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I. - GEÇEN TU' 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş ve bdr arka
daşının, «Hayati 'öneme sahip.'-'madenlerin ka
nunlaştırılması hakkında İkamın teklifi» üin, İç
tüzüğün 36 nci maddesi gereğince gündeme alın
masına dair önergesi, yapılan görüşmelerden 
sonra, sahibi tarafından Igeri alındı. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, 
Resmî Oazete'de yayımlanan, «1071 yılı pnogra- •• 
mı» adlı resmî (belgede, (İktisadi Devlet Teşek
küllerinin özel kuruluş ve şahıslarla ortaklık 
veya iştirak şeklindeki teşebbüsler hakkında 
biügi edinmek maksadiyle ve, 

Maraş Milletvekili İbrahim 'öztürk'ün, son 
günlerde meydana gelen olaylarda kullanılan 
patlayıcı maddelerin, elde edilişinde iç ve dış 
örgütlerin etkili 'olup olmadığını teabit etmek 
üzere 'birer Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri 'okundu ve hu önergelerin »gündeme 
alınarak sıraları geldiğinde görüşülecekleri (bil
dirildi. 

Başkanlık 'Divanında açık (bulunan başkan-
vekilliği ve iki kâtip üyelik İçin yapılacak se
çimin, %aşkanvekilliğine 'henüz aday gösteril
memiş olması 'sebebiyle, gelecek birleşime bıra
kılması kabul olundu. 

Rize Milletvekili Erol Akçal'm, 3 Temmuz 
1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35 nci mad
desi ile değiştirilen 14 Temmuz 1066 tarih ve 
657 sayılı Devlet Memurları-'Kanununun 79 ncu 
maddesine 'bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, yapılan görüşmelerden sonra, toatml 
olundu. 

T. B. M. M. Saymanlığının : 
Mart, Nisan, Mayıs 1969 aylan, 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1969 ayları, 

w — M ^ * 

'ANAK ÖZETİ 

Eylül, Ekim, Kasım 1969 ayları, 
Aralık, 1969, 'Ocak, Şubat 11970 ayları, 
Mart, Nisan, Mayıs 1970 ayları, 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 ayları ve 
Eylül, Ekim, Kasım 1970 ayları (hesaplarına 

ait Meclis Hesaplarını linceleme Komisyonu ra
porları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Rize Milletvekili Erol Akçal ve 9 arkadaşı
nın ®434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ;(e) 
(bendinin tadiline ve Ibir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinde (Cumhuriyet (Senatosunca ya
pılan değişikliklerin benimsendiğine dair ko
misyon raporu (kabul edildi ve teklifin kanun
laştığı bildirildi. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 5 . 1 . 1961 
tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde eklenme
sine dair kanun teklifinin maddeleri ve tümü 
reddolundu. 

İş kanunu tasarısının öncelik ve ivedilikle 
giörüşülmesi onaylanarak, tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamladı. 

5 Mart 1971 'Cuma günü saat 15,00 e kadar 
tasarının değişiklik 'önergeleri verilen madde
leri üzerinde 'görüşme açılmasına ve değişiklik 
önergeleri verilmiyen maddelerinin yalnız oku
narak oylanmasına dair 'olan bir önergesinin ka
bulünden sonra; 

3 Mart 1971 'Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,34 te ara 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Talât Köseoğlu Şevket Doğan 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

44———,• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ıSaati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu. 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ı64 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle Çoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şu anda 

çoğunluğun olduğu kâtip arkadaşlar tarafından 
tesbit edilmiştir. Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

1. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, de
mokratik rejim düşmanlarının son zamanlarda 
mabetlere yaptıkları saldıralara dair gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı sayın Ali Yılmaz-
buyurun efendim. 

ALÎ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Demokratik rejim düşmanlarının son zaman
larda mabetlerimize tecavüze kadar varan saldı
rıları dolayısiyle kısa bir mâruzâtta bulunmak 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; malûm olduğu üzere 
bidayette masum talebe hareketleri gibi görü
nerek Anayasa 'nın bahsettiği geniş hürriyet 
imkânlarını memlekette bir anarşi meydana ge
tirmek yolunda kullanan, iplerinin nerede ve 
kimlerin elinde bulunduğu artık apaçık ortaya 
çıkan demokrasi düşmanları, bu hayasızca sal
dırıları ile müslüman Türk Milletinin dinî 
inançlarını tahribe ve mabetlerimize tecavüze 
kadar cesaret etmektedirler. Bu menfur te
cavüzlerin sonuncusu, seçim bölgem olan Ha
tay'ımızın Kırıkhan İlçesinde Hamidiye Camiine 
atılan bomba olayıdır. 

Nazarı dikkatlerinizi bir hususa çekmek is
tiyorum: Bu son hâdisede olduğu gibi daha ön
ceki mabetlere yapılan tecavüzler de hep gece 
ve geç saatlerde yapılmaktadır. Zira bu din 

Sayın milletvekilleri; seçimler vardır. 
Seçimlerin sonunda çoğunluk olmadığı 
takdirde görüşme yapamıyaeağız. Onun 
için salonu seçimleri* sonuna kadar terk et
memenizi hassaten istirham ediyoruz. Başkan
vekili ve üyeler seçimi yapılacaktır. 

ENEL KURULA-SUNUŞLARI 

düşmanı mütecavizler çok iyi bilmektedirler ki, 
Müslüman Türk Milleti mukaddes saydığı şey
lere tecavüzü? kat'iyyen affetmediği gibi, saldır
ganları yok etmekte* büyük bir azim ve inanç 
sahibidir. Bu itibarla,' vatandaşın evlerinde uyu
makta olduğu saatler tercih edilmektedir ki, 
bu da onların ne kadar korkak ve alçaklık için
de bulunduklarını göstermektedir. 

Biz şuna inanıyoruz ki, her anarşik ve ka
nun dışı-.hâdisede olduğu gibi mabetlerimize ya
pılan menfur tecavüzler de yetkili mercilerin 
amansız takibi altındadır ve suçlular er - geç 
mutlaka cezalarını bulacaklardır. İnancımız 
odur ki, milletimiz dinî iniçlarma ve mukaddes 
mabetlerine yönelen bu tecavüzler temadi eder
se yüce Müslüman Milletin sabrı taşacak ve 
mütecavizler kanunun pençesine düşmek fırsa
tını dahi bulâmıyacaklardır. 

Müslüman milletlerin Yüce Peygamberi 
hakkında Almanya'nın meşhur ilim ve idare 
adamı Bismark; «Sana muasır bir vücut olama-
dığıından dolayı müteessirim• ey Muhammedi 
Bu beşeriyet sen gibi mümtaz bir kudreti bir 
def a. görmüş, bundan sonra da göremiyecektir. 
Huzuru mehabetinde kemali hürmetle eğilirim.» 
demek suretiyle. Müslüman Dininin ne kadar 
ulvî bir mahiyet taşıdığını Peygamberimizin şah
sında dile.getirmiş bulunmaktadır. Bismark gibi 
bir gayrimüslimin dahi takdir etmekte bulun-

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ 
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duğu Islâmiyetin mukaddes mabetlerine yönel
miş bulunan tecavüzlerin son bulmasını arzu 
ediyor ve bekliyoruz. 

Anarşistlerin yanlış kapı çaldıklarını, çık
maz bir yola girdiklerini, bu hareketleriyle bir 
bakıma kaderlerinin yakın olduğunu ortaya 
koyduklarını kendilerine hatırlatmak isterim. 
Bunlar bu şenî hareketleriyle Müslüman Türki
ye'de ezan sesinin kesileceğini zannediyorlarsa; 
«O ezanlar M, şahadetleri dinin temeli, ebedi 
yurdumun üstünde benim inlemeli» diyen büyük 
şairimiz merhum Mehmet Akif'in bu şiirinin 
Türk Milletince gerçek bir inanç haline girdi
ğini açıklamak isterim. 

Bu hayasızca hareketlere giren sapıklara şu
nu hatırlatmak istiyoruz; yaşadıkları memleketin 
Müslüman Türkiye olduğunu unutuyorlar mı? 

Sözlerimi burada bitirirken bu menfur te
cavüzleri Yüce Türk Milleti adına tel'in eder, 
hepinize saygılarımı sunarım. (A.P. sıralarından 
alkışlar.) 

2. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'tn, ya
kında açılacak Karadeniz tütün piyasası ve tü
tün basfiyatlan hakkındaki demeci ve Gümrük 
ve Tekle Bakam Ahmet İhsan Birincioğlu'nun 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, Karadeniz tü
tün piyasası konusunda gündem dışı söz talep 
etmişsiniz. Çok kısa olmak kaydıyla buyurunuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Samsun ve havalisi tütün piyasasının 15 
Mart 1971 Pazartesi günü açılacağını duymuş 
bulunuyorum. Bu nedenle gerek şahsan tesbit 
edebildiklerime dayanarak, gerekse Samsun'un, 
Ziraat Odası ve Tütün Ekicileri Dernekleri gibi 
derneklerin uyarıcı yayınlarından faydalanarak 
bu piyasanın ekici için en iyi bir şekilde sey
retmesi bakımından görüşlerimi arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, en önemli şey ekicinin 
ürettiği malın değerini almasıdır. Bunun sağ
lanması ise bu yıl baş fiyatın 25 lira olması ve 
ortalama fiyatın ise 21 lira üzerinde seyretmesi 
ile mümkündür. Gerçekten bu yıl baş fiyatın 
25 lira olması zorunludur. Zira, dolar tütünde 
önce 12 liraya, daha sonra da 13 liraya yüksel
miştir. Aradaki fark üreticiye geçerse, geçen 
yıl 18 lira olan baş fiyatın kendiliğinden 25 li
raya çıkması gerekir. Ayrıca mahsulün maliyet 

fiyatı da geçen yılın mahsulü ile oranlanmaya
cak kadar artmıştır. Örneğin, bu yılki mahsu
lün maliyet fiyatları bir kaç çeşit olarak şöyle
dir: Bir kilo mahsule yapılan masraf maden'de 
17 lira, Oanik'te 15.40 lira, Evkafta 15.20 liradır. 
Bu duruma göre satış fiyatları Maden'de ortala
ma 21 lira, baş fiyat 25 lira olmalıdır. Oanik'te 
19.40 lira, baş fiyat 25 lira olmalıdır. Evkafta 
ortalama satış fiyat 18.20 lira, baş fiyat 22.50 
lira olmalıdır. 

Şu hale göre gerek dolar fiyatının yüksel
mesi, gerekse maliyet fiyatının yükselmesi tü
tün baş fiyatının 25 lira olmasını zorunlu kıl
maktadır. Bu 25 lira değer verilmelidir. îşte 
iburada (Hükümetin tercihini (bilmek gerekmek-
ted'ir. Hükümet doların 13 liraya çıkması nede
niyle ortaya Igelen (farkı leMciye (mi verecektir, 
yoksa ıbir avuç İhracatçıya mı verecektir? Şa
yet ekiciye verecekse, (baş Ifiyat 25 liranın da 
üzerimde 'olabilir. Biz şimdilik 25 lirayı yeterli 
sayıyoruz. Ancak Eğemde istenen başfiyat veril-
miemişıtir. 18 lira istemişlerdir, 16.25 lira baş 
fiyat almışlardır. Bundan kıyasla bizimkinin 
baş (fiyatının da 25 liradan aşağıya düşmesin
den korkmaktayız. 

Bu takdirde $eçen yıl (dolar 0 lira filken al
dıkları tütünü 12 lira üzerinden satarak kazan
dıklar! para ile yetinmeyip (bu sefer de 12 lira
dan 13 liraya çıkmasının avantasını; hattâ bu 
tütünler (tüccarın eline geçince ıtültün doları 15 
liraya çıkarsa, ki çıkacaktır, bu takdirde kat
meri yiyecekleridir. Buma imkân verilmemesini, 
devalüasyon Ifelâketinden, hiç değilse tütüncü
lerin kaybettiklerini Ibir az ©eri alarak kurta
rılmalarını Ibefclİytoruz. iŞayet ıtüttin ekiciden 
ihracatçıya geçince, 'tüttün doları 15 liraya çı
karışla, Ibu ekiciyi canevinden vurmak olacaktır. 
Bunu bilmek istiyoruz. 

IBiz Ibaş (fiyatın bu nedenlerle 25 İ ra ve or
talatma fiyatında 121 lira olması için elimizden 
geleni yapacağız; ISayın 'Hükümetin İde yapmıa-
(sını Ibeklyoruz. 

ISayın ımilleıtvekilleri, (bütün (bunların yanın
da piyasanın ekici yararına Iseyıünî temin için 
gerekli Igfördlüğüm Ibâzı tedbirleri de @ok kısa 
olarak arz ediyorum!: 

1. ISayın 'Gümrük ve Tekel Bakanı tütün
leri (son yaprağına kadar alacağını ilân etmeli 

— 38 — 



M. Meclisi B : 64 3 . â . İ9?l ö : i 

ve destekleme atomlarını ıbizzat ftakilbederek 
öonuna kadar sürdürmelidir. 

2. Tekel alımlarını yavaşlatmamıalı ve (her 
zaman ekicinin yanında (olanak mahsulünün de
ğer fiyatına satınalınımasını Sağlamalıdır. 

3. Ekiciyi birtakım aracı ve ihracatçıların 
kucağına itmemelidir. (Bunu Itemin için de, 
her şeyden lönce ekicinin serbest piyasanın re
kabet şartlarından yararlanabilmesini temin 
amlaciyle ekici mahsulüne Tekel tarafından tak
dir 'edilen mubayaa (fiyatları /piyasanın ilk gü
nü ekicilere Itebl'iğ edilmelidir. 

4. 'Köy Iteisbİti yapılan yerlerde alımı mü-
taakıp, diğer ambar mubayaası yapılan yerler
de de mümkün olan ten kılsa zamanda ambarla
ma işlemlerinin tamamlanması suretiyile millî 

-servetimizin ekici elinde hillgisizlk ve daha zi
yade imkânsızlık sebebiyle (heder olması ön
lenmelidir. 

ö. Köy telsfoiti sonunda Saltınalınan bütün
lerin tesellümlerinin gecikmesi ekicilerin yeni 
sene ızirai faaliyetlerinin aksamasına Sebefbol-
(maktadır. Bu bakımdan satışı mütaaMp ekici
lere avans verilmeli ive ekicinin ımalhsulü Tekel
ce SaJtınahnaeağı kredi müesseselerine hiMirile-
<rek ekicinin yeni yıl (kredisi alması sağlanmalı
dır. 

'6. ISu ıçünüğü namı altında yapılan haksız 
aldatmalara -son verilmeldir. 

7. Ekici çuvallarından iadesi (malhızurlu 
olanlar ımubayaa anında teltikik edilmel Ve eko-
ciye söylenmelidir. 

8. Bunların yanında ekicinin güçlenmesi 
için çıkarılan 1196 sayılı İKanun gereğince tü
tün Satış merkezlerini tkuılmak için gerekli 
100 imilyion lira bütçeye konmamış, aksine (ge
çen yıl konan 1 lira dahi Ifazla görülerek kal-
dınllmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen (bağlayınız Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
iSayın millötviekilleri, (buraya kadar açıkla

ma ve uyarmalarılmda (bulgiünkü (bozuk düzende 
özellikle tütün üreticisinin bozuk düzenin çark
ları arasında daha (fazla ezilip yok olmasını ön
lemek için gerekli geçidi ıçareleri arz ettim. 
Aslında sadece tütün üreticisini değil, (tüm 
üreticileri kurtaracak lortanın solundaki dü
zen değişikliği Sapılmadan 'Türk Çiftçisinin 

kurtarılamıyacağına inanıyorum. Simidi ben 
Söyledim kalem kalem, (benden lönce de değerli 
Mustafa Ok arkadaşım Söyledi, belki benden 
sonra da bir Ibaşka milletvekili Söyl'iyecek'tir; 
ama bizim 'bu ööyled'Merimiiz bugünkü Ibozuk 
düzende 'Türk üreticisinin ve Türk (tütüncüsü
nün daha Ifazla perişan (olmasını lönlemek için
dir. 

BAŞKAN — (Sayın Akal, lütfen bağlayın 
dedim Size. 

YAŞAR lAKAL (Devamla) — Bağlıyorum 
işte elendim. 

Aslında hu düzen değişmedikçe ve höyle 
devam ettikçe hiç (bir işeyin hallolmıyacağma 
inanıyorum. IFakaJt (bir tek şeye daha inanıyo
rum; tzmirlde yapılan üreticiler Kurultayını 
eğer gördüyseniz, orada bir gecede tütün dola
rının 12 İradan 13 liraya çakmasını ısağlıyan 
tütün ekicisi ve (bütün üreticileri kendilerinin 
Itutumunu benimsiyen ve düzen değişikliğini 
yapan İktidarı (başa geçirecektir. 

Yeni açılacak piyasanın tüm tütüncülerimi
ze ve özellikle Karadeniz -tütüncülerinle hayırlı 
elmasını diler, saygılar Sunarım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BIRtNCIOĞLU (Trabzon) — (Cevap 
vereceğini İSayın Başkan. 

BAŞKAN — 'Buyurun İSayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL (BAKANI AHMET 

İHSAN BtRttNCIOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tütün piyasalarının açılması mevsimlerinin 
yaklaştığı Sıralarda, açımı yapılacak olan böl
genin mebuslarının sadece /ve sadece bir seçim 
propagandası maksaldiyle bu kürsülere gelerek 
hâzı faeyanlarda (bulunduğu (bugüne kadar yapı
lan tatbikatla sabit olmuştur. 

Hepinizin hatırlıyacağı veçhile, gerek geçen 
yıl (ve Igerekse (bu yıl (Ege »tütün piyasası açıl
madan evvel aynı ^taktiklere (başvurulduğu Yü
ce Meclisin malûmudur. 

Biz Hükümet olarak, yapılan hu kabîl ko
nuşmalara hu kürsüden ımlültaaddit defalar ce
vap vermemize rağmen, bu kabîl (konuşmalar 
Uevali etmiş gitmiş ve hattâ bölgelerde birtakım 
tertiplerin (içerisine girilmiş olduğu halde; bu 
yıl yapılan Eıge piyasasında ekicinin memnun 
(olduğu, (bu memnuniyetini göstermek için de 
ilk defa Türkiye'de 'Gümrük ve Tekel Bakanı-
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tna bir aJltm yaprajk armağan ©tmiş (bulunduğu 
Ihepinizin Malûmlarıdır. (A. P. sıralarından 
«iBraJvo» sesleri). 

Yine Ibu metotları (kullanmak suretiyle Sa
yın Yaşar Akal arlkadaişımız, Karadeniz tütün 
piyasasının açılmasının yaklaştığı 'bugünlerde, 
(Hükümetimizce alınan yerinde tedbirlerin b 
bölgede - Ege'de olduğu gibi - gayet iyi semere 
sereceği Igeçen yıl yapılan tatbikatın neticesin
de saibit olduğu veçhile, bu yıl da aynı semere-
yi vereceğini çok İyi bildikleri için, yine bu 
Ikürlsüye gelmişler, birtakım düzen değişikliğin
den bahsetmek Suretiyle tütün ekimini düzen 
değişikliğine başlamışlardır. 

Muhteremi arkadaşlarım, Elgeli arkadaşla
rımdan rica lötımiştim, (bunu tasvibetmişlerdii; 
tekrar rica ediyoruım!: Ekicinin 12 ay ımüddeitle, 
çocuğuna vermediği değeri 'tütüne vermek Su
retiyle sarf ettiği gayretin değerini çok iyi 
takdir eden (kimseleriz. Bu itibarla Ibu 'ekici
nin alın 'terini değerlendireceğimizden Karade
nizli ekicilerin hiç şüphesi yoktur. Sayın Akar
ın da (şüphesi yolktur. Ama demin de (beyan et
tiğim veçhile, sâdece politik maksatlarla bu 
IkaJbîl (beyanlarda 'bulunmuşlardır. 

Üzerinde durmak istediğim bir nokta var
dır: («Hükümetin tutumunu bilmek ve 'öğren-
ımek 'istiyoruz» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet tutumu
nu piyasalarda 'gösterir. Nitelkim Ege'de igö'ster-
(mişjtir. Karadeniz'de de alacağı tedbirleri pi
yasada Iğösterir, arkadaşlarımız da lorada (ko
nuşur. 

Yalnız üzülerek bir Ihusulsu beyan ©Hanek is
tiyorum. Ege ide (bir toplantı yapılacak Hü-
Cküimiete (baskı yapılmak Suretiyle doların fiya
tında Ibir değişikliğin temini İçin tedbirler alın
dığı yolundaki iddiasını alsla kabul etmiyorum. 
Hiilkümet, daha evvel, yapacağı icraatın netice-
Bji lolan tedbirleri alır ve ona göre hareket ©der. 
Şu gençlik başkanının, bu parti başkanının 
talebiyle, onun arzusuyla (harielket etmez. 

Yalnız, «Elimizden geleni yapacağız.» de
diler. Bu da (şunu Iğö'steriyor ki, ıSaym Akal 
arkadaşımız yine Ibu yıl Karadeniz ide (geçen se
ne 'yaptıkları igiibi Ibâzı tedbirler'e başvuracak
larını bizzat İkrar letmiş oluyorlar. Bu da §u-
dur': IDev - iGenç namında üniversite talebeleri
nin bu bölgeler© (ğitm'ek suretiyle bâzı (karıga-
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salıklar yaratmak için tedbirler aldıkları geçen 
sene saibit olmuş. 

Sayın Akal çok iyi ihatırlıyorlar; 'geçen yıl 
Alaçam'a gittiğimizde, €. H. !P. li Belediî^e Re
isini ^ziyaretimde iSayın Reislerine sorduğum 
sual üzerine aldığım cevap şu idi : 

«Bu igençler (burada otelde kalıyorular. 
'Gündüz iSamJsun Sigarası içiyorlar; Iköye gittik
lerinde IKöyM sigaralsı içiyorlar.. Bunları bu
rada besliyen bir Ikuvvet varadır» demişti, 

Bu ıyılda aynı taktiğe başvuracaklarını 
anlıyorum. Bunların en tabiî hakkıdır. Biz bu 
kabîl 'hareketler© alışmış insanlarız. Bunda mu
vaffak olamıyacaklarını bir defa daha beyan 
eder, seçim bölgemiz 'olan 'Karadeniz'de de hal
kı melmnun edeceğimM buradan tekrar ifade 
eder, (hepinizi sayğiyle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
Defv - 'Gençle alâkamız yok bizim. Bunu Ba
kan da bilir, ben de aynen ifade ©diyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz konuştu
nuz Sayın Bakan da cevap verdi. 

3. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğlu'-
nun, Niğde elmacılığının sorunları ve üretimi 
tehdideden tehlikeler hakkında gündem, dışı de
meci. 

BAŞKAN — iSayın 'Ocakcıoğlu, siz de Niğde 
elması Ihaklkında gündem dışı söz talebetnıişsi-
niz. Ç'olk kılsa olmak Ikaydiyle buyurunuz efen
dim. 

MEVLÜT OOAKOIOĞLU (Niğde) — Aziz 
arkadaşlari'm, ülkede ve elma şıelhri Niğde'de 
elmacılığın sorunları ve üretimi tehdided'en teh
likeler üzerinde kısaca ıgöriüşlerimi tazurunuz-
da arz edeceğim. 

Türkiyemiizin ve bilhassa baş elma ilimiz 
Niğde'nin elmacılığı üzerinde önemle durmak-
lığımız gerekmektedir. tJlkemizde onbinlerce 
aile elma üretimi ile (geçimini Sağlar. Bilhassa 
Niğd© havalisinde üretilen elma çeşidi, nefaseti, 
lezzeti, hazımdaki şifasiyle dünyaca tamnır ve 
çolk 'sevilir. 

Orta - Doğu milletlerine elma geçmişte Niğ
de tacirleri tarafından tanıtılmış, çok da rağ
bet (ğörlmüştü. lSon zamanlarda standardizas-
yon ve organizasyon bozuklukları, hileler sebe
biyle bu geniş müfteri kütlemiz (İtalya ve Lüb
nan'ın eline (geçmiştir. İlaçlamadaki imkânsız-
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lıklar giderilise, ihracatta gerelkli düızen sağlan
ışa Orta - IDoğu ülkelerindeki 'talep en yüksek 
seviyede artacaktır. 

Niğde'nin elma üretimi geçen yıl 500 bin ton
dur. Bu kötü durum içinde dahi elma ihracatımız 
Ö05bintonioluıpll5 bin dolar döviz tatmini edil
miştir. Yine kötü şartlara rağmen gerek Niğde 
içinde, ıgterdkse havalisinde Aksaray, Bor, Çamar-
dı, Ulukışla ve Ortaköy'de elmacılığa karşı bü
yük rağbet vardır. Onbinlerce ailenin ekonomik 
ve sosyal hayatında müessiriyeti ihracat ve dö
viz alanındaki verimliliği ile memleket ekonomi
sinde de rolü bakımından elmaya ve elma üreti
cisine karşı sayın Hükümetimizin ilgisini hasret
le beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, elmacılığımızm halen 
iki sıkıntısı vardır : 

1. Destekleme alımı ve kredi yoksulluğu. 
üretici tüccarın elinde esirdir. İhtiyaç içinde 
olan üretici elde ettiği elmayı kilosu 50 kuruş
tan tüccara satmak durumundadır. Buçim el
ma kilosu 3 liradan satılır. 

2. İlaçlama sıkıntısı, Bdr devre içinde üre
tici elma ağaçlarını 7 defa ilaçlamak zorunda
dır; bunu yapmazsa haşerenin tahribi vardır. 
İlâç çok pahalıdır, ilâç kredisi yoktur, olan da 
ihtiyaçlı üreticiye verilmemektedir. İlaçlama 
yapılmayınca da elma çürük ve lekeli olmakta, 
ihracatla rağbet bulamamaktadır. Elmanın bo
zulma tehlikesine mâruzdur. 

Aziz arkadaşlarım, üzerinde önemle durul
ması gerekli bir husus, Elma Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğidir. Türkiye'mizde 70 in üs
tünde elma tarım satış kooperatifi vardır. Si
yasi baskılar ve siyasi yatırım sebebiyle senede 
iki ton elma üretemiyen yerlere dâhi koopera
tif açılmıştır ve açılmaktadır. Her kooperatifin 
en aşağı 45 - 50 bin lira kuruluş ve idare mas
rafı vardır. Birlik sırf bu sebeple Ziraat Ban
kasına karşılıksız 7 milyon lira borca girmiştir. 
Bu borcu sermayesizlik yüzünden ödiyemiyen 
birliğe, Ziraat Bankası, destek alımı ve ilaç
lama için kredi açmamaktadır. Bu sene uğraş
malarla destek alımı için 6 milyon lira kredi 
alınmış; ancak, zamanında verilmediği ve üre
tici elde ettiği elmayı kilosunu 50 - 60 kuruş
tan tüccara devrettiğinden bu kredinin ancak 
1,5 milyon lirası kullanılmış; mütebakisi kul
lanılamamış, ziyan olmuştur. 

Demek ki, kredi imkânı var. Fakat zama

nında nazlanılmaktadır, Maksat anlaşılamıyor. 
BAŞKAN — Zamanınız dolmak üzere Sayın 

Ocakçıoğlu, lütfen bağlar mısınız? 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — İki 
dakika Sayın Başkan. 

Bunun gibi, üzüm, şeftali, patates vs. sebze 
ve meyveler için ayrı ayrı birlikler vardır. Bu 
ayrı birlikler geniş kuruluş ve işleyiş masraf
larına boğulmaktadır. Ticaret Vekâletimiz bu 
kooperatifçilik mevzuu üzerinde çok dikkat
li bir şekilde durmalıdır. Bu kooperatifleri bir 
sebze ve meyve birliği adı altında toplamalı, kre
dileri bir intizama bağlamalı, verimli ve çalı
şır hale getirmelidir. 

Türk elma üreticisinin Hükümetimizden bu
gün için en âcil talebi; mevsimi başlamak üze
re bulunan ilaçlamada gerekli ilginin esirgen
meden gösterilmesidir. Ucu?; ilâç temini, ilâç 
kredisi ve tabana yaygınlaştırılması, tatbikte 
kolaylıklardır. Bilâhara da mevsimine yetişti
rilmek çabukluğu içinde destekleme alımı ve 
alım kredisinin şimdiden tahsis ve. tanzimi ge
reklidir. Suiistimalleri görülenlerin de takibi 
mühimdir, 

Mevsimi geçtikten sonra yapılacak tahsisin 
hiçbir faydası olmamaktadır. Geçen sene oldu
ğu gibi bu büyük ihtiyacı ve talebi Yüce Mec
lis huzurunda ve kamu oyu önünde Türk elma-
cılığının büyük... 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, lütfen bağ
lar mısınız efendim? Beş dakikayı çok geçti. 
Seçimlere engel olabileceksiniz. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Saym Başkan. 

İhtiyacını bir hizmet olarak. Ticaret Bakan
lığımıza ve diğer ilgililere iletiyor, gerekli ilgi
nin gösterilmesini talep ve rica ediyorum. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen diğer 

arkadaşlarınım taleplerini bugün karşılamıya-
cağım. Bugün seçim vardır; onun için yarın ve
ya Cuma günü o arkadaşlarımın da gündem dışı 
söz taleplerini karşılamak ümidi ile gündeme 
geçiyoruz. 

4. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, Dilekçe 
Karma Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi. (4/129) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçilmiş bulunduğum Dilekçe Karma Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgi ve gereğini müsaadelerinize saygıyla 
sunarım. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 

«Hayvan Sağlık Zabıtası kanunu teklifi» nin, 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/175, 1/128) 

BAŞKAN — Komisyonda 45 günden fazla 
beklemesi sebebiyle Genel Kurulda bir kanun 
teklifinin görüşülmesini muhtevi bir önerge 
vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 . 11 . 1969 tarihinde 2/175 esas no. da 

takdim ettiğim «Hayvan Sağlık Zabıtası Ka
nunu teklifim» havale buyurulduğu İçişleri, 
Adalet, Gümrük, Tarım ve Plân komisyonların
da süresi içinde görüşülmemiştir. Halen görü
şülmesi için komisyonların gündemlerine de 
alınmamıştır. 

Bu sebeple ve kanunun önemine binaen, 
mezkûr teklifin Meclis Genel Kurul gündemine 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Önergenizi izah etmek üzere 
Saym Mutlu, buyurun. v 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan,, değerli arkadaşlarım; 

Bugün Türkiye'mizde 100 milyar liralık bir 
kapasiteye sahip bir hayvancılık potansiyelimiz 
var. Hayvancılığımızı, içtiğimiz sütten yediği
miz ete kadar organize eden 1234 sayılı 1928 
yılında çıkmış bir Kanunumuz var. Bu kanun 
1928 yılındaki Türk milletinin o günkü sosyal 
ve ekonomik durumuna göre alelacele yapıl
mıştır. Bu kanun bugün sosyal ve ekonomik 
yönden gelişmiş, anlayış şekilleri değişmiş bir 
topluma cevap verecek bir kanun değildir. 

Bu Hayvan Sağlık Zabıtası kanun teklifi 
1957 yılından beri her defasında meclislere gel
miş, komisyonlarda takılmış, her defasında da 
o günkü toplum ihtiyaçlarına göre ayar edil

miş, yeni komisyonlarda takılmış; 1966 yılında 
tekrar gelmiş, yine komisyonlarda takılmış ve 
şimdiye kadar hiç bir komisyonun gündemine 
alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1928 yılındaki ce
miyetin yapısına göre, o günkü Türkiye'mizin 
karayolu, demiryolu,, denizyolu durumuna göre 
yapılmış bu kanun, bugün gelişen yol tekniği
ne cevap vermemektedir, tşte sığır vebası or
tada.. İki ilçemizde çıkan sığır vebası, Sayın 
Tarım Bakanının da izah ettiği gibi, hiç bir z& 
bıta ve kuvvet tanımadan bugün 67 ilimizden 
58 ine yayılmış durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer salgın has
talıklar da böyledir. Meselâ salgın hayvan 
hastalıklarından şap hastalığı veya o gün için 
tedavisi imkânı olmıyan hastalıklara yaka
lanmış hayvanlar Devlet tarafından öldürüle
cek ve tazminatları yine Devlet tarafından ge
nel bütçeden ödenecek diye kayıtlar var. Ama 
o gün tedavisi olmıyan hastalıkların bugün 
gayet az bir ücret karşılığı veya basit bir ilâç
la tedavi edilmesi mümkündür. Biz o günkü 
kanunu, bugünkü salgın hastalıklara nasıl uy
gularız? 

Muhterem arkadaşlarım, ruam, kuduz, ve
rem,, sığırlardaki verem (ki insanlara et ve süt
le % 78 bulaşma imkânı gösteren bir hastalık
tır.) ve benzeri hastalıklar için o gün başka 
tedbirler alınmış; ama bugün saydığım bu has
talıklar üzerindeki teknik ve biyolojik geliş
meler karşısında başka tedbirlerin alınması 
iktiza etmektedir. 

Diğer hayvan hareketlerinde de böyledir. 
Eskiden hayvan sürüleri İstanbul'a, Ankara'
ya ve İzmir'e karayolundan sürek olarak gi
derken ,bugün kamyonlarla gitmektedir. Haki
katen ne İçişleri Bakanlığının ve ne de Tarım 
Bakanlığının buna gücü yetmemektedir. Ama 
elimizde bir teklif vardır. Genel Kurula geldi
ği gün enine boyuna, derinliğine tetkik edile
cektir burada. Göreceksiniz ki, bugünün şart
larına, hem yetiştiriciye, hem de istihlâk eden 
kişiye kadar hiç güçlük çıkarmadan bunları 
düzenliyen bir kanun teklifimiz var; artık za
manı geldi ve geçiyor. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, eski kanu
numuza göre bir aşı parası var. Köylere ka
dar veteriner hekim gidiyor; Devletin vasıta-
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sı, Devletin ilâcı, Devletin aşısı, Devletin har
cırahı; bir de köylüden aşı parası alıyor. Bu, 
ne Devletçiliğe, ne özel teşebbüse benziyor; 
ikisinin ortasında bir şey, ben anlıyamadım. 

işte bu kanun bunu düzenlemektedir. Bu
nun Genel Kurul gündemine alınmasını bil
hassa istirham ediyorum. Bu, millî bir mevzu
dur. 1957 yılından beri 14 senedir bu komsi-
yonlarda takılmıştır. Bu takılmasın. Artık öy
le bir hal gelmiş ki, teşkilâtta, «Parlâmentodan 
bizim hayvan sağlık Kanun tasarısı hiçbir şe
kilde çıkmaz» intibaı uyanmaktadır. 

Sonra genel bütçeye yük olan, 1928 yılında 
çıkan Kanun gereğince Devlet tarafından te
davisi mecburi olan 26 hastalık var; ama bu
nun 16 sı Devlete ağır yük yüklemektedir. Bu 

, kanun bunların bir çoğunu çıkarmış. Artık 
serbest veteriner hekimler, diğer veteriner he
kimler veya hayvan sahipleri tarafmdan 3-5 ku
ruşluk bir ilâçla tedavi edilir duruma gelmiş
tir. Bu bakımdan genel bütçeden hem bu yükü 
kaldıran, hem de bugünkü sorunlara ve bugün
kü şartlara uygun hükümler getiren bu ka
nunun görüşülmesini, düzenlenmesini temin ede
rek Genel Kurul gündemine alınması için oy
larınızı istirham ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azmioğlu, Ko

misyon Sözcüsü olarak izahatta bulunacaksınız. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FUAT 

AZMİOĞLU (Kütahya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Kıymetli arkadaşım Süleyman Mutlu'nun ti
tizlikle üzerinde durduğu hayvan sağlık zabıtası 
konusu, İçişleri Komisyonuna intikal etmiştir. 
Ancak, bu teklif Komisyonun, diğerlerinde de 
olduğu gibi, Parlâmentomuzda yeni bir siyasi 
partinin teşekkülü sebebiyle, teşkili tarzında, 
terkibinde vâki değişiklik yüzünden Komisyo
nun gündemine girememiştir. Komisyonumuz 
teşkil edildiğinden beri ancak bir hafta önce 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır ve çok kısa 
zamanda, değerli arkadaşımın üzerinde titizlik 
gösterdiği konu komisyonun gündemine girecek 
ve gerekli çalışma yapılacaktır. Müsterih olma
larını rica ediyor ve durumu bu şekilde Yüksek 

Heyetinize arz ediyorum. Teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — önerge üzerinde başka söz is
tiyen sayın üye? Yok. 

Sayın Milletvekilleri, Sayın Süleyman Mut
lu, hayvan sağlık zabıtası kanun teklifinin ha
vale edildiği içişleri, Adalet, Gümrük, Tarım 
ve Plân komisyonlarında 45 gün zarfında görü
şülmediği gerekçesiyle Tüzüğün 36 acı madde
si gereğince Genel Kurul kararı ile gündeme 
alınmasını teklif etmektedir, önergenin mahi
yeti budur. 

Bu önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.» önerge kabul edilmemiştir. 

6. — Başkanlık Divanında açık bulunan üye
liklere seçim. 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesi 
«Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliklere 
seçim». Bu seçim, bir Başkanvekilliği, iki Kâ
tiplik içindir. Her iki seçimin bir arada yapıl
masını kabul edenler... Etmiyenler... Her iki se
çim bir arada yapılacaktır. 

Başkanvekilliği ayrı bir kâğıt üzerinde, kâ
tipler ayrı bir kâğıt üzerinde basılıdır, sayın 
üyelere dağıtılacaktır. Zarflar içerisine konula
cak oy puslaları kürsüde bulunan iki tane ku
tuya atılacaktır. Birinci kutu Başkanvekilliği-
ne aidolacaktır, ikinci kutu da Kâtiplikler için 
kullanılacaktır. 

Her iki seçim için bir tasnif heyetinin seçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Her iki se
çim için bir tasnif heyeti seçilecektir. 

Üç kişilik tasnif heyetinin seçimine geçiyo
ruz : 

Sayın Vehbi Sınmaz?. Yok. Sayın önol Sa
kar?. Yok. Sayın Kasım Emre? Yok. Sayın 
Güngör Hun? Burada. Sayın Sezai Orkunt? 
Burada. Sayın Mustafa Tayyar? Yok. Sayın 
Turhan Feyzioğlu? Yok. Sayın Nurettin Ok?. 
Yok. Sayın Kemal Şensoy? Yok. Sayın Niyazi 
Gürer? Burada. 

Tasnif Komisyonumuz; Sayın Niyazi Gürer, 
Sayın Sezai Orkunt, Sayın Güngör Hun. 

Seçimlere ad okumak suretiyle Ankara'dan 
başlıyoruz. 

(Ankara milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye
ler lütfen oylarını kullansınlar. 

Başka oyunu kullanmıyan sayın üye? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyetine seçilmiş bulunan Sayın Gün
gör Hun, Sayın Sezai Orkunt ve Sayın Niyazi 
Gürer, lütfen, Komisyon sıralarında yerlerini al
sınlar. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyetinden gelen maz

bataları arz ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Açık bulunan Millet Meclisi Başkanvekilli-
ği için yapılan seçime 222 sayın üye katılmış ve 
neticede ekseriyet olmadığından ismen tasnif 
yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye 

Sakarya 
Güngör Hun 

Üye 
İstanbul 

Sezai Orkunt 
Üye 

Balıkesir 
M. Niyazi Gürer 

Yüksek Başkanlığa 

Açık bulunan Millet Meclisi Başkanlık Diva
nı Kâtiplikleri için yapılan seçime 223 sayın 
üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadığından 
ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

Üye 
Sakarya 

Güngör Hun 

Üye 
İstanbul 

Sezai Orkunt 

Üye 
Balıkesir 

M. Niyazi Gürer 

BAŞKAN — Tasnif Heyetinin her iki maz
batasından ekseriyetin olmadığı anlaşılmakta
dır. 

Ekseriyet bulunmadığı için 4 . 3 . 1971 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

ı s a ^ ı 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 3 . 1971 Çarşamba 

(Saat v 15,00 

A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanında alçılk (bulunan üye
liklere seçim* 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşilt Ülker'in, 

27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözflü sorusu (6/7) 

2. — Anlta!İya> Milletvekili. İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan «sözlü sorusu (6/10) 

13. — Ankara Milletvekili Olsiman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı iflâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

4. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yaradım Bakanından «özlü »orunu (6/13"ı 

'5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz, Alpas
lan'ın. Tekirdağ'a başlı HavraiboTu ilçesinde da
ğıtılan trmumlufk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

16. _ Tekirdağ Milletvekili Yıllmaız Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

7. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nelbil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek-
8İ!klerinm_ giderilmesine dair Sağlılk ve Soisyal 
Yardım Balkanından sözlü sorunu (6/16) 

8. — Maraş Mlrlleitvekilji İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hikmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

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

10. — Bursa Milletvekili Saidirettin Çanga'-
rıın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
hrıar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

11. — Sürt Milerbvekili Aidiil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

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

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

14. — Adana Milletvekili Ali 'Rıza Güllü'-
uün, çiftçilerim yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

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

16. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pılaoğlıı'nım, Sivas sınırlan dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

17. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

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

19. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu-



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

20. — izmir Milletvekili Talât Orlıon'un, 
îzmir süt, fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (B/31) 

21. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzm:.-'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerimden ge 
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu f6/32) 

22. — İzmir Milletvekili Burhaucttin Asu-
tay'ın, 03'î s<ıyı!ı Kanunim tatbikatına dair 
(/alışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

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

24. — Manisa Milletvekili Voli Bakırlı'nuı, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrüic 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

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

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

27. — Afyon Milletvekili Haindi Ilaınamcı-
(ğlu'nuıı, Eher ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/30) 

28. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına re mahsulün 
değerlendiril meşine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40} 

29. — 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) 

30. — Samsun Milletvekili Kararan Evliya-
< ğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6-/42) 

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

32. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yuı 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

33. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat, bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

31. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sövdü Korusu (6/46) 

35. --•- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüz? ve Yaz' işleri Müdürünün eşine 
dair içimleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Smon'un lîoynbat i'ees:''0 h.'i,$lı hâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
SOKİİİ sorusu (R/40) 

37. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
im, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına d:'ir 
Milli Eğitim bakanından sözlü sorusu (6/50) 

38. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
,in, Kalkunua Plânında yev alan, «İdareyi yeni
den düzenlemem konusundaki uygulamaya ve 
vapd;uı çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

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

40. — Sivas Milletvekili Mustafa, Kemal Pa-
İjioğlu'nun. Sivas'ın bâz. köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

41. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz-

j lü sorusu (6/54) 
42. —- Samsun Milletvekili llyas Kılıç.'m, 

gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel, bakanlarından sözlü 

1 sorusu (6/55) 
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43. — istanbul Milletvekili Eşref Dcrinçey'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

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

46. — Samsun Milletvekili Ilyas Kıl iç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

47. — 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) 

48. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağ]iğ< bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilaçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

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

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

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

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

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

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

55. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 

inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar' 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguidak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
•nzlü sorusu. (6/6!)) 

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

58. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair ulaştırma Bakanından sözlü s/. -
i'usu. (6/7.1) 

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

60. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
i.n, Zonguldak'a bağlı Kurııçaşile vft Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

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

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

63. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andınu'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına. dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İsleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

65. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara, dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

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

67. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-



nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

68. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika-
sıııııı kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan «özlü sorusu. (6/81) 

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

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

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

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

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

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

75. — 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) 

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

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

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

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

80. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

81. — 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) 

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

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

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

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

86. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ırı, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

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

89. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
iâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
«»lup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 



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

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

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

93. — 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) 

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

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

96. — 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) 

97. — 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) 

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

99. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/11.3) 

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

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

102. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sö»lü sanıra (6/116) 

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

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

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

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

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

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

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

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

111. — 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) 

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

113. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka- . 
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta-



okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

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

115. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'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) 

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

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

118. — 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) 

119. — 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) 

120. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alınan tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

121. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuımıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

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

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

124. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tanırı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

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

126. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
tvonya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü, sorusu 
(6/141) 

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

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

129. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

130. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, 
îmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İsikân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tiboğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

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

133. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nuıı, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba-

I kanından sözlü sorusu (6/149) 



134. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

135. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

136. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
New - York'ta Turizm re Tanıtıma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

138. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından »özslfü sorusu 
(6/155) 

139. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çııkan yüksek öğrettmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

140. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

141. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

142. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olaraik kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

143. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe menkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

144. — Trabzon Milletvtkili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

145. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
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Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

146. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

147. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

148. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

149. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

150. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

151. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

152. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

153. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/370) 

154. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in. 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

155. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 
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156. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir 
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına 
dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/173) 

157. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

158. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

159. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

160. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) * 

161. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

162. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎEİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


