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içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kal ı t lar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'-

nm, Kıbrıs'ta Türk halkma karşı girişilen 
insanlık dışı, haksız ve kanlı teşebbüslerin 
üçüncü yıldönümü münasebetiyle demeci 

2. — Kırklareli Milletvekili Arif Hik
met Güner'in, Sayıştay Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/122) 

3. — izmir Milletvekili Mustafa JJyar 
ve 12 arkadaşiyle Konya Milletvekili Fa-
ki'h özfakih ve 13 arkadaşının, Konut ka
nun teklifinin, Konut kanunu tasarısını 
görüşmekte olan Geçici Komisyona havale 
olunmasına dair Adalet Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi (3/527) 

Sayfa 
3 
3 
3 

4:5 

Sayfa 
4. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'-

nm, Tütün ziraati kanun teklifinin, Tütün 
ve tütün tekeli kanunu tasarısını görüş
mekte olan Geçici Komisyona havalesine 
dair Adalet Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (3/526) 

5. — Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm, 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüklerine döner sermaye verilmesi hak
kındaki kanun- tasarısının Tarım ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 7 şer kişiden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (4/123) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı 
bir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı kurul
ması hakkında kanun teklifi ile Petrol ka-

5:6 
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Sayfa 
nunu teklifinin Plân, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Ticaret ve Maliye komisyonların
dan seçilecek 4 er üyeden kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergeleri (4/124, 125) 6 

7. — Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun, Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısının, 
Tarım Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret, 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (4/126) 6:7 

8. — Görev süresinin 25 .. 12 . 1966 
gününden itibaren bir ay daha uzatılma
sına dair, Deprem Bölgesi Meclis Araştır
ma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/528) 7 

9. — Millet Meclisi tutanaklarında ve 
ses bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıl
dığı iddialarının tahkiki için kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırması Komisyonu
na üye seçimi 7 

10. — Komisyonlardaki açıklara üye se
çimi 7 f8 

11. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
m, İsrail ve Holânda'dan ithal edilen ve 
sızal denilen maddenin ithalinin zaruri 
olup olmadığına dair Ticaret Bakanından 
olan sözlü sorusunun geri verilmesine dair 
önergesi (6/179) 8 

5. — Sorular ve cevaplar 8 
A — Sözlü sorular ve cevapları 8 
1. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'-

nün, 'hanice göındenLlecek işçiler için İş ve 
İşçi Bulma Kurumu şubelerine "verilecek 
kontenjan miktarının 'tesıbûıtimdıe coğrafi 
durum iile az gelişmiş (bölgeler duru/mu-

Sayfa 
nun nazara alınıp alınmadığına dair Ça
lışma Balkanından sözlü sorusu (6/119) 8 

'2. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Yakın - Şark mJMcıbleniyle iyi 
dostluk münasebetlerinim kurulannaması 
sebeplerine dair Barbakan ve Dışişlerıi 
Bakanından sözlü sorusu (ı6/121) 8 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'm, Birleşmiş Milletler Siyasi Kamıis-
yonunıda Kıbrıs hakkındaki, aleyhimizıe 
'tecelli 'eden karara müessir olan başlıca 
-hususlarım neler ^olduğuna dair Başbakan
dan söızıü sorusu (6/122) 8 

4. — Sivas Millet vekilli Gıyasıefctin Du-
ıman'm, Sivas'ın merkez ve kazalarına 
bağlı köylerine 1965 yılında ;kaç Km. ıköy 
yolu yapıldığına ve 1966 yılında daha ne 
kadar köy yolu yapılacağına dair sorusu 
ve Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'-
nın sözlü cevabı (6/127) 8:10 

5. — Bursa Milletvekili Sadreittin Çan-
ga'nm, Yugoslavya'da emlâki 'bulunan va
tandaşlarımızın işbu emlâkinin bedelleri
nim 'ödenmesi hususunda, 'bugüne kadar 
ne gibi muamelelerin cereyan etinniş oldu
ğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü S«H 
,rusu (6/136) 10 

•6. — Niğde Milletvekili Ruhi SoyerUn, 
Niğde'nin Çamaırdı ilçesi hududu dahilin
deki Ecenıiış suyu üzerinde inşası karar
laştırılan '6 köprünün senesi içerisinde ya
pılmış olması S'e,bebinıe dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/137) 10 

7. — 'Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
fbioğlu'nıum, maden loeaiklarında, işıgüven-
Jılği iıle ilgili m:evzuaıt hükümlerıjnin ay
nen uygulanıp uygulanmadığına dair so
rusu ve Çalışıma Bakanı Ali Naili Er
dem'in sözlü cevabı ('6/138)' 10:17 
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1. — GEÇEN Tl 

Diyarbakır Milletvekili Rıeeai Iskonderoğlu, 
dış politikada vufkubulan ge.lişmefer'e, Güney 
komşularımızda cereyan eden ıhîudiselerle bun
ların memlekeıtkniz üzerimdeki etkilerine ve bu 
konularda Hükümetçe ibilgi verilmesine dair 
demeçte bulundu. 

Seçildikleri komisyonlardan çekilen bâzı 
milletvekillerinin önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunularak, parti gruplarınca adayların 
gösterilmesi halinde gelecek birleşimde bu ko
misyonlara üye seçimi yapılacağı, 

Millet Mecılisi tutanaklarında ve ses «bantla
rında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiaları
nın tahkiki açin 'kurulması .kabul edilen Meclis 
Araştırma Komisyonu seçiminin, henüz bütün 
parti gruplarınca aday gösterilmediği içıin, ge
lecek birleşimde yapılacağı, 

2. — GELEN 

1. — istanbul 'Teknik Üniversitesi 19'&6 yuh 
Bütçe Kanununa bayii (A/ l ) ve (A/3) dşaretli 
oetvelilerde değişİkDk yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/298) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

TEKLİFLER 
2. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-

lu ve 5 arkadaşının, Kurtuluş savaşına iştirak 
eden merhum Mehmatoğlu Halil Şenel'in eşi 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın arkadaşların lütfen kabul 
düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

TANAK ÖZETİ 

1966 kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarısının, ikinci defa yapılan açılk oylama so
nucunda, kabuıl edildiği bildirildi. 

Maliye Bakanı öi'haıt Bilgelıan'ın, öncelik 
ve İvedilik önergesi kabul edilerek, Maaş ve 
ücretlere geçidi zam uygulamasına dair ıkanun 
tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü. 

21 . 12 . 1966 Çarşamba günü saat 15.00 te 
(toplanılmak üzere Birleşime saat 19.00 da ion 
'verildi. 

Başkan Kâtip 
(Başkanvekili Tokat 
ismail Arar Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

KÂĞITLAR 

Kıymet ve kızı Muallâ Şenel'e vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair (kanun teklifi. 
(2/394) (Maliye ve Plân .kamisycmlarına) 

3. — Samsun Milletvekili 11 yas Kılıç ve 9 ar
kadaşının, Maliye Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında 5 . 6 . 1936 tarihli ve 299>6 sayılı 
Kanuna 'bir madde eklenımesi hakkında ıkanun 
ıteklifi (2/395) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır göriiışımclere baş
lıyoruz. 

BtRÎNCî OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Bedrettin Karasrkek (Tokat), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 21 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kıbrıs'ta Türk halkına karşı girişilen insanlık 
dışı, haksız ve kanlı teşebbüslerin üçüncü yıldö
nümü münasebetiyle demeci, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
gün Kıbrıs'ta Türk halkına karşı girişilen in
sanlık dışı haksız ve kanlı tecavüzlerin üçüncü 
yıl dönümünde bulunuyoruz. Bu münasebetle 
gündem dışı söz istemiş bulunan Aydın Millet
vekili Sayın Reşat Özarda'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Özarda. 
Sayın özarda yazılı talebinizde belirttiği

niz gibi lütfen beş dakikayı geçmemek üzere 
beyanda bulununuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bundan .üç sene ev
vel, 21 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıs Türkleri
ne karşı hazırlanmış bir komplonun tatbikine 
geçilmiş, ilk Türk kanı akıtılmıştır. Kanlı 
olaylar süratle inkişaf ederek bir gece içinde 
Adadaki Türklerin topyckûn im'hası hareketine 
girişilmiştir. 

Ancak bu barlbarca saldırış dalgaları, şeref 
ve haysiyetleri için canlarını her zaman feda
ya hazır bir avuç mücaJhidin akıllara durgun
luk veren kahramanca mukavemetleri ve muka
bil saldırıları karşısında kırılmaya mahkûm 
olmuştur. iSahiboldukları çok üstün silâh ve 
insan gücüne rağmen, birkaç yüz mücahidin 
hakkından gelemiyen gözleri kin ve ihtirasla 
dönmüş Rum sürüleri; beşikteki çocukları, ha
mile -kadınları, sakat ve kötürüm ihtiyarları 
öldürmekle sadist mıhlarını tatmine çalışmış
lardır. 

Yunan Hükümeti ile canavar papaz Makari-
los'un müştereken yönettikleri zulüm ve vahşet 
metotları neticesinde geçen üç sene içinde Kıb
rıs'ta pekçok soydaşımız şehit edilmiştir. Ha>3-
tahanelerde yatan hasta Türk kadınları, damar
larındaki kanlar çekilip boşaltılmak suretiyle, 
en vahşice usullerle şehit edilmişlerdir. Köyler, 
evler (basılmış, yağma edilmiş sonra da yakıl
mıştır. Türk köylüsünün hayvanları bile öldü
rülmüş, bağları bahçeleri, tarlalarındaki mah
suller yakılarak, kesilerek talhrlb edilmiştir. 
Şehitlerin mezarları camiler, mescitler, türbe

ler yakılıp yıkılmış, Yeşilada'nm yeşil toprak
ları, hakiki sahiplerine mezar ve zindan edil
miştir. Kıbrıs Türkü aç bırakılmış, susuz bı
rakılmış, boyun eğmeye zorlanmıştır. Yalnız 
bir tek şey yapılamamıştır; 20 nei yüzyıl in
sanlığının yüzünü kızartan bu vahşice saldırı
lar karşısında, Kıbrıs Türkünün çelik iradesi 
ve dayanma güdü kırılamâmıştır ve asla kırıla-
mıyaeaktır. 

Bu gün elde silâh siperlerde göz kırpmadan 
nöbet 'tutan 15 bin Kıbrıs mücahidi and içmiş
tir. Hakları tam olarak verilmeden silâhlarını 
terk etmiyeceklerdir. Kıbrıs Türkü Emsisi asla 
kabul etmiyecektir bunu hiçbir kuvvet kendi
sine kabul ettiromiyecektir. Kılbrıs dâvasının 
tek çözüm yolu vardır. Ayrı ayrı iki millet olan 
Türkler ve Rumlara ayrı ayrı muhtariyet, yani 
fizikî bir ayırmaya dayanan federasyon. 

Kıbrıs mücahitleri bunun dışında hiçbir çö
züm yolunu kabul etmemekte azimli ve karar
lıdırlar. Aksi bir karar karşısında silâha sarılıp 
son fertlerine kadar şehidolmaya yeminli olan 
kahraman Kıbrıs Türkü seni hürmetle, sevgiy
le, saygiyle selâmlarım! (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; günde
me geçmeden evvel Başkanlık Divanının da 
gündem dışı Ibâzı sunuşları olacaktır. Yalnız 

- daha evvel bir ıhususu hatırlatmak istiyorum. 
Gündemin birinci maddesinde Millet Meclisi 

^ Tutanaklarında ve ses bantlarında sahtecilik 
ve tahrifat yapıldığı iddialarının tahkiki için 
kurukııaısı kabul edilen Meclis Araştırması Ko
misyonu seçimi vardır. Ayrıca daimi komis
yonlardaki münhal üyelikler için bugün seçim 
yapacağız. Bu itibarla sayın arkadaşlardan 
lütfen toplantı salonunu terk etmemelerinin ri
ca ederim. 

2. — Kırklareli Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Sayıştay Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/122) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sayıştay Komisyonundan 

istifa ettim. Saygiyle arz ederim.. 

Kırklareli 
Arif Hikmet Gün er 
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BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulur. 
3. tzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 

arkadaşiyle Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 
13 arkadaşının Konut Kanun teklifinin, Konut 
kanunu tasarısını görüşmekte olan Geçici Ko
misyona havale olunmasına dair Adalet Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (3/527) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzda bulunan (2/17) esas No. 

lu, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arka
daşiyle Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 
13 arkadaşının, Konut kanunu teklifinin, aynı 
konuda Genel Kurulun 21 . 11 . 19'66 tarihli 
8 nei Birleşiminde kurulması kaiboıl ed'Jlen 
«Konut kanunu tasarısı» Geçici Komisyonunda 
görüşülmesi komisyonumuzca uygun görül
düğünden işlbu dosya mezkûr Geçici Komisyo
na tevdi edilmek üzere saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu (Başkanı 
istanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresini oyunuza sunuyorum. KaJbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
tütün ziratı kanun teklifinin, tütün ve Tütün 
Tekeli kanunu tasarısını görüşmekte olan Geçici 
Komisyona havalesine dair Adalet Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi. (3/526) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzda bulunan (2/198) esas No. 
lu, Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Tütün 
Ziraat! kanun teklifinin, aynı konuda Genel 
Kurulun 2 . 12 . 1966 tarihli 13 ncü Birleşi
minde kurulması kabul edilen Tütün Tekeli ka
nunu tasarısı» Geçici Komisyonunda ıgörüşül-
mesi Komisyonumuzca uygun görüldüğünden 
•ij»b.u dosya .mezkûr Geçici Komisyona tevdi 
edilmek üzere saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın tezkereısini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. —-Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın Ziraat 
İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Genel Müdürlüklerine döner 
sermaye verilmesi hakkında kanun tasarısının 
Tarım ve Plân Komisyonlarından seçilecek 7 şer 
kişiden kurulu bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bakanlığımız Ziraat Işıleri Genel Müdürlü

ğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel 
Müdürlüklerine döner sermaye verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının halen Tarım Komis
yonunda müzakere edilmekte olduğu yüksek 
malûmlarıdır. 

1925 tarih ve 549 sayılı; 1984 tarih ve 2654 
sayılı kanunlara tabi, 91 aded Zirai Araştırma 
Kurumları, Tarım okulları ve Teknik Ziraat 
Teşkilâtına bağlı işletmeler 30 000 - 200 0O0 
liralık <bir sermaye haddi içinde çalışmaktadır
lar. 

Halbuki adı geçen müessese ibütçeleri gü
nün şartları ve fonksiyonları icabı olarak 8 - 10 
misline çıkmış (bulunmaktadır. 

Kanunen sermaye fazlalıklarının hazineye 
iadesi icaıbetmekte ve bu icalbın yerine geti
rilmesi halinde de döner sermayeli işletmelerin 
görevlerini tatil etmeleri durumu ile karşıla
şılacağından sermaye limitlerinin yükseltilmesi 
zorunlu görülmektedir. 

Yukardaki problemleri halledecek kanun 
tasarısının ehemmiyeti ve müstaceliyetine bina
en ilgili komisyonlardan seçilecek üyelerden 
müteşekkil 'bir geçici komisyona havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım; oku
nan önergede 'komisyonun ,kaçar kişiden iba
ret olacağı tesbit edilmemiştir. Umumiyetle 
tatbik ettiğimiz usule göre iki komisyon bahis 
konusudur. Her komisyondan 7 işer ııiye alıp 
14 kişilik bir komisyon kurtulması hususunu 
re'sen Başkanlık olarak teklif ediyoruz. Bu 
itibarla okunan önergede teklif edildiği üzere, 
Plân ve: Tarım komisyonlarından seçilecek 7 şer 
kişiden kurulacak 14 kişilik foir 'geçici komis
yon kurulmasını kabul edenler lütfen işaret 
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buyursunlar. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı bir petrol 
dağıtım ve satış teşkilâtı kurulması hakkında 
kanun teklifi ile Petrol Kanunu teklifinin Plân, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Ticaret ve Maliye 
komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden kurula
cak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
önergeleri. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Gecen dönem İnönü Hükümeti 'tarafından 

Meclise sunulmuş 'bulunan «Petrol Ofisi Ano
nim Ortaklığı» adlı bir «petrol dağıtım ve sa
tış teşkilâtı kurulması hakkında kanun teklifi» 
dönemin sona ermesi üzerine hükümsüz kal
mıştır. 

Yeni dönemin başlangıcında 24 . i l . 1%5 
tarihinde yenilenen 'bu tasarının biran ovvcıl 
çıkarılması bakımından havale edilmiş bulun
duğu, Maliye, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plâu komisyonlarından seçilecek üyeler
den kurulu bir ıgeçici .karına komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz ide seçilecek 
üyeler hakkında bir sayı zikretmemişiniz, ıbu-
nun her komisyondan dört üye almasını kabul 
ediyor musunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kabul edi
yorum. 

BAŞKAN — Plân, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, Ticaret ve Maliye komisyonlarından seki
lecek dörder üyeden kurulacak bir geçici ko
misyon teklifini (Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Arkadaşımızın diğer önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Geçen dönem Yüksek Meclise sunulmuş bu

lunan ve bir geçici komisyonda görüşülmekte 
iken dönemin sona ermesi üzerine ıhıükümsüz 
kalan petrol kanunu teklifimiz yeni dönem 
başlar başlamaz Meclise sunulan ilk kanun tek
lifi olarak 27 . 10 . 1965 te yenilenmiştir. 

Bir seneden fazla bir zamandan beri Ma

liye Komisyonunda bulunan kanun teklifinin. 
havale edilmiş bulunduğu Maliye, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 4 er üyeden kurulu 'geçici ıbir karma 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, geçici ko
misyonların sayısı çoğaldığı zaman bunla
rın çalışamaması gibi bir durum hâsıl olu
yor. Binaenaleyh acaba teklifinizi, bu kanun 
tclkifinin biraz önce teşkili kabul buyurulan 
'komisyona havalesi şeklinde değiştirebilir mi
siniz ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in teklifi 
küçük bir tadile uğramıştır; Petrol kanun tek
lifinin biraz önce teşkilini kabul buyurduğu
nuz Plân, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Ticaret 
ve Maliye komisyonlarından seçilecek Geçici 
Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 
bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısının, Tarım, Güm
rük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve Plân komis
yonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda göi'üşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 . 5 . 1966 tarihinde Millet Mcccllsi Baş

kanlığına sunulan «Tütün Tarım Satış Koo
peratifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tü
tün Ekicileri GenvJİ Birliği kanun tasarısı
nın ehemmiyetine binaen biran evvel ka
nunlaşması için havale edilmiş bulunduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret, 
Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden müteşekkil Geçici Komisyonda tetkik 
edilmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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MUSTAFA UYAK (izmir) — Sayın Bal
kan, demin bu konu ile ilgili komisyon ku
ruldu. Tasarının daha evvel kurulmuş olan 
komisyona havale edilmesini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN —• Evet arz edeyim, aynı komis
yona havalesi diyorsunuz. Ama, evvelce ha
vale edildikleri komisyonlar başka efen
dim. Yalnız burada da komisyonlardan seçi
lecek üye adedlcri zikredilmemiştir. Başkanlık 
olarak bunun dörder üyeden olmasını arz 
ve teklif ediyoruz. Binaenaleyh, Tarım, Güm
rük, Maliye, Ticaret, ve Plân 'komisyonlarından 
Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle, Türk'yc Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun tasarısını görüşmek üzere bir 
Geçici Komisyon teşkilini kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

S. — Görev süresinin 25 . 12 . 1966 günün
den itibaren bir ay daha uzatılmasına dair, 
deprem bölgesi Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi. (3/528) 

BAŞKAN — Tezkereyi 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Deprem bölgesi Meclis Araştırma Komis

yonumuz kabul edilmiş bulunan süre içinde 
çalışmalarını bitiremiyecektir. 

25 . 12 . 1966 gününden itibaren bu süre
nin 1 ay daha uzatılmasını saygiylc arz ede
rim. 

Deprem Bölgesi 
Meclis Araştırma 

Komisyonu 
Başkanı 

Istanbu 
Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Efendim Deprem Bölgesi Araş
tırma Komisyonunun 24 . 12 . 1966 tarihinden 
itibaren bir ay daha görev süresinin uzatılma
sını kabul buyurccılar lütfen işaret buyursunlar 
efondim... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddi-
larının tahkiki irin kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 

10. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 

istifalar dolayısiyle daimi komisyonlarda inhi-
lâl vukubulmuştur. Gündemin birinci madde
sinde de bir Meclis araştırma komisyonuna 
üye seçimi vardır. 

Bu iki seçimin bir arada yapılması hususu
nu yüksek tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması ile daimî komisyonlardaki 
münhaller için üye seçimini birlikte yapıyoruz. 
Bu iş için Başkanlık Divanı önüne iki ayrı sepet 
konacaktır. Bastırılmış olan listeler sayın üye
lere dağıtılmaktadır. 

İki tane ayrı tasnif komisyonu seçiyoruz. 
Evvelâ Meclis Araştırma Komisyonu seçimleri 
için tasnif komisyonunu seçiyorum. 

Feridun Cemal Erkini Burada. 
ibrahim Boz, Nevşehir?.. Burada. 
Âdil Yaşa; Siirt- Burada. 
Sayın Feridun Gemal Erkin, Sayın İbrahim 

Boz ve Sayın Âdil Yaşa Meclis Araştırma Ko
misyonu seçimi için tasnif komisyonu olarak 
seçilmişlerdir. 

Daimî komisyonlara üye seçimi için tasnif 
komisyonunu seçiyoruz. 

Sayın Ahmet Uysal (Çorum)? Yok. 
Sayın Niyazi özgüç (Sinop)? Yok. 
Sayın Orhan Alp (Ankara) ? Burada. 
Sayın Nuri Bayar (Sakarya)? Yoik. 
Sayın Seyfi Güneştan (Mardin)? Yok. 
Sayın Sami Binicioğlu (Manliga)? Burada. 
Sayın Hüseyin Yaycıoğlu (Manas) ? Yok. 
Sayın Şevket Adalan (İzmir)? Yok. 
Sayın Ömer Usta (Tralbzon)? Burada. 
Şu halde Orhan Alp, Sami Binicioğlu ve 

Ömer Usta arkadaşlarımızla daimî komisyonla
ra üye seçimi için tasnif komisyonuna seçilmiş 
bulunuyorlar. 

Oylamaya hangi seçim •bölgesinden (baş'lıya-
cağımızı tesbit için kur'a çekiyoruz efendim : 

Adıyaman. Oylamaya Adıyaman'dan başlı
yoruz efendim. 

(Adıyaman millet vekillerimden ıbaşliaruarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylamaya katılmıamış arkadaş
larımızın da lütfen oylarını kullanıma'larını rica 
ederim. 

Muhterem 'arkadaşlarım oylama işlemi henüz 
devam etmektedir, lütfen sonradan teşrif eden 
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arkadaşların da oylarını kullanmafrarmı rica ede
rim. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif komisyonlarının lütfen vazdfoye başla
malarını rica edeceğim. 

11. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, İs
rail ve Holânda'd,an ithal edilen ve sızal deni
len maddenin ithalinin zaruri olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından olan sözlü sorusunun 
gerivedilmenine dair önergesi. (6/179) 

A) — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
-±m — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 

harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü buradalar 
mi l . . Yok. İki birleşim bulunmadığı için soru 
düşmüştür. 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulmaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu, bura
da. Sayın Başbakan veya Dışişleri Bakanları 
bulunmadığına göre gelecek birleşime kalmış
tır. 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar burada. 
Sayın Başbakan bulunmadığına göre sorunun 
cevaplandırılması gelecek birleşime kalmış
tır. 

4. — Sivan Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı 
köylerine 1965 yılında kaç Km. köy yolu ya
pıldığına ve 1966 yılında daha ne kadar köy 
yolu yapılacağına dair sorusu ve Köy İsleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nın sözlü cevabı (6/127) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 31 nci sırasında bu

lunan sözlü sorumu geçen yıl vermiştim. Za
manı geçtiğinden sözlü sorumun geriverilmesi-
ni arz ederim. 

Muş 
Kemal Aytaç 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Sözlü sorulara geçiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman... Bu
radalar. Sayın Köy İşleri Bakanı... Buradalar. 
Sözlü soru Önergesini okutuyorum efendim. 

20 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorularımın Köy İşleri Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Sivas Milletvekili 
Gıyasettin Duman 

1. a) Sivas merkez ve kazalara bağlı köy
lerde 1965 yılında kaç Km. köy yolu yapılmış
tır. 

b) Kaç lira sarf edilmiştir? Bu paranın 
ne kadarı Devlet bütçesinden ve ne kadarı köy
lü vatandaşlar tarafından yardım edilmiştir? 

c) Sivas merkez ve kazalara bağlı köyler
de 1966 yılı içinde kaç Km. köy yolu yapıla
caktır, 

d) Sivas merkez ve kazalara bağlı köy
lerde yapılmaya muhtaç kaç Km. köy yolu 
vardır. 

2. a) Yıldızeli kazası Kümbet - Büyükav-
ren köy grup yolu, Sivas merkez Kızılkavraz 
- Horsana - Tuzhisar köy grup yolu, Horsana -
Mamuga köy grup yolu , 

b) Kangal kazası Halep köprüsü - Havuz 
- Yarasar köy grup yolu, 

c) İmranlı kazası Matı deresi köy grup yo
lu İmranlı kazası Kapıkaya - Arık köy grup 
yolu 

d) Zara kazası Kızılkale köy grup yolu 
1966 yılı içerisinde yapılacak mıdır? 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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3. Halen Sivas ili ve kaza köylerinde kaç 
köyün içme suyu inşaatı yapılmamıştır? 1966 
yılı içerisinde kaç köy içme suyuna kavuşturu
lacaktır?. 

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Balkanı, bu
yurunuz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, köy yolları ve içme suları ile ilgili 
olarak Sivas Milletvekili Sayın Gıyasettin 
Duman'm Bakanlığıma yönelttiği sözlü soru
suna cevabımı arz ediyorum. 

1. Sivas merkez ve ilçelerine bağlı köy
lerde 1965 yılı içinde (310) Km. köy yolu ya
pılmıştır. 

Bu işler için 1 153 500 lira sarfedilmiştir. 
Bunun 283 500 lirası köylü vatandaş tarafın
dan nakit ve irj gücü olarak sağlanmış, geriye 
kalan 870 000 lirası Devlet bütçesinden har
canmıştır. 

1966 yılı içinde (7) muhtelif yolda (83) 
Km. yol yapımı programa alınmış ve bunun 
(52) Km. lik kısmı bitmiştir. (11) muhtelif yol 
da etüt programına alınmıştır. 

Sivas ili dahilindeki köy yollarının top
lam uzunluğu takriben (5 000) Km. dir. Bun
dan şimdiye kadar tahakkuk ettirilen (810) 
Km. olup, daha yapılmaya muhtaç (4 190) Km. 
köy yolu bulunmaktadır. 

2. İlçe dâhilinde 1966 yılı içinde yapılıp 
yapılmıyacağı soru konusu* olan köy grup yol
larından keşif programında yapılması teklif 
edilen yollar şunlardır. 

Yıldızeli ilçesinde : 
Kümbet Büyükavren köy grup yolu, 
Kangal ilçesinde : 
Halep Köprüsü - Havuz - Yarasar köy grup 

yolu, 

İmranlı ilçesinde : 
Matıderesi köy grup yolu, 
Kapıkaya - Arık köy grup yolu, 
Zara ilçesinde : 

Zara - Kızılıkale köy grup yolu, 
3. Sivas ilinde nüfusu 3 000 den aşağı ka

saba, köy ve mahalle sayısı (1 501) adedtir. 
Bunlardan (536) adedinin suyu vardır. (730) 
adedinin suyu yetersiz ve (235) adedi susuz 
durumdadır. 

1966 yılında Sivas ili içinde ceman 4 460 000 
lira yatırım yapılacak ve geçen yıllardan de
vam eden işlerle birlikte 05 aded köy içme su
yu üzerinde çalışılacak ve yılı içinde takribftu 
40 küsur köy suya kavuşturulacaktır. 

Sivas ilinde Köy İşleri Bakanlığının kuru
luşundan evvel (1960 - 1964) devresinde 69, 
Köy işleri Bakanlığı faaliyete geçtikten sonra 
(1965 - 1966) yıllarında 60, köy içme suyuna 
kavuşmuştur. 

Bu köylerin isim listesini Sayın sözlü soru 
sahibi istediği takdirde kendisine takdim 
etmeye hazırım. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman, bu

yurun efendim. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın milletvakillcri, geçen seneki bir 
birleşimde, sözlü sorum sırasında, vilâyetlere 
yapılan yardımların adaletsiz bir .şekilde yapıl
dığından baıhsetmiıştiım. Saynı Bakanın vermiş 
olduğu izahatı dinlediniz. Sormuş olduğum 
altı köy grup yolunun tek bir tanesine, bir 
'kuruşllujk yardım yapılmamıştır. Sivas küçük 
bir vilâyet değildir. 140 köyü olan vilâyetlerle 
'kıyaslanırsa 13 tane vilâyete bedeldir. Artık 
bir Balkan vilâyetlerin ve bunların köy adedle-
rini göz önüne aldığı zaman, şu vilâyetin 
1 700 tane köyü var veya şunun 147 tane köyü 
var, diye biraz adaletli hardke't etmesi lâzımdır. 

Yine Sayın Bakan, Sivaıs'ın beşbi.n kllom<etre 
yolu vaır, diyor. Haibuiki Sivas'ın daıha yapıl
maya muhtaç 10 bJn kilometrelik yolu var. Si
vas'ın daha kazaları ile nahiye merkezi erine 
gjtmiyen köy yolları var. Sayın Bakandan te
mennim; 1967 programında yapılacak yardım
ların, her vilâyetin yüzölçümüne göre, ada
letli bir şdkilde taksiım edilmesidir. Yoksa «Şu 
vilâyetin milletvekilleri biraz azılıdır, beni 
raıhaıtsız ediyor, gelip gidiyor, haydi sana 
aıslan payı vereyim, sen de şöyle köşede dur.» 
olmasın. Her vilâyet, kaplamış okluğu sahaya 
göre, hakkını alsın. Temennimiz budur. 

Bakıyoruz, 140 köyü olan vilâyete de nasıl 
yardım yapılıyor. Şurada listede birkaçını oku
yacağım. Bölgeclâilk olmasın diye vilâyetlerin 
ismini okuımıyacağım. Bakın şimdi; 700 köyü 
olan bir vilâyete 759 000 liıra, 328 köyü olan 
bir vilâyete 1 107 000 lira, 543 köyü olan bir 
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vilâyete 1 360 000 lira yardım edilmiş; (A. 
P sıralarından «islimleri ne?» sesleri) İsim ver
miyorum, bölgecilik olur. Bizde var, aynen 
'kayıtlara uygundur. 1 181 köyü olan bir vilâ
yete 1 067 000 lira yandım edilmiş. 

Fazla zamanınızı almak istetmiyorum. Sa
yın Balkandan istirham ediyorum; bütün köy 
yollarım, YSE müdürlüklerini, programları
nı, teşkilâtlarını yeniden bir kere daha gözden 
geçirsin! er, her vilâyetin yüzölçümüne göre, 
lâyık olan yardum yapılsın, temennimiz bu
dur. 

İçme suyu işlerine gelince : 

Sivas'ın ımczralaıriylo birlikte 1 297 tane 
iköyü. vardır. Bu sene Sivas'ta esaslı olarak 20 
tane köyde çalışma yapılmıştır. Diğerleri ta
mirat halinde ele alınmıştır, çalışılmaktadır. 
Bir sene içerisinde 20 tane köyün içme suyu 
yapılırsa 1 700 köyün inme suyunun kaç sene
de yapılacağını artık siz varın hesabedin. Hü
kümetin malî bakımdan sıkıntı içinde olduğu
nu biliyoruz. 

Bunu bir istismar konusu yapmak niyetinde 
değilim. Ama benim bütün arzum, vilâyetlere 
Devlet Bütçesinden yapılan yardımların âdil bir 
şekilde yapılmasıdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Çancja'-
mn, Yugoslavya'da emlâki Imlunan vatandaşla
rımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi hu
susunda, bugüne kadar ne gy'bi muamelelerin ce
reyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/136) 

BAŞKAN — Sayın Sadrcttin Çanga?.. Bula
dalar. Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yoklar Dışişleri 
Bakanı bulunmadığından, sorunun cevaplandırıl
ması gelecek birleşime kalıyor. 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ele
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/137) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soycr burada-ar 
mı? Yoklar. İki 'birleşim bulunmadığı dçin, .00ru 
düşmüştür. 

7. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğb'--
nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile iln'H 
mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp uygu
lanmadığına dair sorusu ve Çalışma Bakam Ali 
Naili Erdem'in sözlü cevabı (6/138) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu?.. Bura
dalar. Sayın Çalışma Bakanı?... Yoklar. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Biıaz 
evvel burada idi Savın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı bulun 
madığma göre sorunun cevaplandırılması gelecek 
birleşime kalıyor. («Bakan geldi» sesleri) 

Savın Çalışma Bakanı geldiğine göre, öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Savın Oalışma Bakrnı 

tarafından södü olarak cevaplandırılmasına aba
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

L Maden ocaklarında iş güvenliği ile ilgili 
mevzuat bükümleri aynen uygulanmakta mıdır? 

2. Oca.Id arda gerek l i cmnwet tedbirleri ve 
sağlık şartları uygulanmakta mıdır? 

H. Maden ocaklarında çalışanlara verdin 
ar.Tari ücret yeterli bulunmakta mıdır, değilse 
Hükümetin görüşü nedir? 

4. Ocak içirde gürdük çalışmaların sekiz 
saatten farda olduğu iddiası doğru mudur? 

f>. Ocak içinde işçilerin muayyen miktarda 
maden çıkarma mecburiyeti var mıdır, varsa mik
tarı nedir, neve göre tesbit edilmiştir? 

6. Madenlerde çalışanların emekliliğe sede 
rd'lmc yaşlarının indirilmesi hususunda Hükü
metin bir görüşü var mıdır, varsa nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Savın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Sayın Kemal Nebioğlu tarafından tevdi 
od 1 on sözlü soru, gerçekten iş hayatımızda her 
ge°on gün ehemmiyeti biraz daha artan bir mev
zudur. Ocrek kömür ocaklarında ve gerekse ma
den ocaklarında çalışan insanların çalışmaları
nın düzonli bir hale getirilmesinde bueüne kadar 
gern's hükümetler, mevzuatın vermiş olduğu 
imkânlar içerisinde, çalışmalarda bulunmuşlar-
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dır. Ancak, bu çalışmalar yeterli bir seviyeye 
gelmemiştir. Bu hususta Muhterem Heyetinize 
bâzı rakamlar vermek suretiyle konuyu müşahLas 
hale getirmek istiyorum. 

Mevcudolan kömür ve maden ocaklarımızın 
yekûnu, elimizde bulunan rakamlara göre, 897 
civarındadır. Bunun kömür ocağı olarak tek
sif edildiği büyük bölgeler 84 rakamı ile izmir, 
77 rakamı ile İstanbul, 57 rakamı ile Eskişehir. 
26 rakamı ile Ankara ve Sivas gelmektedir. 
Maden ocaklarının teksif edildiği mahal 153 va
kamı ile İzmir, 129 rakamı ile Eskişehir, 115 ••ÎI-
kamı ile Sivas'tır. Hükümete geldiğimiz günler
de mevcudolan envanter lesbitimizde maden mü
hendislerimizin adedinin 5 olduğunu gördük 5 
maden mühendisiyle Türkiye'de, Devlet sektörü
nün dışında, özel sektörün çalıştırdığı ve teşbih 
tanesi g'bi, yurdun muhtelif yerlerine dağılmış 
ocakların tetkikini yapmanın ve bunların güven
liğini sağlamanın imkânsızlığını aşikâr bir şe
kilde görmüş olduk. Bu sebeple ilk yapmış ol
duğumuz husus, mevcudolan maden mühendisle
rinin aded'ni artırmak olmuştur. Bugüne kadar 
alman maden mühendislerinin adedi 7 dir. Bu 
suretle 5 ten 12 ye çıkarılmıştır. Bu ayın so
nunda imtihanları yapılmış ve muameleleri ik
mal edilmiş olan mühendislerle birlikte bu ra
kam 20 ye çıkmış olacaktır. 

1965 senesinde teftişi yapılan maden ve kö
mür ocaklarının miktarı 612 dir. Bu rakam 1966 
yılında 1 058 e çıkmıştır. Sözlü soru sahibi ar
kadaşımın .aklına şu sual gelebilir. Mevcut ocak
ların adedi 897 iken, nasıl oluvor da teftiş nis-
beti 1 058 oluvor? 1 058 nisbetinin içerisinde 
bir ocağın birden ziyade teftişi var demektir. 

Ocaklarda gerekli emniyet tedbirleri ve sağ
lık şartları uygulanmakta mıdır, sualine ceva
bımız, evet; yeteri kadar mıdır, sualine ceva
bımız hayır olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, maden mühendisle
rinin adedi artırılırken önümüze ikinci bir prob
lem olarak eğitim meselesi çıkmaktadır. Derhal 
şunu muhterem heyetinize arz etmek 'mecburi
yetindeyim ki, maden ocaklarında çalışanların 
iş emniyetinin temini hususunda alınacak ted
birler, diğer sanayi kollarında alınacak tedbir
lerden ayrı hususiyetler arz etmektedir. Bura
da alınacak tedbirler dış tedbirlerden çok, iç 
tedbirlerdir. İç tedbirlerini iki kategoride top

lamak icabeder. Birisi, çalışan işçinin bizzat 
kendi iç bünyesinde o İ3İ11 ifası hususunda liya
kati ve eğitimi; ikincisi, işverenin eğitimi. 

İşveren ve işçinin eğitiminde, bugüne ka
dar yapılmış olan çalışmalar, maalesef bizleri 
tatmin edici bir seviyeye getirmemiştir. Derhal 
şunu ifade etmek mecburiyetindeyiz ki, Devlet 
sektöründe, Devlet sektörüne bağlı maden ve 
kömür ocaklarında çalınanların iş emniyeti, özel 
kesimde çalışanlara nisbetle daha iyidir. Bunun 
sebebi, evvelemirde özel kesimde çalışanların, 
daha ziyade, mevsimlik çalışmalar yapmış olma
sındadır. 3 - 4 aylık mevsimlik çalışmalar için
de alınacak tedbirlerin, zamanında alınıp alın
madığını görmek ve tesbit etmek imkânsızdır. 
Oysa ki, Devlet kesiminde alınmış olan tedbir
ler uzun bir mesaiye sahibolması, devamlılık arz 
etmesi sebebiyle, teftişleri ancak çok daha ya-
kinen yapılabilmektedir. Son yaptığımız ça
lışmalarda, Millî Eğitim Bakanlığına bir husu
su arz ettik. Yapmış olduğumuz hcıaplar so
nunda iş (kazalarına uğrıyamların nûabeti ve bu
nun neticesi Sosyal Sigortalar Kurumuna tah
mil edilen yük, gerçekte büyük rakamlardır. 
1965 senesinde Sosyal Sigortalara, i;! kazaların
dan dolayı tahmil edilen yük, C0 000 000 lira 
civarındadır. Bu itibarla iş kazalarının önlen
mesi ve işçilerle işverenlerin cğitilcbilmesi hu
susunda Millî Eğitim Bakanlığına müracaatta 
bulunmak suretiyle, iş emniyetinin tedrisat pro
gramlarımıza alınmasını talebetmişizdir. Bu
nun yanında, nasıl Türkiye'de bir trafik hafta
sı, bir kanser haftası gibi kampanyalar açılmak
ta ve düzenlenmekte ise, kanaatimiz odur ki, 
iş kazalarının hafifletilmesi için bu tarz hafta
lar düzenlenmelidir. Kömür ve maden ocakla
rında çalışan insanların, çalıştıkları işyerlerin
de, yapmış oldukları hareketlerin sadece kendi
lerinde tesir ika etmiyeceğini, bizzat çalışanlara 
anlatmak icabeder. Çünkü vurduğu çekiç dar
besinin, vurduğu kazma darbesinin ucundan çı
kacak olan bir infilâk, sadece kendisini müte
essir- etmiyecektir. Bu, tümü ile o ocaklarda 
çalışanların hepsini alâkadar edecektir. Bu bir 
eğitim meselesidir. Binaenaleyh, çalışanların 
çalıştıkları yerlerde eğitimleri şart olarak gö
zükmektedir. Bu noktadan hareketle, ilk defa 
bu sene memleketimizde, CENTO Devletleri ara
sında bir sempozyum düzenlenmiştir. Ankara'
da başlıyan bu sempozyum İzmir'de devam eden 
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çalışmalarla hitama ermiştir. Bu çalışmaların 
neticesinde, ortaya koyduğumuz görüş tarzı 
şu olmuştur; bir maden araştırma ve eğitim 
menkezîi mutlaka kurulmalıdır. Teknolojik araş
tırmanın ve eğitimin merkezinde yapılması şart
tır ve zaruridir. Bu noktadan hareketle, yine 
bu sene yapmış olduğumuz çalışmalar netiecsin-
de bir mütehassıs cclbedilmiş bulunmaktadır. 
Bu mütehassısın araştırmaları, bilhassa maden 
ocaklarında ve Zonguldak havzalarında etütle
rini ikmal etmiştir. Bu önümüzdeki haftada 
ise seminer çalışmalarına başlanılacaktır. Bu 
seminer üç kütleye hitabedecektir. 

1. Bizzat maden mühendislerine, 
2. İş güvenliği müfettişlerine, 
3. Çalışanlarla çalıştıranlara. 

Böylece bu eğitimler ikmal edildikten son
ra ocaklarda iş güvenliği ile alâkalı tedbirle
rin daha iyi bir hale getirileceğini ifade ede
biliriz. 

Muhterem arkadaşımın suallerinde üçüncü 
sırayı işgal eden husus «Asgari ücret yeterli 
bulunmaıkta mıdır?» deımdktedirler. Sual sahibi 
arkadaşımın bilmekte olduğu gibi, toplu söz
leşme düzenine girdiğimizden bu yana, asga
ri ücretlerin teshili toplu sözleşme müzakere
leri sırasında müzakerecilerin kabiliyetine, 
müzakerecilerin müzakere gücüne dayandırıl
maktadır. Tesıbit edilen rakamların asgari üc
retin maden ocaklarında çalışanlara yeterli 
olup olmıyacağı keyfiyeti, toplu sözleşmeler
de ortaya çıkacak rakamlarla mütalâa edilme
si gerekmektedir. 

Yeri gelmişken huzurunuzda bir şeyi be
lirtmek isterjm : Türkiye'de, asgari ücretin tes-
biti hususunda bugüne ıkadar ilmî bir çalışma
nın yapıldığını iddia otanek, zannediyorum, 
abesle iştigal etmek demektir. Asgari ücret 
hususunda yapılan çalışmalar, eldeki bir mev
zuata göre düzenlenmektedir. Bu mevzuat as
gari ücretin teshilinde bâzı normlar koymuş
tur. Fakat, bu konulan kriterlerin hiçbirisi 
objekltif ölçüler değildir, sübjektif ölçülerdir. 
Ve asgari ücreti tesıbit edecek olan şahısların 
anlayışına, idrakine terk edilmiştir. Asgari 
ücretin sosyal bir ücret olduğu, kısacası, bir 
insanın insanca yaşaması için icabeden ücret 
dendiğine göre, «bundan kasıt nedir» in orta
ya çıkmış olması gerekmektedir. 
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Bu mevzuda, gerek Devlet Plânlama Teş
kilâtının, gerek Çalışma Bakanlığının ve ge
rekse Devlet İstatistik Enstitüsünün, bizi 
mukni kılacak ve kuvvetini ilimden alacak, 
elimizde istatistik! rakamları yoktur. Fakat, 
bu demek değildir ki, asgari ücret üzerinde 
vâki çalışmalar, hiçbir zaman faydalı değil
dir. Hayır, bu kanaatin içinde değiliz. 

Çalınma Bakanlığı olarak, bu mevzuda or
taya koyduğumuz hedef şu olmuştur : Bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda asgari ücreti tes-
bit eden rakamlar konuşturulmuş tur. Şöyle de-
nilmifdr : 10 lirayı mı arıyahm? 10 rakamının 
altında olanları mı arıyahm? 10 liranın üzc-

' rinddki hedef ne olacaktır, bu, 11 lira mı ola
caktır. ? 

Hükümet olarak görüşümüz, bu mevzuda 
şu olmuştur : Asgari ücrette birinci hedef, top
lu sözleşmelerle temin edilen asgari ücret or
talamalarının muhassalasıdır. Bunda rakam, 
10 değildir, 11 de değildir, toplu sözleşmeler
le temin edilen asgari ücret ortalamalarıdır. 
Bu rakam, bugün 12,60 tır. Binaenaleyh, ma
den ocakla.rmda çalışan işçilerin asgari ücre
tin tesbiti hususunda yapılan çalışmalarda Ba
kanlık ve Hükümet olarak hedefimiz bu ol
muştur 

Sual sahibi arkadaşımın dördüncü sorusu: 
Ocak içinde günlük çalışmaların 8 saatten faz
la olduğu iddiası doğru mudur? Gerçekten 
bir vakıadır. Bakanlığımıza bu tarz iddialar 
olmuştur. Tetkikimiz sırasında gerçekten gün
de 8 saatten fazla çalışan insanların mevcu-
dolduğunu tesbit etmişizdir. Bakanlık olarak, 
bu yerleri tesbit ettikten sonra mevzuatın ver
miş olduğu yetkiler muvacehesinde tatbikata 
tevessül edilmiştir. Eğer, mühendis adedi 20 ye 
çıkarılırsa, ki 5 olarak almışızdır, bugün 12 
olmuştur, bu ayın sonunda 20 olacaktır. Ma
den mühendislerinin adedi arttığı müddetçe 
8 saatten fazla çalışıma şeklindeki iddialar, 
hiçbir zaman, hakikatin ifadesi olmıyacaktır. 
Ama, bu bir vakıadır. Bugüne kadar yaptığı
mız tetkiklerde cüz'î de olsa, bu tarz çalışma
ların mcvcudolduğu tesbit edilmiştir. 

Madenlerde çalışanların yaş hadleri mev
zuunda, derhal cevap vereyim. 4 milletvekili ar
kadaşımız tarafından maden ocaklarında, top
rak altında çalışan insanların emeklilik yaş 
haddinin indirilmesi hususundaki teklif, Hü'kü-
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met tarafından biraz daıha genişletilmeli, biraz 
daha çalışanların lehine olmak suretiyle ka
bul edilmiştir. Halihazırda, bu kanun teklifi 
Çalışma Komisyonundan geçmiş, Bütçe Kar
ıma Komisyonundadır. Bu suretle, yaş haddi 
çalışanların istediğine, memleketimin bünyesi
ne uygun yaş haddine getirilmiştir. Bu yaş had
di de 50 dir. 

Böylece muhterem sözlü soru sahibi arka
daşımın, 6 madde halinde tadat ve tevdi bu
yurdukları sorulara arzı cevabetmiş bulunuyo
rum. Teşcıkkür ederim. (Adalet Partisi sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, buyu
runuz efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Sayın milletvekilleri; Sayın Çalışma 
Bakanı arikadaşımız, yurdumuzda yer altında 
çalışmakta olan işçilerin durumunu 'gerçekçi 
'bir açıdan, ıbugüne kadar yapılabilmiş olanlarla 
yapılamamış 'bulunanları ifade ettiler, .kendi
lerine 'teşekkür ederim. 

Greçımiştıe yer altında çalışan işçiler, bâzı 
•bölgelerde, malûmunuz olduğu üzere, mecburi 
çalışmaya tabi tutulmakta idiler. O iğimden bu
güne 'gelinceye kadar yer altında çalışmakta 
ıcdan işçilere sağlanmış ıolan haHarı derleyip 
ıtoparlaıdığımız vakit, Batı ile hiç mukayese 
•eclilmıiyecek bir kertede olduğumuz açıktır. Sa
yın Ba'.kan acı 'gerçeklerin 'bir kısmına dokun
dular. Gerek iş emniyeti yönünden, gerek üc-
tret yönünden ve gerekse Çalışma Bakanlığının 
bu konudaki 'görevli memurları yönünden.. Ben 
bugüne kadar olan 'geçmişimizdeki maden işçi
lerinin durumu ile, bugünkü durumları arasın
daki gelişmenin ne olduğunu gerek iş kazası, 
gerek ücret ve gerekse yaşantı bakımından bu
günkü durumun ne olduğunu, ırakamlaır ver
mek suretiyle, Yüce Meclise arz ötmeye çalışa
cağımı. 

Üzülerek ifade ledelim ki, Batı ile, iş kazala
rı yönünden, mukayese edildiği vakit görüle
cektir ki, on geri kalmış memleketlerin -yanın
da bile, mevcut iş kazaları yönünden, geride ve 
kötü ıbir durumda 'bulunmaktayız. Meselâ, oca
ğa inen 'her 10 bin işçiden İngiltere'de bir işçi, 
İrlanda'da 3,5, İsveç'te 4, Fransa'da 6, Pakis
tan'da 7, Macaristan'da 7,4, Almanya'da 16,4 iş
çi ölmekte iken, yurdumuzda ıbu miktar 35 işçi
yi 'bulmaktadır. İş kazaları neticesinde ölümle 

21 . 12 . 1966 O : 1 

netieelenmlyen yaralanmala>rda ise bir misal ol
mak üzere, 1958 yılı ile 1963 yılları arasında 
Garp linyitle rinde vukubulan yaralanmaları mi
sal vermek isterim. 

1958 yılında 2 387, 1959 yılında 4 469, 1960 
yılında 1918, 1961 yılında 1962, 1962 yılında 
1 752, 1963 yılında ise 1940 işçi yaralanmıştır. 
Bu miktarı EKİ 'bünyesi içinde tetkik ettiğimiz
de görürüz ki, Armutçuk bölgesinde 1934 yılın
da 370, Kozlu'da 2 140, Üzülrmez'de 2 019, Kara-
dan'da 2 889, müessesede ise 7 418 dir. 

Yaralanma dendiği zaman, bir çizik yahut 
bir küçük yaralanma olarak aklınıza 'gelmesi
ni istirham .edeceğim. 

Meselâ, 1964 yılında Armutçuk bölgesinde, 
yaralanma dolayısiyle işten alıkonma miktarı 
ortalama 136 gündür. Kozlu'da ıbu miktar 58 
gün • olarak meydana çıkmaktadır.. Üzülmez'de 
84, Karadan'da 84, Müessesede ise 77 iş günü 
işçileri işten alıkonulmuştur. Yaralanmalar, 
böylesine ağır yaralanmadır. 

Memleketimizde bu ocakların iş kazaları yö
nünden, iş emniyeti yönünden gerekli incele
meye tabi tutulması hakkında 'bir maden ka
nunu ve 'buna ilişkin ıbir 'emniyet nizamnamesi 
mevcuttur. Bu mevzuat der ki, «gerekli iş şart
larını haiz ıbulunmıyan ocaklar Hükümet tara
fından kapaıtılur» Tetkik ederseniz gö'rürsünüz 
iki, tek kapatılmış olan ocak, İstanbul'da Mi
mar 'Sinan 'bölgesinde bir linyit ocağıdır. Ora
da ise, dört işçi sel baskını neticesinde vefat 
etmiştir. Yapılan teftişte, .gerçekten kapatılma
sından 'başka yol olmadığı 'görülmüş, ıbu sebep
le, kapatılması cihetine 'gidilmiştir. Sayın Ba
kan da ifade 'ettiler. Çalışma Bakanlığımda boı 
işle iştigal 'edıcn 'mühendisler, önce 'beş kişi 
iken sonradan 12 ve 20 .kişiye çıkarılmıştır, el
bette ki, takdirle 'karşılanacak bir husustur. 
Ancak, ıbilâhara da, l>in küsur işyerinin, ocağın 
kontnül edildiğini, teftişe tabi ıtutulduğunu ifa
de ettiler. Bunlardan kaç tanesi kapatılmıştır, 
bugüne kadar? Gazetelere intikal eden yahut 
kulağımıza gelen her haıngi bir ocak olmamış
tır. Halbuki ocaklar ıtctkik edildiği vakit, ge
rek 'emniyet nizamnamesine ve gerekse Maden 
Kanununa uygun olarak çalıştıkları az .görülür. 
Devlet 'müasscıııcılerinin ellerindeki iımlkâınlarıla, 
genek Maden Kanununa, 'gerekse Emniyet Ni
zamnamesine uygun çalıştığı görülür. Ancak 
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özel sektörde öylcalne 'başıboş bir çalışma var
dır İri, gerçekten yürekler acısıdır. 

Goe miste ki Çalışma Bakan] arından bir sayın 
bakam, bir eski bakan, bu kanunun ve mevzu
atın uygulanması ııcbieosinde işsiz kalacak iş
çilerin açlığa mahkûm olacağını ve bu sebeple 
do bu ımcvzuatı uygulamaya imkân cılmadığı-
nı ifade bııyurımuşilardır. Bir yönden haklı ola
bilirler. Ancak, 'insan sağlığına verdiğimiz 
önem bakımından da bu beyanın önemi aşikâr
dır. 

En iyi çalınan 'müessese E. K. İ. dir. Ki
reçlik mevkiinde gcx;;en sene v.ukubulan grizu 
olayı dolayısiylc, mahallinde inceleme yapabil
mek için gittiğimiz vakit gördük ki, Kandilli 
bölgesi en yakın bölgedir, yaralılar buraya ta
şınmıştır. İki doktor kadi'osu 'vardır, kadro açık 
bulunduğu halde doktor bulamamaktadır. Ye
terli ücret verilmemektedir. Bölgenin Kireçlik 
mevkiindeki yaralıları, Kandilliye sevk edeibil-
mek için gerekli vasıta 'bulunamamıştır, Kam
yonla nakil yoluna gidilmiştir. 

AIVDÜLBÂItf AKDOĞAN (Ağrı) — Kireç
lik, Kandilliye bağlı zaten, doktor orada ola
caktır. 

BAŞKAN — Beyefendi, siz ne hakla müda
hale ediyorsunuz? Sözlü soru 'görüşülürken.. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Arada
ki mesafeyi yaralı işçiler kamyonla katetmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Yaralı dedinse 
nasıl yaralı? Tamamen gerçekten yanmış 
ve .'bunlardan birisi de, 'bir müddet tedavi gör
mesine rağmen ölmüştür. Böylesine yaralanma 
olayında, nakil vasıtası kamyon olmaktadır. 
Kireçlik mevkiinde ise bir sıhhat memuru ve 
bir hemşire yoktur. Üzülerek ifade edelim ki, 
yeraltında çalışmakta olan işçilerin durumu 
bu iken, Çalışma Bakanlığının teftiş kadrosu
nun darlığı yüzünden, yer üstündeki işletme
lerin durumu da bâzı ahvalde hakikaten yü
rekler acısıdır. Geçen sene yine Kayacan cam 
fabrikasında bir patlama vukubulmuş ve 10 un 
üzerinde işçi vefat etmişti. Bu konuyla ilgili ol
mamakla beraber, Çalışma Bakanlığının bu ko
nudaki memur adedinin yetersizliği dolayısiyle, 
Sayın Bakanın da ifadesiyle bu, ortaya çık
mış .bulunmaktadır. Size bir işçi dengisinden 
kısa bir pasaj okumak istiyorum; «hiçbir emni
yet tedbirinin bulunmadığı, çalışma ruhsatı ol-
mıyaıı işyerlerindeki kazaya...» ve ayrı bir pa

saj «feci kazanın meydana geldiği işyerinde 
fennî muayene yapılmadığı ve işverenin çalış
ma ruhsatı almadığı öğrenilmiştir. 

Öte yandan bundan 20 ay önce işyerini tef
tiş eden çalışma müfettişlerinin, işyerinde hiç
bir iş güvenliğinin bulunmadığını belirten bir 
tutanak düzenledikleri, işverenin müracaatı 
üzerine ıgerokli emniyet tedbirlerinin alınması 
için kendisine üç ay mehil verildiği belirtilmek
tedir. Ancak bu mehil dolmuş, İstanbul'da 
14 biii işyerini teftişle görevli 13 iş müfettişi 
Kayacan Şişe ve Cam fabrikasına bir kez da
ha uğrayamamışlardır.» 

Gerçek durum, yer üstündeki durum budur. 
Yer altındaki duruma da Sayın Bakan açıklık
la dokundular. 

Ücretler konusuna gelince, Sayın Bakanın 
görüşlerine aynen iştirak ederim. Toplu sözleş
meler düzeni içinde, hiç şüphesiz, asgari üc
retlerin teessüsü, yapılmakta olan toplu sözleş
melerde mevzuubahistir. Ancak bugün her han
gi bir iş kolunda meydana ıgelen asgari ücretin 
meselâ ıgıda iş kolunda toplu sözleşmelerde sağ
lanan asgari 'ücret 17 lirayken, yer altında 
çalışmakta elan, gerçekten çok kötü şartlarla 
çalışmakta olan işçilerin toplu «özleşmelerle 
kavuşturuldukları aıgari ücretin seviyesi 15 ilâ 
16,5 lira arasında değişmektedir. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — 13 lira 
80 kuruştur beyefendi. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Arka
daşımızın malûmatları yok. Oturduğu yerden 
rahatça beyanda bulunabilir. 

BAŞKAN — Efendim, siz lütfen karşılıklı 
konuşmaya girmeyin. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, müdahalenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, bu hareketiniz 
devam ederse, size ihtar vermek 'mecburiyetinde 
kalacağım. Siz üstelik Başkanlık Divanında va
zife görmüş bir arkadaşsınız. Bu işin müşkülâtı
nı biliyorsunuz. İstirham ediyorum. Oturduğu
nuz yerden müdahale etmiye hakkınız yok. 
Bakan burada, ıgerekirse cevabını verir. 

Sayın Ncbioğlu, size de bir hususu hatırlata
yım, vaktiniz dolmak üzere, ona gere topar
layın, biliyorsunuz, on beş dakika ile kayıt
lısınız. 
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KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Elimde 
1 Temmuz 1965 • tarihinde yürürlüğe giren, 
Türkiye Kömür İşletmeleri kurumu İıveren-
leri Sendikası ile Zonguldak Maden İkileri 
Sendikası arasında yapılan ibir toplu sözleşme 
var. Bunun ücretlerle ilgili maddesinde, alık
lıkla ne- kadar zam gördükleri ve teesaüı eden 
asgari ücretin ne olduğu ifade edilmektedir. 
Merak buyuran varsa gelirler kendilerine bu 
konuda izahat veririm. 

Diğer taraftan, mevcut İş Kanununa göre, 
yurdumuzda asgari ücretler tesbit edilmekte
dir. 1963 yılında tesbit edilmiş bulunan bâzı 
maden isçilerine ait asgari ücretleri müsadc-
nizle okuyayım. 

«Sosyal yardım yapılan müesseselerin yer
üstü çalışmalarına 800 kuruş. Yer altında . ça
lışanlara 900 kuruş. Sosyal j^ardım yapmıvan 
yer üstünde çalışmakta olan işçilere 11 lira» 
Halen devam etmektedir. 

Sayın Bakan buyurdular, dediler ki, mevcut 
toplu sözleşmelerle asgari ücretler teessüs et
mektedir. Haklıdırlar. Fakat t^-plıı s'i/le vmo-
nin girmediği müesseseler vardır. Hâlâ bun
larda asgari ücret seviyesinde ücret alan işçi
ler vardır. Memleketimizdeki sendikalar muay
yen yere kadar etken olabilmektedir. Ondan 
öteki çoğunlukla, özel sektöre ait yerlerin
de, şu okumuy olduğum asgari ücretler uygu
lanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ncbioğlu, vaktiniz dolu
yor. Bir dakikanız var. Rica ediyorum sözle
rinizi bağlayınız. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Ücret
ler konusunda, da'ıma Batı'dan örnek alırız, 
yurdumuzun konularını eleştirirken, Batı'dan 
birkaç örnek vermek, istiyorum. Meselâ, Ame
rika'da yer üstünde çalışan bir işçi on dolar 
alır, ortalama ücret olarak, yeraltında çalı
şan maden işçisi bunun dört misli ücret alır, 
ortalama olarak. Kanada'da saat ücreti 10,74 
tür. Ayda 2 852 lira 50 kuruş alır. Amerika'da 
bu miktar 2 717,44 tür. Kıbrıs'ta 810 lira 1G ku
ruştur. Japonya'da 6G9 lira 90 kuruş İsveç'te 
2 574 lira 50 kuruştur, aylık. Avusturya'da yev
miye 70 lira 34 kuruş Belçika'da 58 lira 48 ku
ruş İngiltere'de 94 lira, İsrail'de 39 lira, 40 ku
ruştur. Fazla çalışma, Sayın Bakanın ifade bu

yurdukları gibi, arızi değildir. E. K. 1. Sayın Ge
nel Müdürünün ifadeleri var. Bir kongrede bu
lunduğumuz zaman açı'kça ifade ettiler, fazla 
çalışma vardır, dediler. Ocaklara indiğimiz 
vakit, 14 saatten beri çalışan işçilerin meveu-
dolduğunu bizzat gördüm ve kendileri bizzat 
ifade ettiler. 14 saatten beri çalışmaktayız, de
diler. E. K. 1. ye tevcih ettiğim bir soruda, 61 bin 
küsur, G G00 kilo tüvenan kömürü çıkartmak 
mecburiyetinden bahsettiler. Bu kömürü çı
kartmak mecburiyetindedir bir grup i:jçi. Çı
kartmadığı takdirde, fazla çalışmak mecbu
riyetindedir. Bu fazla çalışmayı fazla ücret 
almak suretiyle değerlendirmek imkânından 
yo'ksundur.. 

BAŞKAN — Sayın Ncbioğlu, vaktiniz dol
muştur, lütfen bağlayınız. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Müsa
adenizle bağlıyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen bir cümle ile bitirive-
rin. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Sayın 
E. K. 1 Müdürünün beyanını aynen okuyorum. 
«Sekiz saatten fazla çalışan kazı işçilerimizin 
durumuna gelince: Bu fazla çalışmalar, nak
liyat mekanizmasının iyi işlememesinden ileri 
gelmektedir. Bunu da yeni tesisler kurmak su
retiyle pek yakında önliyeceğiz» demektedir
ler 

Sözlü sorumu verdiğimden bu yana tamam 
bir yıl olmuştur. Zannederim ki, bu yeni tesis
ler kurulmuş değildir. Konu gerçekten önem
lidir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Savın Bakan ilâve edilecek bir 
husus var mı efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, sözlü soru sahibi arkadaşıma bir iki hu
susu hatırlatmak isterim. Ücret deyince orta
ya konulan lmsıısdan daha ziyade, eğer ben 
yanlış tesbit etmedi isem. Sayın Kemal Nebi-
oğlu tarafından dile getirilmiştir. Halbuki üc
ret deyince sadece çıplak ücretler değil, sosyal 
haklarla birlikte nazarı itibara alınacak ücreti 
söylemek icabeder. 
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İkinci, EKİ Umum Müdürü Sayın Behzat 
Finiz Bey tarafından arz edilen husus gerçek
ten doğrudur. Ben bunu konuşmamda başka 
şekilde söylemedim. Yalnız, fazla çalışmakta 
•muayyen miktarda bir kömür istihsal edecek
sin, etmediğin takdirde, edinceye kadar çalı
şacaksın şeklinde bir mecburiyet yok. Bu hu
sus yanlış. Şu var; fazla çalıştığı andan itiba
ren, prim sistemi işlemek suretiyle, kazanç te
min etme keyfiyeti var. Bu doğru. Bu hususları 
tavzih etmek için huzurunuza geldim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değer

li milletvekilleri, Sayın Bakana, ikinci defa ko
nuşma imkânını bana verdikleri için teşek
kür ederim. Kürsüye gelip vermiş oldukları iza
hat doğrudur. Noksan bırakmış olduğu husus
ları tamamlamak arzusundayım. 

Sosyal yardım gören işçiler için tesbit edilmiş 
bulunan asgari ücretler ayrıdır, sosyal yardım 
görmiyen işçiler hakkında tesbit edilmiş olan as
gari ücretler ise ayrıdır. Meselâ; biraz evvel oku
muş olduğum miktarlar Kastamonu ili için tesbit 
edilmiştir. Amasya ili için tesbit edilmiş olan as
gari ücretleri müsaadenizle arz edeyim. «Sosyal 
yardım yapılan müesseselerde çalışan işçiler yer 
üstünde çalınmakta ise 800 kuruş yevmiye, yer 
altında çalışmakta ise 900 kuruş. Şayet sosyal 
yardım yapmıyor ise müessese, bu takdirde birer 
lira yükselmek suretiyle yevmiyeler yer üstünde 
900 kuruş, yer altında ise 1 000 kuruşa çıkmak
tadır. Bu devam etmektedir. Daha aşağıya dü
şen yerler de vardır. Meselâ, 1962 yılında tes
bit edilmiş olan Manisa'da ise sosyal yardım ya
pan müoscselordc yer üstünde 700 kuruş, yer al
tında ise 800 kuruş, sosyal yardım yapmıyan mü
esseselerde yer üstünde 950 kuruş, yer altında ise 
1 050 kuruş yevmiye tesbit edilmiştir. Tesbit et
miş olduğum bir hususu isimleri zikretmek sure
tiyle arz cdeceğlm; Kireçlikte yaralanan ve has
taneye kaldırılan işçilerden Hasan Aksoy prim-
leriyle, bütün sosyal yardımlariyle birlikte, tara-
macı ustası olduğu halde, elindeki puslaya göre, 
şimdi tarihi yanımda kaydedilmiş değil, o ay beş-
yüz Tl. almış. İsmail Erarslan, yine aynı felâ
ketzedelerden^ ayda 480 TL. eline geçmiş. İşlet
meden bir caat-mesafede, her gün bir saatlik yolu 
iki defa katetmek mecburiyetinde. Süleyman Ak-
bulut, kazmacı ustası eline ayda 400 ilâ 500 lira 

arasında aylık geçmekte; en fazla kazandığı prim, 
bir ay olmuş ve o da yüz liraymış. Sucular kö
yünde oturur, 1,5 saatlik yolu vardır. Mustafa 
Aksoy, o ay eline geçen para 423 Tl. zarflı elin
deydi. Ballı köyünde oturur, yarım saat çeker 
iş yeri ile oturduğu yerin arası. Ahmet Efe, ayda 
430 Türk lirası alır. İki saatlik yolu vardır. Her-
gün bu yolu gidip gelmek mecburiyetindedir. Da
ha başka isimleri zikretmekte yarar görmüyorum. 
Asıl şunları ifade etmekte yarar vardır. 

Bu işçiler altı ay çalışırlar, altı ay çalışmaz
lar, sağlık şartları ve birçok sebepler dolayısiy-
le... Böylece bir statüye tabi tutulmuşlardır. Dü
şünün bir kere; eline muayyen bir ücret geçecek
tir ve bu ücreti, bir yıl devamlı olarak almak im
kânından yoksun olacaktır. Altı ay çalışacak, 
bu ücrete hak kazanacak ve bu şekilde bu ücret 
cebine girecektir. Altı ay hiç çalışmıyacaktır. O 
zaman bu ücreti değerlendirebilmek için, bu iş
çinin geçinmesiyle ilgili olan bu konuyu değer
lendirebilmek için, hiç şüphesiz, çalışamıyacağı 
ayları da gözetmek mecburiyetindeyiz. Eğer sos
yal şartları, bir insanın normal olarak bir yıl ça
lışmasına el veriyorsa, o halde bir yıl çalışsın ve 
Anayasanın emrettiği şekilde insanca yaşama dü
zeyine kavuşmada bir adım atılabilsin. Bundan 
yoksundur. Teessüs etmiş olan asgari ücreti, top
lu sözleşmelerle dahi olsa bu açıdan değerlendir
meye mecburuz. 

Bir diğer konu: Batıda yer altında çalışmak
ta olan işçilerin ücretleri hesaplanırken, elde 
edilen istihsal içindeki yeri hesaplanırken, şu ra
kamlarla karşı karşıya kalmaktayız: 

Kömür maliyetinde işçilik payı Fransa'da 
% 71, Almanya'da %• 61, İngiltere'de % 64, 
Amerika'da ise % 79,5 tur. Yurdumuzda ise, 
yıllarına göre, vereceğim oranlar şunlardır: 1956 
yılında işçiliğin, kömür maliyetine oranı % 40, 
1957 de % 37, 1958 de .% 38, 1959 da % 35, 
1960 da % 36, 1962 de % 31, 1963 te % 30 dur. 

Görüldüğü üzere, işçiliğin kömür maliyetine 
oranı gittikçe düşmektedir. İlk bakışta akla, o 
tesislerin daha iyi organizasyon içinde bulunduğu 
ve bu sebeple rantabl bir çalışma düzenine gir
diği akla gelebilir. Gerçekte bu böyle değildir. 
Kömür fiyatlarında, zaman zaman yükselmeler 
yapılmıştır, fiyatlar yükseltilmiştir. Fakat işçi 
ücretleri, dalma muayyen hayat pahalılığını ta-
kibedecek seyir içine girememiştir. Biraz evvel, 
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yapılmış olan toplu sözleşme ile bâzı bilgileri arz 
etmek istiyordum, fakat valkit müsait değildir. 
Meselâ, Toplu Sözleşmenin 19 ncu maddesi der 
•ki: Eki «îş yerlerinde normal mesai günde 8, haf
tada 48 saattir, Eki bu saatler üstünde işçi çalış
tıramaz.» 

Bu hüküm uygulanmamaktadır, Sayın Ba
kan da ifade buyurdular. 

Prim meselesi : Prim meselesi ile ilgili tev
cih ettiğimiz bir soruya, geçen yıl, 1965 yılının 
ilk dokuz ayı içinde yeraltı işçilerine 14 311 931 
lira, yerüstü işçilerine ise 9 183 821 lira, cem'^n 
yekûn 23 495 752 lira tevzi edildiğini ifade bu
yurdular. Tevziatın nasıl yapıldığı hakkındaki 
sorumuza maalesef, gerekli cevabı alamadık. O da 
önemli bir konu. Prim meselesinde Toplu Söz
leşmenin 72 nci maddesinde : «İşçilere ödenecek 
hesabi, takdirî, istihsal, kesenek ve her türlü 
primlerin tesbit, tahakkuk ve tediyesine dair for
mül, talimat, cetvel ve tamimler Uygulama ve 
Denetleme Kurulunun mütalâası alındıktan son
ra E.K.Î. ce düzenlenir.» Bu konuda tamamen 
yetki, her ne kadar görüş alınmakta ise de, E.K.l. 
ye ait bulunmaktadır. 

Ücretler bölümünü arz etmek istiyorum ve 
sözlerime son vereceğim. 

Madde 62. — «A) Bu toplu sözleşmeden 
faydalanacak olan yer altında çalışan sendika
lı bütün işçilerin asgaıri ücretleri 15 Tl. sidir. 
Böylece halen 11 Tl. ücret alan sendikalı işçi
lerin ücretleri 15 Tl. sına çıkarılır.» 

4 lira bir zam gönmıüşlerdir ki, biiziım iş 
kolumuzda yapmış olduğumuz bir toplu söz
leşmede, seyyanen dağıtılmak imkânı sağlan
mış oitea, idi 11 lira, 11,5 lira z?ım sağlardı. 
Gıda - İş kolunu bir düşünün, bir de yeraltın
da çalışmakta olan işçilerin 11 liralık ücret
lerinin 15 liraya çıkarılmasını düşünün. Halen 
11 Tl. sının üstünde ücret .alan sendikalı yeral
tı işçilerinin ücretlerine, kazmacı ustaları ha
riç, seyyanen 4 Tl. zam yapılmıştır. 

«C) Yeraltı bareminin kazı sınıfında ça
lışan sendikalı kazmacı ustalarının ücretleri
ne ise seyyanen 4,50 Tl. zam yapılmıştır. 

Bu sözleşmeden faydalanacak olan yerüs
tünde çalışan bütün sendikalı işçilerin ücret

leri 13,50 kr. tur. Böylece halen 10 Tl. alan 
sendikalı işçilerin ücretleri 13 lira 50 ktfruşa 
çıkarılır.» demek suretiyle diğer hususlara 
geçmektedir. 

Sayın milletvekilleri, toplu sözleşme netice
sinde müessese kârda ilken zarara girmiştir. 
Bütün bunları incelemek, üzerinde durmak 
imkânını bulduk, önemli alan, öncelikle önem
li olan insan hayatıdır, insan hayatının değer
lendirilmesi, ona saygı durulmasıdır. Temen^-
nimiz; bu konuda Hükümetin yapacağı icra-
attta bu prensiplerin göz önünden uzak bulunı-
durulmamasıdır. 

Çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 
Muhterem. arkadaşlar, Birleşim başında ya

pılan oylamalara dit Tasnif komisyonları tuta
nakları gelmiştir, arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bant

larında tahrifat yapıldığı iddialarının tahkiki 
için kurulması kalbul edilen Meclis Araştırma 
Komisyonu üyeliği için yapılan seçime (218) 
üye katılmış olup, nisap sağlanamamış bulun
duğundan ayırım işlemine geçd'lanemiştir. 

Arz olunur. 
Ordu Nevşehir 

Feridun Cemal Erkin İbrahim Boz 
ı'Siirt 

Âdil Yaşa 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin muhtelif komisyonlarımda 

açık bulunan üyelikler için yapılan seçime 
(214) kişi iştirak etmiş olup nisap sağlanama
dığından ajyırıım işlemine geçilmemiştir. 

Arz ederiz. 
Ankara Manisa 

Orhan Alp Sami Binicioğlu 
TraJbzon 

Ömer Usta 

BAŞKAN — Görüşmeler için gerekli çoğun
luk bulunmadığından 22 Aralık 1966 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,37 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
.21. BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1966 Çarşamba 

Saat: 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 

bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddi
alarının tahkiki için kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 

B - iKlNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 

harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

4. — Sivas Milletvelkili Gıyasettin Du-
man'm, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı 
köylerine 1965 yılında kaç Km. köy yolu ya
pıldığına ve 1966 yılmda daha ne kadar köy 
yolu yapılacağına dair Köy işleri Bakanından 
-sözlü sorusu (6/127) 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çamga'-
nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
•cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/136) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu, üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/137) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'mın, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/138) 

8. — Uşak Mille'tvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/140) 

9. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin 
gümrükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi 
konusunda bir imkân düşünülüp düşünülme
diğine dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/151) 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sos
yal Sigortalar Dispanseri binasının, bdrinci 
katının dispanseri, diğer katların işhanı olaca
ğının doğru olup olmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/153) 

11. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yiice'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın tekndk 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/154) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi-



— 2 
yet in in tespi t edilmiş olup olmadığına dair 
Tur izm ve Tan ı tma Bakan ından sözlü sorusu 
(6/155) 

13. —• E r z u r u m Milletvekili Nihat D i l e r in , 
E r z u r u m ' u n bâzı kaza ve köylerinde, sel felâ
ke t i dolayısiyle evleri, umumi haya t a müessir 
olacak şekilde, yıkılmış va tandaş la r ın t e k r a r 
meskene kavuşmala r ı için ne gibi tedbir ler 
a l ındığına dair İmar ve İ skân Balkanından söz
lü sorusu (6/157) 

14. — E r z u r u m Milletvekili Nihat D i l e r in , 
E r z u r u m ' u n Karayaz ı Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle K a r a ç a b a n nahiyesinde or taokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine da i r 
Millî Eği t im B a k a n ı n d a n sözlü sorusu (6/158) 

15. — Nevşehir Milletvekili Sc lâhat t in 
H a k k ı Esa toğlu 'nun , Hükümet in , özerk T R T 
K u r u m u Genel Müdür lüğüne , Başbakan tara
f ından yapı lan itasın toplantısının, r adyo la rda 
aynen yayınlanmasını emretme yetkisinin olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/159) 

16. — Diya rbak ı r Milletvekili Tar ık Ziya 
Ekinci 'nin, T. C. Ziraat Bankas ınca küçük çift
çiye veri len zirai k r e d i hadlerinin, günün ih
t iyaç lar ına u y g u n bir seviyeye yükselti l m esi 
için ne düşünüldüğüne dai r Başbakandan ve 
Tar ım Bakan ından ısölzü sorusu (6/164) 

17. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
r ıyüce 'nin, Makinal ı tarım araçlar ının Devletçe 
i thal edilerek Zirai Donat ım Kurumu ve Ta
r ım Kred i Kooperat i f ler i eliyle sat ı lmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve 
Tar ım Bakan l a r ı ndan sözlü sorusu (6/.165) 

.18. — Kayser i Milletvekili Echmi Cumalı-
oğlui ı ım, Türk iye Millî Talebe Federasyonu
na, Osmanlı Bankas ı aracıl ığı ile, Sovyet .Rus
y a ' d a n p a r a ve aynî ya rd ım yapıldığı hakkın
d a k i neşr iyat ın doğru olup olmadığına dair 
içiş ler i ve Adale t Bakan l a r ı ndan sözlü soru
su (6/166) 

19. —• Antalya Milletvekili. İhsan Ataöv'ün, 
KOP yapı lan basın toplant ıs ının TRT ile yayın
lanması hakk ındak i talebin gerekçesinin ne ol
d u ğ u n a da i r Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

20. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanr ıdağ ' -
ın, Yozgat 'a , 1958 yılında, kuru lmas ına k a r a r 
veri len Bira Fabr ikas ın ın 1959 yıl ında ihaleye 
çıkarı ldığı halde, sonradan ihalesinin durdu

rulması sebebinin ne o lduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakan ından sözlü sorusu (6/168) 

21. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu '-
nun, Tarsus ' ta , vergi borç la r ından ötürü, Mali
ye Bakanl ığ ınca icra yoliyle satışa ç ıkar ı lan 
Rasim D o k u r Fabr ikas ın ın halen ne d u r u m d a 
bu lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalış
ma Bakan l a r ı ndan sözlü sorusu (6/169) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
y u m u açılması için bir hazırl ık olup olmadığı
na dair Sağl ık ve Sosyal Yard ım Bakan ından 
sözlü sorusu (6/170) 

23. •—• Konya Milletvekili Nazif Kurucu ' 
nun, Konya ili K a r a p ı n a r ilçesinde, çölleş
meye karş ı daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbir ler al ındığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/171) 

24. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, İçel 'de i tha lâ t tacir ler ine gübre i thal i 
için verilen ınüsatıde için hangi kıstasın esas 
al ındığına da i r Tar ım ve Ticare t Bakanlar ın
dan sözlü sorusu. (6/172) 

25. — A d a n a Milletvekili Al i Kareı 'n ın , 
sel felâketi sebebiyle zarara uğ r ıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
rat if ler ine olan borçlar ının ertelenmesi hak
k ında ne düşünüldüğüne da i r Başbakandan 
sözlü sorusu (6/173) 

26. •—• Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nım, Eskişehir ' in Mihalıççık ilçesi Bcy-
l ikahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el 
çektir i lmesini icabet t i ren hâdisenin ne oldu
ğun dair İçişleri Bakan ından sözlü sorusu 
(6/174) 

27. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğiu 'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Güuyüzü bu
cak m ü d ü r ü n ü n başka bir il emrine tây in edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
ler inden dolayı kaç eğitimcinin bakanl ık emri
ne al ındığına ve bu Ikon uda kaç soruş turmanın 
bakanl ığa intikal et t iğine dai r Millî Eği t im 
B a k a n ı n d a n sözlü sorusu (6/176) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayre t t in Uy-
sal 'm, şeker pancar ı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktör ler d ikka te a l ınarak tesbit edildi-



ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu I 
(6/177) 

30. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (G/178) 

31. — Muş Milletvekili Kemal Aytae'm, 
İsrail ve Hollanda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Tioaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

32. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur j 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

33. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
fbir karar almıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtıma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

34. —• Erzurum Milletvekili Necati düven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

35. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
mun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

36. — Kars " Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sü
tü işlemek ve değerlendirmek için, memleke
tin hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler 
kurmuş olduğuna dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/184) 

37. — Kars .Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi-
ırcın kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

38. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (C/186) 

39. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/187): 

40. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

41. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189) 

42. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

43. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka-1 

nından sözlü sorusu (6/191) 
44. —• Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-

nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

45. .— Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güvem oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/193) 

46. —• Konya Milletvekili Nazif- Kıırueu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de 
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) 

47. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 tc meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 



48. —• Konya Milletvekili Nazif Kıırucu'nun, 
Konya'nın Akşelhlir ilçesinde, bir adliye binası 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

49. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanımdan sözlü sorusu. 
(6/197) 

50. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in 1966 
Ocak sonu itibariyle, îş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 
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