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1. — GEÇEN TUT. 

Tarımda asgari ücret tesbit usulleri hak
kında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hâşimi 
Ürdün Kırallığı arasında imzalanmış olan Kül
tür Anlaşmasının, 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Se
negal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nın onaylanmalarının uygun bu
lunduğuna, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında-
28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının ön
lenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı 
hakkında Anlaşma» ile bu anlaşmanın ekleri 
olan «Türk Bulgar Hudut komisyonlarındaki 
heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu 
heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbi-
ti hakkında (1) numaralı Protokol ve «Türk -
Bulgar hududu üzerimdeki hudut işaretlerinin 
muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile 
kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün 
ve, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı arasında emniyet kont
rolünün uygulanması hususunda anlaşma ve iş-

ANAK ÖZETÎ 

bu anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı 
ile Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği 
arasında teati edilen mektupların onaylanmala
rına, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avus
turya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal 
Güvenlik hakkındaki Anlaşmanın, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi 
Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 12 Haziran 1903 tarihli an
laşmanın ve, 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki an
laşmaların onaylanmalarının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarıları tekrar açık oya sunu
larak, oyların ayrımı sonunda, kabul edildik
leri bildirildi. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanun tasarısı ile 
bununla ilgili kanun tekliflerinin maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

5 . 2 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzer© Birleşime saat 19,02 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 
Nurettin Ok Ramazan Tekeli 

Kâtip 
Afyon 

Mehmet Göbekli 

3. — İstanbul Milletvekili Kaya özdemir ve 
3 arkadaşının, Çalışma Bakanlığının Kuruluş 
ve görevleri hakkında 28 . 1 . 1966 gün ve 4841 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi (2/821) (Çalışma ve Plân komis
yonlarına) 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/822) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

5. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 
10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli (San
dığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek-

2. — GELEN 

TEKUFLER 

1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ile Yargı
tay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Taşra teşki
lâtına dâhil kadrolarda çalışanların intibakları 
hakkında kanun teklifi (2/819) (Adalet ve Plân 
komisyonlarına) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve 4 arkadaşının, il özel idare ve belediyeler 
kuruluşlarındaki sayman ve sayman mutemet-
leriyle kıymet muhafızlarına aylık tutarlarının 
% 50 si kadar aylık kasa tazminatı verilmesi- I 
ne dair kanun teklifi (2/820) (İçişleri ve Plân 
Komisyonuna) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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lenmesi hakkında kanun teklifi (2/823) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

6. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 9 
arkadaşının, Orman Yüksek Mühendisliği hak 
ve yetkileri hakkında kanun teklifi (2/824) 
(Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 
7. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge

nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı kesin he
sabına ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/1079) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

RAPORLAR 
8. — Asayişe müessir bâzı fiilerin önlen

mesi Ihakında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 a 1 nci ek) 

9. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasanssı ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) 

10. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu Kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kal
dırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 
sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı Kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/592) (S. Sayısı : 794) 

11. — Jandarma Kanununda değişiklik ya-
* pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun

ma ve içişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 e 2 nci ek) 
12. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-

pala ve 21 arkadaşı, Kayser Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve-
kileri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nuı, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, ifati 

5 . 2 . 1969 O : 1 

i yarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakmdaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı madelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanununun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 a 2 nci ek) 

14. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum zabıtası kurulması 'bakında Kanuna ek 
kanun tasarısı ve içişleri ve Plân komisyonları 

I raporları (1/559) (S. Sayısı : 792) 
15. — Polis Vazife ve 'Salâhiyet Kanununun 

25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 e 2 nci ek) 

16. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller 'halandaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de-
ğiştirlmesine dair kanun teklifi hakında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve içiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 e 2 nci 
ek) 

17. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakmdaki Kanunun 23 ve 28 nci madelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve (Sosyal Yardım Adalet, Tarım ve içişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. «Sayısı : 

I 614 e 1 nci ek) 

n — ••» 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma-saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Muslihittin Gürer (Sakarya), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak; sayın mil
letvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 
Yoklama muamelesi başlamıştır... 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Çanları Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, pancar bedellerinin ödenmemesi sebe
biyle üreticilerin içinde bulundukları güçlüklere 
dair demeci ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf 
tüoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Dursun Akçaoğlu; pan
car bedellerinin ödenmemesi sebebiyle pancar 
müstahsilinin içinde bulunduğu müşkilâtı be
lirtmek üzere kısa beyanda bulunmak istiyor
sunuz. 

Buyurunuz. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 

Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; pan
car müstahsilinin durumunu açıklamak ve bu 
konuda 'Hükümetten temennide bulunmak üze
re huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, pancar müstahsili 
pancarlarını geçen yılın Eylül başında fabri
kaya teslime başlamışlar ve iki ay zarfında ta
mamen teslim etmişlerdir. Müstahsil; tekleme, 
çapalama, sulama, sökme, yaprak kesme ve 
nakletme ıd'olayısiyle büyük masraflı bir ziraat 
ürünü olan pancarlarını teslim ©deli beş ay ol-
ıduğu halde hâlâ paralarını alamamışlardır. Bu 
sebeple müstâhsil güç duruma düşmekte ve 
pancar bedellerinin zamanında ödenemeyişi pi
yasada da bir darlık yaratmaktadır. Bu ko
nuda çeşitli yerlerden şikâyet mektupları al
dım. Sadece Çankınlı pancar müstahsili hem-

BAŞKÂN — Yoklama muamelesi sona er
miştir, Müzakere için gerekli çoğunluğumuz 
vardır, müzakereye başlıyoruz. 

şehrilerimden gelen mektupların sayısı birkaç 
düzineyi bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, pancar ürünü, is
tihsal masrafı yüksek olan bir üründür. Pan
car bedellerinin zamanında ödenememesi halin
de, köylümüz gerek istihsal için borçlandığı, 
gerekse geçimi için borç olarak almaya mecbur 
kaldığı paralara yüksek faizler vermektedir. 
Bu sebeple ödemelerde gecikmeler, çiftçimizin 
emeğinin karşılığını tam olarak alamaması so
nucunu doğurmaktadır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
nin borçlu olması dölayısiyle pancar bedelleri
nin ödenmemesindeki güçlüğü şirkete yüklemek 
doğru değildir. Esasa görev Hükümtindir. 

Değerli arkadaşlarım, büyük bir kısmı kü
çük çiftçi olan ve geçimlerini bu mahsule bağ- \ 
layan köylülerimiz her (sene aynı sıkıntının için
de bırakılmaktadırlar. Bu derde köklü bir ça
re neden bulunmamaktadır? 

Hükümetin her yıl tekerrür eden bu mese
leye kesin bir çare bulmasını ve halen parala
rını alamayan müstahsilin sıkıntıdan kurtarıl
masını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Sayın Akçaoğlu'nu belki 
memnun ederim diye" huzurunuzu işgal etmiş 
bulunmaktayım. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Hakikaten bir gerçektir ki, pancar müstah
sili yıllardan beri teslim etmiş olduğu panca
rının bedelini büyük gecikmelerle alabilmekte
dir. İktidara geldiğimiz zaman yılların tera
küm etmiş olan alacağı o yılın mahsulünün üze
rine binmiş ve iner »ene mubayaa edilen mahsu
lün bedeli mütaakıp sene ancak ödenebilir bir 
dunun içerisine girmiş idi. Alınan tedbirlerle 
bu gecikmeler bugün için beş ilâ altı aya kadar 
inidirilmiştir. Çalışmalara devam edilmekte ve 
mubayaayı mütaaikrp ödeme imkânları araştı
rılmaktadır. Sayın Akçaoğlu'nun da ifade et
miş olduğu geçen sene teslim edilen pancarla
rın bedellerinin Mart ayı sonuna kadar ödene
ceğini Sayın Sanayi Bakanı arkadaşımdan 
öğrenmiş bulunuyorum. Bu hususu arz için 
huzurunuza çıktım. Teşekkür ederim. 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, üzüm ve patates üreticilerinin 
sorunlarına dair demeci ve Devl&t Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlıı, Nevşehir böl
gesi üzüm ve patates üreticisinin sorunları üze
rinde kısa beyanda bulunacaksınız. Lütfen beş 
dakikayı geçmiyecek şekilde konuşunuz, rica 
edeceğim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşe
hir) — Sayın Başkan, saygı değer arkadaşla

rım; Nevşehir ilimizdeki büyük üretici kütlesi
nin katlanılmaz sıkıntısını Yüce Kurulunuza du
yurmak ve Hükümeti uyarmak amaciyle birkaç 
dakikanızı alacağım için özür dilerim. 

Yılda 400 lira, günde 111 kuruşla geçinmek 
zorunda olan Nevşehirli üzüm üreticilerinin 
acıklı dramını, patatesinin kilosunu 30 kuruşa 
satamıyan vatandaşın yürekler yakan halini 
dile getirmek her halde Yüce Meclisi boş yere 
işgal sayılmıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Nevşehir ilimiz ilçe ve 
köyleriyle birlikte 42 159 hektar bağ sahasına 
sahiptir. Yıllık ortalama üzüm rekoltesi 150 000 
ton civarındadır. Bu miktar üzümün ancak yüz
de 4 üne tekabül eden 1 500 ton kuru üzüm Te
kel Bakanlığınca rakı yapımında kullanılmak 
üzere satınalmmaktadır. Bölgenin ürettiği üzü
mün ancak yüzde 4 ünü satınalan Tekel idaresi 
de, acıdır ki, bu alımı değer fiyatiyle ve üreti
ciyi koruyacak bir şekilde yapmamaktadır. Bu
gün bir kilo siyah kuru üzüm üreticiye en az 

150 kuruşa mal olduğu halde Tekel İdaresi üre
ticiden bir kilo üzümü âzami 80 -85 kuruşa sa-
tmalmaktadır. Bu fiyat maliyetin altındadır ve 
üretici bu yüzden büyük sıkıntıdadır. 

Üreticinin ikinci büyük şikâyeti şudur: 
Tekel idaresi ihtiyacı olan kuru üzümü alır

ken üreticiye büyük zorluk göstermekte, çoğu 
kere üzümü reddetmekte, üretici yerine Tekel 
tüccardan üzüm almayı her nedense tercih et
mektedir. Tekel idaresine üzümünü rahatça sa
tamıyan ve Tekelin kapısından geri çevrilen 
üretici de zorunlukla üzümünü fırsat bekliyen 
üzüm tüccarına düşük fiyatla, meselâ 70 - 75 
kuruştan devretmektedir. Üreticiden düşük fi
yatla satınaldığı üzümü tüccar, Tekel idaresi
ne kilosu 95 - 100 kuruştan rahatça satabilmek
tedir. Böyle üzüm üreticisi emeğinin karşılığını 
alamazken ve maliyetin altında ürününü elin
den çıkarırken, fırsatçı birkaç tüccar hiç emek
siz ve zahmetsiz üreticinin sırtından büyük kâr 
sağlamaktadır. Böylece de zavallı üzüm üreticisi 
iki katlı ezilmektedir. Büyük sıkıntı içinde ka
lan ve durumdan muzdaribolan üzüm üreticisi
nin bu haklı şikâyetini Yüce Huzurunuzda Hü
kümete duyuruyor, suiistimali önleyici ve üreti
ciyi koruyucu acele tedbir alınmasını diliyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, Nevşehir bölgesi pata
tes üretiminde Türkiye'de en önde gelen illeri
mizden birisidir. Sayın Başbakan son yaptığı 
basın toplantısında Ankara'da Sakarya cadde
sinde patatesin kilosunun 160 kuruşa, Nevşehir 
ve Ürgüp'te ise patatesinin kilosunun 30 kuruşa 
satıldığını itiraf etmişlerdir. Nevşehir'den bu
raya bir kilo patatesin nakil masrafı 6 kuruş
tur. O halde bu farklılığın sebebi nedir ve ara
daki büyük fark neden gerçek emek sahibi olan 
üreticinin kesesine girememektedir? Sayın Hü
kümet bu gerçeği bildiğine ve Sayın Başbakan 
bunu açıkça ifade buyurduklarına göre derhal 
çaresini aramalı ve Nevşehir'deki tonlarca çürü
meye terk edilmiş patatesi değer fiyatiyle sat
manın yollarını, imkânlarını bulmalıdır. Böyle
ce eli böğründe bekliyen patates üreticisi kurta
rılmalıdır. 

Anayasamızın 52 nci maddesi «Devlet tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» de
mektedir. Şu halde Anayasamız Devleti yöne-
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tenlere bir görev vermektedir; bu da üreticile
rin emeklerinin değerlendirilmesidir. Halbuki 
Nevşehir'de üzüm üreticilerinin günlüğü 111 
kuruşa gelmekte, patates üretenler ürünlerinin 
kilosunu 30 kuruşa bile satamamaktadırlar. Bu 
nedenlerle Hükümetin Anayasanın gereklerine 
ve üreticinin ihtiyaçlarına uygun âdil tedbirler 
almasını temenni eder Yüce Meclisi saygıyle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MtfF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Sayın Esatoğlu'nun huzu
runuza getirmiş olduğu üzüm ve patates mevzuu, 
haddizatında konuşmasının sonunda da ifade 
ettiği gibi tarım ürünlerinin gerçek değerleriy
le değerlendirilmesinin Devlet tarafından te
mini gayesine mâtüf bir - iki küçük ve bölgevi 
misali teşkil etmektedir. 

Yalnız Sayın Esatoğlu konuşmasının sonun
da Anayasanın Hükümete tahmil ettiği bu gö
revi yerine getirmediği şeklinde bir beyanda bu
lundukları için huzurunuzu işgal etmek mecbu
riyetinde kaldım. Gerçek ne; bunu bilirsek, bu
günkü iktidarın mı yoksa daha önceki yıllarda 
iş başında bulunan iktidarların mı bu Anayasa 
emrini daha iyi ve daha gerçekçi bir şekilde ve 
daha geniş bir şekilde tatbik ettiğini bulmak, 
bilmek ve neticeye varmak mümkün olabilir 

Aziz arkadaşlarım, bugün Türk çiftçisinin 
alın terinin mahsulü olan ürünlerin yüzde 
80 inin destekleme alımlariyje hakiki değerleri 
üçerinden satılabilmesi yolu açılmış bulunmak
tadır. Nitekim ilk defa A. P. iktidarı zamanın
dadır ki, Trakya bölgesinin geniş çapta mahsu
lünü teşkil eden ayçiçeğinin Ziraat Bankası ka-
naliyle kooperatiflere kredi açılmak yolu ile, 
kooperatifler yolu ile, 1964 - 1965 mebdelerinde 
90 - 110 kuruşa satılabilen ayçiçeğinin, yapılan 
bu destekleme alımlariyle 150 - 185 kuruş ara
sında satılabilme imkânı sağlanmıştır. Yani 90, 
180; aşağı - yukarı destekleme alımları sonu
cunda Trakya müstahsilinin alın terinin mahsu
lü olan ayçiçeği iki misli bir bedel üzerinden 
satılabilme imkânı ve bu aradaki farkın da 
Trakya çiftçisinin cebine girme yolu temin edil
miş bulunmaktadır. 

Bunun dışında Ege bölgesinde sadece zaman 
zaman tatbik edilen bâzı destekleme alımları 

iktidarımız zamanında bir istikrara kavuşturul
muş, bu cümleden olarak incirde terk edilmiş 
bulunan destekleme alımları iktidarımız zama-
nmde incire tatbik edilmiş, zeytinyağına tatbik 
edilmiş, devam eden üzüm üzerindeki destekle
me alımlarına ehemmiyetle ve geniş çapta devam 
olunmuş, pamuk aynı şekilde destekleme alımla
rına mazhar kılınmıştır. Bunun yanında Gü
ney • Anadolu, Güney - Doğu Anadolu, Maraş 
bölgesi, kısmen Karadeniz ve yine Trakya böl
gesinin bir kısmını ilgilendiren pirinç mahsulü
nün de destekleme alımlarına mazhar kılınarak 
müstahsilinin alın terinin bu yönden de değer
lendirilmesi yolu 1959 da terk edildikten sonra 
ilk defa yine iktidarımız zamanında açılmış bu
lunmaktadır. 

Saniyen, bütün Doğu - Karadeniz bölgesinin 
ve o bölgede yaşıyan çalışkan halkımızın, aşa
ğı - yukarı iki milyon nüfusu teşkil eden kütle
nin geçimiyle yakından alâkadar bulunan fin
dik mahsulü de zamanımızda istikrarlı bir fiyat 
politikası ve pürüzsüz bir destekleme alımı sa
yesinde gerekli teminata ve fiyat istikrarına, 
binnetice de bu bölgedeki vatandaşlarımızın 
alın terinin değerlendirilmesi yoluna kavuşmuş 
bulunmaktadır. 

Yine ilk defa bu sene Güney - Doğu bölge
sinde fıstık mahsulünün, kurulmuş olan bölge 
birlikleri vasıtasiyle değerlendirilmesi ve destek
leme alımına tabi tutulması da tahakkuk etmiş 
bulunmaktadır. 

Bunun yanında sayın arkadaşımın ifade et
tiği bölgelerde bilhassa elma üzerinde ve em
sal diğer tahıllar üzeninde kooperaitifleşmeyi 
teşvik yolunda Ticarelt Bakanlığında büyük 
gayretler sarf edilmektedir. Bu meyan'da kuru
lacak kooperatiflere G1MA vasıtasiyle işbirliği 
yapmak ve müstahsildan (kooperatif yolu ile 
mubayaa edilen mahsullerin GİMA satış mağa-
zalannJda satılmasının temıini yolunu açmak ve 
ayrıca G1MA yoliyle de bu kooperatiflere fi
nansman temin etime şıkkı üzerinde durulmak
ta ve bu hususita da muayyen bir merhaleye eri
şilmiş bulunmaktadır. 

Zannediyorum ki, bu yoldaki çalışmalar, Sa
yım Esaitoğlu'nun, Anayasanın 52 nci maddJesi-
ne müteveccih olarak Hükümet aleyhine ifade 
buyurduğu hususların gayrilvarit olduğunu gös
teren müşahhas misallerdir. 
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Bu izahatı Yüce Meclise vermek imkânını 
bana bahşettikleri için Sayın Esat oğlu'n a teşek
kür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

3. — TJrfa Milletvekili Halil Balkıs'ın, Gü
ney hudut bölgesinde mevcut mayınların fazla 
yağışlar sebebiyle tarlalara dağılması yüzünden 
çiftçi vatandaşların huzursuzluk içinde oldukla
rına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Halil Balkıs; Oenup hu
dut bölgemizdeki mevcut mayınların fazla ya
ğışlar sebebiyle tarlalara dağılması ve çiftçi 
vatandaşları zarardide kılması hususunda ko
nuşmak istiyorsunuz. Buyurun. 

HALİL BALKIS (Urfa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarıan; Harran mmtakasından 
bir hayli telgraf aldım. Aldığım telgrafların me
ali şu: 

Son yağışlar hasebiyle meydana gelen seller 
birçok köprüleri tahribetmiş ve yapılan köy yol
larını da yıkmıştır. Böylece köyden köye ve 
köyden şehire irtibatların kesilmiş olduğunu öğ
rendim. 

Harran ovasının bir özeliği vardır: Burada 
arazi düz olduğu için yağışlar kolay kolay kay
bolmaz ve suları tutar. Binaenaleyh, bu durum 
karşısında tedbir alınmazsa köylülerin ihtiyaç
larının karşılanması hakikaten çok güç olur. 
Köylü şenine gelemez, diğer ihtiyaçlarını da 
karşılayamaz. İlgililerden rica ediyorum; bu hu
susta âcil bir tedbir alınması lâzımgelir. Bunu 
istirham ederim, bir. 

ikincisi; Hudut bölgesinde 1957 senesinde 
yapılmış olan 350 metrelik bir emniyet şeridi 
varıdır. 200 milyon liralık bir masraf yapılmış ve 
Reyhanlı'dan Nusaybin'e kadar 350 metrelik 
bir şerit teşkil edilmiş ve bu şeride mayın dö
şenmiştir. 

Haddizatında kaçakçılığın önlenmesine ma
tuf olan bu teşebbüs, bugüne kadar kaçakçılığın 
hiçbir zaman önlenmesine mâni olamamıştır. 
Kaldı ki, son yağışlar sebebiyle de bu mayın
lar suların akıntısı hasebiyle tarlalara dağılmak
ta ve vatandaşlar tarlaya gittiği zaman infilâk 
etmek suretiyle, vatandaşlarım ölümüne, ayak
larının, kollarının parçalanmasına sebebolmak-
tadzr. 

Dıaıhilye Vekâletine daJha evvel de huzuru 
âlinize arz etmiş; bunların kaldırılması lâzımge

lir demiştim, fakat bugüne ka'dar müspet bir ce
vap alamadım. 

\ Ricam odur ki; evvelâ bu mayınların haküka-
* ten sağa, sola dağılması bahis konusu ise bunla-
; nn önlenmesini ve bunun için gerekli tedbir-
. lerdn alınmasını rica ediyorum. 
j İkincisi de, bu mayınların sureti kâtiyede 

kaldırılması lâzımdır. Çünkü kaçakçılığın ön
lenmesine sureti kâtiyede bir faydası yoktur, 

[ hiç bir şekilde istifade edemiyoruz. Bilâkis bu 
civardaki vatandaşları huzurusuz hale getirmiş
tir. Bunu arz etmek için huzurunuzu işgal et
tim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

4. — Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

5. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu-
| günkü gündemimizin 1 nci ve 2 nci sıralarında, 

«Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere seçim» 
ve «iki Araştırma Komisyonundaki açık üyelik
ler için seçim» vardır. 

j Tensibederseniz, Daimî komisyonlardaki açık 
| üyelikler için İste halinde secim yapmayı Yüce 
| Meclis uygun bulursa bu şekilde yapalım. Bu 
1 şıkkı Yüoe Meclisin oyuna sunuyorum. Kalbul 
i edenler.. Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Şu bale göre, Daimî komisyonlarda açık bu-
I lunan üyelikler için liste halimde oy kullanmak 
j mümkün olacaktır. 

I Keza ilkinci sırada bulunan iki Araştırma Ko-
j misyonundaki açık üyelik içinde yapılacak se-
! çimde liste halinde oy kulüianıllması hususunu 
| Yüce Meclisin tensibine sunuyorum. Kabul eden-
} 1er... Kabul etmiyenler... Bu şekilde kabul edii-
; mistir. 

O hale göre, iki Araştırma Komisyonundaki 
açık üyelik için seçim 'birlikte icra edilecektir. 

Her iki seçim için ayrı ayrı üçer kişilik bi
rer tasnif heyeti seçilmesini tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Her iki seçim için ayrı ayrı üçer ki
şiden ibaret birer tasnif heyeti seçilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi her iki seçim 
için oy kulanacak olan arkadaşlarımıza oy pus-
laları dağıtılacaktır. Dağıtılan puslalardan, 
daimi komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim yapılırken, pusulada bağımsızlar kont enja-

237 — 



M. Meclisi B : 44 5 . 2 . 1969 O : 1 

nmda aday gösterilımiyen komisyonlar olduğu I 
gibi, Gümrük ve Tekel, Sayıştay, Ulaştırma ve ] 
Dilekçe Karma komisyonlanınıdan Millet Partisi 
ve. ayrıca Dilekçe Karma Komisyonunda T. i. P. 
Gruplarınca aday bildirilmemiştir. Bu yerler 
için gerek ilgili grupların, gerekse bağımsız ar
kadaşların aday bildirilmelerini rica edeceğim. 

Arkadaşlarımız, gerek M. P. Grupu adına, 
gerek T. t. P. G-rupu adına ve gerekse bağımsız
lar adına şu anıda aday bildirebilecekler mi efen
dim? 

AHMET BİLGİN (Edirne) — Bildireceğiz. 

BAŞKAN* — Lütfedin Sayın Bilgin; bura
dan belirtelim ki Yüce Heyet bilgi sahibi olsun. 
İsimlerini lütfederseniz bendeniz heyete ileti
rim, o şekilde heyet bilgi sahibi olur. Millet Par
tisi için, Gümrüik ve Tekel, Sayıştay, Ulaştırma 
ve Dilekçe Karma komisyonları adayları gere
kiyor. T. 1. P. için Dilekçe Karma Komisyonuna 
bir aday gerekmekte. 

CEMAL HAKKI SELEK (izmir) — Biz gös
termiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim.. 
Bağımsızlar için acaba bir arkadaş adaylığı

nı koyacak mı efendim?.. 
Üçer kişilik tasnif kurulları için isim çekece

ğim. 
Sayın Arif Hikmet Onat?.. Yok, 
Sayın Hüsnü Özkan?.. Yok. 
Sayın Kemal Kaçar?.. Yok. 
Sayın Cihat Turgut?.. Yok. 
Sayın Tahiir Akman?... Yok. 
Sayın Şeref Bakşık?.. Burada. 
Sayın Mevlüt Yılmaz?. Yok. 
Sayın Salâhattin Esatoğlu?.. Burada. 
Sayın Şevket Adalan?.. Burada. 

Sayın Adallan, Sayın Balkşık ve Saym E'sat-
loğlu tasnif heyeti için kurada ismi çıkan arka-
daşlanımızdır. Birinci tasnifi bu arkadaşlarımız 
icra edilecektir. 

ikinci tasnif kurulu için isim çekiyorum : 
Sayın Sarıgöz?.. Yok. 
Sayın Tahsin Argun?.. Yok. 
Sayın ismail Hakkı Boyacıoğlu?.. Yok. 
Sayın Nazif Kurucu?.. Yok. 
Sayın Osman Yeltefcin?.. Yok. 
Saym Hacı Ahmet Özsoy?.. Yok. 
Sayın Süleyman Onan?.. Yok. 

Sayın Mehmet Yardımcı?.. Yok. 
Saym Seyfi Kurtbek?.. Yok. 
Sayın Cemal Güven?.. Yok. 
Saym Sefahattin Güven?.. Yok. 
Sayın Hayrettin Uysal ?.. Burada. 
Saym İOTiet Sezgin?.. Yok. 
Saym Ahmet Semer?.. Burada. 
Saym Turan Şahin?.. Burada. 
Saym Şahin, Saym Şener ve Saym Uysal 

ikinci tasnif muamelesini icra edecekler. 
Hangi ilden bağlıyacağımıza dair isim çeke

ceğim : Rize. 
Ef emdim telkrar ediyorum; M. P. Grupunıdan, 

T. 1. P. Grupundan, bu Meclislin çalışmalarıyla 
çok yakınen ilgisi bulunan ve anaesası olan 
komisyonlara aday gösterilmiyeoek mi?.. Bağım
sızlardan bir isim verilmiyecek mi?... 

Sepetleri koyunuz. ' 
Giriş yerinden itibaren birindi oy sepetinde 

Daimî komisyonlardaki açık üyelikler için se
çimde oy kullanılacak, onu takiben konulmuş 
bulunan sepetlere ise iki Araştırma Komisyo
nunda açık bulunan üyelik için seçim puslaları 
konacak. 

Yalnız Saym Bilgin, zatıâlmiz çok iyi takdir 
edersimiz, çok iyi bilirsiniz; bir yanlışlık olma
sın diye burada bahsetmeye mecburum. Bildir
diğiniz arkadaişlar üç komisyona birden üye ol-
mıyacak. O hatırdan çıkmamış olsun da.. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayıştay Komisyo
nunda açık bulunan üyelik için Sayın Hüseyin 
Ataman M. P. Grupunca aday gösterilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için M. P. Grupunca Mehmet Ali 
Ansan Aday gösterilmiştir. 

Rize ilinden itibaren isimleri okumaya başlı
yoruz. 

(Rize milleıfcvekillerinlden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşla
rımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
Yok. Olmadığına göre oy verme muamelesi so
na ermiştir. 1 ve 2 numaralı tasnif heyetleri ayrı 
ayrı yerlerini alsınlar ve tasnifleri icra etsin
ler. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif heyetlerinin düzenlemiş 

bulundukları tasnif raporları Riyasete gelmiş
tir. 
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Gündemin 1 numaralı maddesini teşkil eden, 
daimî komisyonlardaki açık üyeliklere seçim 
için yapılan tasnif sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi daimî komisyonlarında açık 

•bulunan üyelikler için yapılan secime 184 üye 
katılmış ve neticede ekseriyet olmadığından is
men tasnif yapılmıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İzmir Nevşehir 
Şeref Bakşık S. Hakkı Esatoğlu 

Üye 
izmir 

Şevket Adalan 

BAŞKAN — Bu daimî komisyonlardaki açık 
üyelikler için yapılan seçime gerekli çoğunluk 
katılamamış olduğu cihetle, seçim daha sonra 
tekrar icra edilecektir. 

Gündemin 2 numaralı maddesini teşkil eden, 
Hri araştırma komisyonundaki açık üyeliklere 
yapılan seçime dair tasnif sonucunu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tef eoiliğm önlenmesi ve yeri ilâç araştırma 

komisyonlarındaki açık üyelikler için yapılan 
seçime 170 üye katılmış ve neticede nisap hâsıl 
olmadığından ismen tasnif cihetine gidilmemiş
tir. 

Arz olunur. 
üye Üye 

Sakarya Trabzon 
Hayrettin Uysal Ahmet Şener 

Üye 
Muğla 

Turan Şahin 

BAŞKAN — İki araştırma komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim muamelesi, gerekli çoğun
luk sağlanamadığından daha sonra yeniden icra 
edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekli çoğunluk 
bulunmadığı cihetle Birleşimi 6 Şubat 1969 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati: 15,58 

>>-»-<ı 
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I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Daimî komisyonlardaki açık üyelik
lere seçim. 

2. — iki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesibit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci ımadJdiesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin ökonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenilerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
l ına dair önergesi. (10/29) 

6. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 

i, 00 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

8. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, îç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

9. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

10. — Aydın Milletvekili1 Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

11. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek, okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

12. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 

l bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
I 88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma

sına dair önergesi. (8/32) 
13. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 

Türkiye'de gerek iktisadi Devlet Teşekkülleri 
I ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
I dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım-
I 1ar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere

ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 



14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

16. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarım incelemek iizrtre 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

17. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

18. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

19. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas D D Yolları Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

20. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

21. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes-
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bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

22. — Afyon Karahi'sar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

23. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andılaşm'a yapan hükümetleri tesbit et-
mok üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/42) 

24. — Sakarya Milletvekili1 Hayrettin' Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettin Çamga'nın, 
Türk sporunun problemlerini teısıbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/38) 

25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür-
ıkiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerinin ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

26. — Sakarya Milletvekili1 Hayrettin Uy
sal'in, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 noi maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

27. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

28. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare-
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lerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

29. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri ile bunların önlen
mesi çarelerini tesibit etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair ömergesi. (10/46) 

30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, dış ticaret rejiminin, Anaya-
sa'ya, kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza 
ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının tesıbiti için Anayasa'nm 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

31. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun, Dev
let ve İktisadi Devlet Teşckküllerindeki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/48) 

B - İKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına 'dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye^de dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
olduğuna dair İçişileri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltileni bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, mtuayyen bir kısmının 

ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. —- Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve iskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup olumadığma dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizdeki işsiz sayışıma ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
iu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 



16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

17. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

18. — Aydın Milletvekili IJeşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş, gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/541) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

24. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

25. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

27. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi-
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dan sözlü sorusu (6/551) 

28. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli 'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Balkanından sözlü sorusu (6/558) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zarla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 

I İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/564) 
31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 

Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

32. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

33. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

34. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum Radyosunun yayına başlatıla
mamışı sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

35. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

37. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 

| dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 
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39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'- I 
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

40. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

41. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

43. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

44. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba- j 
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se- | 
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru- I 
su. ((6/589) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

47. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

48. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm Hatay ili (köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların ıgeçimine dair iKöy İşleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) 

50. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa ©dilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

HI 
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RILAN İŞLER 
IV 
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VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
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İŞLER 
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