ 
Atillâ îmamoflu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahkh TüA 

mmhk 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MU$ 
Nimet Agaoglu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başeır 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbal'oğhı 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

Ahmet Şener 
TUNCELİ 

K«nan Aral 

UEFA 
Balhni Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Deuıgriız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit KaraGcag 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

[Reddedenler] 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KONYA 

İrfan ©aran 

Orhan Okay 

KÜTAHYA 

Ali Erbek 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

ZONGULDAK 
Ahmet Giiner 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Reşit Ülkeı-

[Açtk üytttkUr] 

Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 2 

«-» 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üy- mayısı : 
Uy vx>raıier = 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

ÇeMnserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Acık üıyeli'lder : 

450 
134 
122 
11 

1 
314 

2 

[Kabul edenler] 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Er>dem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 

Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlnı 
Mehmet özbey 
Nadir Y&vuzhan 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmot Türbel 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kem,al Demirer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gtâlkan 

ELÂZIÖ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Rıfkı Danışman 
Fethullah Taşkesenlioglu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karaeaafthir 
Seyfi öztürk 

GlREıSUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
İsmail Hakkı Tefkinel 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
M. Hulu» Çak» 
İhsan Gürsan 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaoa 

Turgut Artaç 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
CevaJt Ademoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Kâmil Şalıinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
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MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 

Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

SİİRT 

Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şetııer 

URPA 
Balhni Katfafeöçdli 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Oahit Karaikaş 
Kovni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

öevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
ERZİNCAN 

Hasan Çettinkaya 

I&TAN0UL 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Burfıanıettikı Asufcay 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 

irfan Baran 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Eıfoek 

Memduh Ekşi 

DBFA 

VehM Melik 

[ÇeHnser] 

ZONGULDAK 
Ahmet Giiner 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

»*•«»« 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

132 NCİ BİRLKŞİM 

22 . 7 . 1970 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 

önleme çarelerini tesbit konusunda araştırıma 
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 Yaşar Aka)'m, 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'ın. 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 va 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu Olmalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An-
laşmazlığınm son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzore, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatımmlarının 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. — İçel 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 Çarığa'-
nın, 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'ın, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil-
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mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et- I 
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma- { 
sına dair önergesi (10/19) • 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'- 1 
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci 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 I 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, j 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın | 
88 nci 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 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş- j 
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın I 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci 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 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu | 

köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci 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 nci 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 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan garın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci 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 nedenleninin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
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 hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

28. — Bursa Milletvekilleri gadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaırınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dıair öner
gesi. (10/27) 



29. — Manisa, Milletvekili Muamımer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesibit etmek üzere Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştı r-
mıaısı yapılmasına dair önergesi (10/28) 

30. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

31. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
('nergesi. (10/31) 

34. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et-
mtfk maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

35. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Kara-
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yer]eşme mıntakasmm tesbit edilmesi mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
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bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29). 

36. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
IŞLKR 

X 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
caddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/359) (3. Sayısı : 
229) (Dağıtma tarihi : 16. 7. 1970) 

X 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması (hakkında ka
nım tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon [Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi: 1/360, Cumhuriyet Senatosu: 1/1131) 
vMillcrt" MeeMsi S. Sayısı : 230, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1458) (Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1970) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımını» 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 (6/12) 



6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilaçlara dair Sağîık 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 Tamu 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 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nrcbil 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 alınan 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'-
»ın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Adil Yasa'mn, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarC edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nıu, 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 Yasa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun er '-
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'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka-
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i vuşmıaları içim bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
I sal'in, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön

derilen Amerikalılara dair Başbakan, içişleri, 
I Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba

kanlarından sözlü sorusu (6/26) 
I 20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
I kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
I Bakanından sözlü sorusu (6/27) 
I 21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
I Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata-
I türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın-
I dan sözlü som su (6/28) 

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

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
I İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey barayolu-
1 nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba-
I kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
I İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
I fiöj.lü sorusu (6/31) 
I 25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
I İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge-
I çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
I dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

sözlü SOTUSU (6/32) 
I 26. — İzmir Milletvekili Burhaııcttin Asu-
I tay'm, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
I Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 
I 27. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
I Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı-
I lan tecavüze dair içişleri Bakanından sözlü 
I sorusu (6/35) 

28. —• Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
I Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
I mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 

ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 
29. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz-

I mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

I 30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşaik-
I Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 



olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

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

32. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasuım açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

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

3H, — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yoı 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. __ Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

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

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

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
ııun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun as1::"tlann>,ı'-: fin ne ma
nian yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

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

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

43. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ân, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

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

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

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

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

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

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

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

51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

52. —. 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) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğuıkpı-
nar'ın, halk sağlıği bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

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

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 



bir mınıtafcaya nakline dair Köy tgleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

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

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/66) 

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

59. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet 6ü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Lor'in, Zonguldak'ı diğer illere bağhyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

63. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

64. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

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

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 

yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ın diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
eak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/77) 

70. —• İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
t-tbarıbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

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

72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözılü so
rusu (6/80) 

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

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

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

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

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

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

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



80. — 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) 

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

82. — Afyon Kav-ahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

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

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

85. — 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) 

8G. — 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) 

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

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

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

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antatya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Eşref Derineay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

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

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

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

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

97. — Maraş Milletvekili İbrahim öztünk'-
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) 

98. — 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) 

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

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

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

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

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali GKil-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-



ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (G/112) 

104. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

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

106. —• Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

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

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

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

110. — Çorum Milletvekili öahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — 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) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demıiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Uhış-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

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

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

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

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

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

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

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

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

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

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü soranı (6/132) 

12.3. — 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) 

124. — 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) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzımer'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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126. — Tokat Milletvekili Reşit ünder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvsargU'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili îrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (G/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. —• Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

132. —• Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve sıelden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar ve İmar ve Iskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
imar ve iskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İsikân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlunun Suriye'de hak ve menfaatleri zara

ra uğnyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yıhnaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu ('6/148) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — îstanibul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, içel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayıL T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul i/yesi Mebrure Akso-
ıey'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Paik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 197ü) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesibit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 



hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapora. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, et
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan VG 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri 
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ernü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Oencl Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme-
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sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

9. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Mart, 
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S. 
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

10r — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Hazih 
ran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/9) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 .1970) 

11. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) (S. Sa
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

İ 3. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 206) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

14. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 
670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklennuesiıne dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami malıallesi 
1028 1 ianesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
rnan'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi • 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de-



— 11 

ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve I 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı 
27) (Dağıtma tarihi 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin -
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 3970) j 

6. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez- Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'ııin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo 
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile J 
İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî | 

Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 .' 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Gevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomıisıi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
'Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 



ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (8. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teldin ve 
Millî Eğitim Komisyonu rapora (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabiî Qycsi Mehmet Öz
gün eş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nei yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kam al Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : İS . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 .4 . 1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon-
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; larmdan 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da-

| ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 
j 24. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası

nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Sedfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (IS. Sayısı : 159) 

I (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 
25. — Turgutlu'nun, Hamidiye Mahallesi 846 

hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160\ (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Nevşehir Milletvekili Esat ttıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 28. — Bursa Milletvekili Kasım Önadı in 'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nını teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 

I ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 



kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon rpporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtımı tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 29. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
şının Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

31. — Osman SaLmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 .1970) 

32. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 . 197(» 

33. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'ma 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 34. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 35. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekei, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla-
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rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

36. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 .6 .1970) 

37. — Umumi Hıi'zıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

38. — 275 payılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul, Mil
letvekili Rıza Kuas'm, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

39. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1970) 

X 40. — Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 11 
arkadaşının, Türkiye mühendis ve mimar oda
ları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
; Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

41. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
1 e Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulu 21 numaralı Geçici Komisyon raporu 
11/187) (S. Sayısı : 204) (Dağıtımı tarihi : 
25 . 6 . 1970) 

X 42. — Bursa Milletvekili Kasını ünadım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
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teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu G numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/13) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1970) 

X 43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 
arkadaşının, Türkiye Çay İsletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

X44. — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Millî Savun
ma, Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 
(Dağıtma tarihi : 30 . G . 1970) 

45. — Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağan
üstü savaş hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Adalet, Sağlıik ve -Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 numaralı Geçiici Komisyon rapo
ru (1/99) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) 

46. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (İS. iSayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970) 

47. — 45 sayılı Yüksek Hâkimıler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970) 

48. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/208) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) 

X 49. — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma

mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (ıS. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970) 

X 50. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) 

5.1. — 6064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1970) 

52. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1970) 

53. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı: 
220) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

54. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

55. — Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân korniş-
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yanlan raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

56. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fılkrasınm değiştirilmesi hakkında kanım 

tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı : 
227) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1970) 




