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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, Antal-
ya'daki sahillerin kamulaştırmasında görülen 
aksaklıklar; 

Samsun Milletvekili İrfan Yankutan, Sam
sun televizyon verici istasyonunun faaliyete 
geçmesindeki gecikme ve, 

Kars Milletvekili Cemil Ünal, Kars ve 
eivrı hudut köyleri arazilerinde normal faali
yette bulunulamaması nedeniyle alınması gere
ken tedbirler konularında gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Di
lekçe Karma; 

Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu'nun, Sağ
lık ve Sosyal İşler; 

Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in de 
Millî Eğitim Komisyonu üyeliklerinden çekil-

II. — GELE 

Tasanlar 
1. — 1973 yılı Bütçe kanunu ile bu kanuna 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı (1/54) (Bütçe Karma Ko
misyonuna). 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/55) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

3. _ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/56) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/57) (Büt
çe Karma Komisyonuna). 

5. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/58) (Bütçe Karma Komisyonuna). 

diklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Komisyonlardaki açık bulunan üyeliklere, 
gösterilen adaylar seçildiler. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri' Karma Komis
yonunda açık bulunan bir bağımsız üyelik için 
yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

20 Şubat 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,45'te son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İçel 

Ahmet Çakmak Orol Mavioğlu 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

6. -— Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/59) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/60) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

Teklif 
8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

492 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/110) (Adalet 
ve Plan Komisyonuna). 

Tezkereler 
9. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı 

maddesi gereğince açık bulunan üyelik seçimi
ne dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/167) 
(Bütçe Karma Komisyonuna). 

10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1970 bütçe yılı kesin hesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 

KÂĞITLAR 
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Başkanlığı tezkeresi (3/168) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) . 

Meclis Ara§tırması 
11. — D. P. Grup Başkanvekilleri Sakarya 

Milletvekili Vedat önsal ile Denizli Milletvekili 

1. — Turum ve Tanıtma Bakanı Orhan Bir-
git'in, önceki birleşimde gündem dışı birer ko
nuşma yapmış olan Samsun Milletvekili İrfan 
Yankutan ile Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'e cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Gündemi dışı söz talepleri vardır, 
/evvelâ bunları yerine getirmeye çalışacağım. 

Turizm ve Tanıtıma Balkanı Sayım Orhan 
Birgıilt söz talep etmişlerdir, buyurunuz Sayın 
Balkan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BİRGÎT (İstanbul) — Sayım Başkam, sayım mil
letvekilleri ; 

Yüce Meclisim dümlkü birleşiminde Samsun 
Milletvekili değerli arikadaşım İrfam Yanıku-
tan, Samsun'da yapılması öngörülen televizyon 
verici istasyonu dılıe ilgili olanak gündem dışı 
Ibeyanda -bulunmuştur. Yüksek izniniz ile Sa
yın Yamikutam'ın beyanlarını konuyu aydınlat
mak amacıyle .kısaca cevaplandıracağımı. 

Samsun televizyon verici istasyonu 1972 yı
lı planına ^atamış, ve aynı yılım Eylül ayında 

Hasan Korkmazcan'ın; Fiyat artışlarını önle
mek için alınacak tedbirleri ve Fiyat Kontrol 
Komitesinin çalışmalarını incelemek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/5) 

Alman Siemens firmasıyle verici teçhizatı .ko
nusunda 12 adet televizyon verici istasyonu me-
yanundıa sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmede
ki teslim süreleri avansım mütaahhit firmaya 
tediyesi tarihinden 'başlamaktadır, ödemeler 
Alman Hükümeti proje (kredisi ile yapılmış, an
cak kredi anlaşmasının feesdmıl'eşmesi geeüktiğin-
ıden avansın tediyesi 29 Mart 1973 tarihinde 
mümkün olmuştur. 

Bu durumda Samsun televizyon istasyonu 
teçhizatı sözleşmedeki sürelerinde imali ve tes
lim edilmektedir. Avansın tediyesinden baş-
layaraik 12 televizyon istasyonunum teslim sü
resi, birinci istasyon 13,5 aydan başlayarak 
her ay bir istasyon esasına göre 24,5 aydır. 
Diğer yandan; ıSaansum televizyon verici istas
yonunun yolu ve binası. hazırlanımıştır. Anten1 

direğimin imal ve montajı Karabük Demir ve 
Çelik İşletmelerince yapılmaktadır. Antem di-
ıreğinin imaiM tamamlanmış, amçak galvaniz-
lemmesi içim Karabük Demir ve Çelik İşletme
leriyle sözleşme yapan galvaniz atelyesinde 
grev başlamıştır. Bir ikısım galvanizi emecek! 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 1)5,00 

BAŞKAN : Ba^kanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : İlhami Çetin (Yozgat), Zekâd Yaylalı (Erzurum) 

BAŞKAN — Milüet Meclisinim 43 ncü Birle- Komisyondaki üyelerimizle birlikte ekseri-
şîmimi açıyorum. ' ^^mizin bulunduğu gelem 'üstelerden anlaşıll-

I maktadır. Bu nedenle görüşımeleıre geçiyoruz. 

m . — BAŞKANLIĞIN GE NEL KURULA SUNUŞLARI 
4 A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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malzeme, bu galvaniz atelyesfade mahsur kal
mıştır. Yeni bir galvaniz fabrika siyle anlaşma 
yapılarak galvanizleımeye devam 'edilmektedir. 
Anten direği önümüzdeki aylarda monte edile
cektir. 

iSamsun televizyon verliei istasyonuna PTT 
radyolinkleriyle program nakli şu ianda müm
kün değildir. Radyolinkin kuruluşuna kadar 
televizyon yayınllarını geciktirmemek için, böl
ge televizyon paket program stütyoları kurul
ması planlanmıştır. Bu arada Samsun televiz
yon verici istasyonu Trabzon'da kuruknakta 
olan paket program stüdyosundan program ala
caktır. Samsun televizyon verici istasyonu 
1974 yılı ikinci yarısında yayına geçecektir. 

Sayın arkadaşlarım, bu arada şunu da be
lirtmek istiyorum: Hükümetimiz televizyon ya
yın alanının gelişmesi için programında da ön
görüldüğü şekilde çalışmaktadır. Yeni televiz
yon verici istasyonlarının (dün iSayın Yaniku-
tan arkadaşımın da haklı olarak belirttiği gi
bi) bilhassa dış televizyon alanlarının etkisin
de bulunan yörelerde öncelikle yapılaması da 
öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri; Yüce huzurunuza gel
mişken ikinci olarak arz etmek istediğim hu
sus ise; yine dünkü birleşimde Antalya idinde 
yapılan sahil kamulaştırmasıyle ilgili olarak 
Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv arka
daşımın gündem dışı konuşmasıdır. 

Sayın Ataöv, Eeevit Hükümetinin kurulur 
kurulmaz Antalya'dan Tekirova'ya kadar bir 
sahil şeridinin kamulaştırılmasına başlandığı
nı belirterek bu alandaki köylerin ve köylüle
rin sıkıntıya düşürüldüğünü ileri sürmüş ve o 
anada; «köylünün elinden arazilerini, bahçele
rini ve evlerini alacaksınız bumu yabancı ve 
yerli şirketlere turizm tesisi kursun diye vere
ceksiniz, Türk köylüsünün atasının, babası
nın mezarını başkalarına eğlenoe yapsın diye 
taksim edeceksiniz. Köylü müsaade etmeyecek
tir buna. G-ellidiğinizıin haftasına köylü evini 
de bahçesini de, arsasını da vererek ezilecek, 
hem de şirketlere sömürüilecek» demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Antalya'da Sayın 
Ataöv arkadaşımın belirttiği şekilde bir sahil 
şeridinin kamulaştırıldığı gerçekten doğrudur. 
Belki bazi kimselerin evleri, köyleri), 'atalarının 
ve babalarının mezarları da bu arada kamulaş

tırılmaktadır ve kamulaştırılanı sahada şüphe 
yök ki, birtakım turistik tesisler de yapılacak
tır. Kamulaştırma bu amaçla yapılmaktadır 
zaten. 

Yalnız, değerli arkadaşımın böyle bir konu
yu Yüce Meclisin kürsüsünden milletimizin hu
zuruna getirmeden önce bir kamulaştırmanın 
hangi zaman ölçüleri içinde, yapılabileceğini 
incelemesi ve suçlamak istediği muhataplarının 
gerçekten kimler olduğunu araştırması gerekir
di. Üzülerek arz .edeyim ki, eğer bu kamulaş
tırmadan dolayı kınanması, suçlanması, köy
lünün ellinden 'arazileri, 'evleri alınarak bunun 
yabancı, yerli şirketlere verilmesi, atasının, 
babasının mezarının eğlence yapması için baş
kalarına tahsis edilmesi diye bir husus varsa; 
bu tasarrufun sahibi, üyesi bulunduğum he
nüz 15 günlük Hükümet değildir, dolayısıyle 
ben de değilim. Bu tasarrufu, Antalya bölge
sinden turizm bölgelerine dönük kamulaştırma 
işlerini gerç ekleştirmek için değerli selefim 
(kendilerini huzurunuzda ilk defa konuşurken 
saygı ve şükranla anmaik istiyorum) eski Tu
rizm Bakanı Sayın Dr. Ahmet Kırımlı yapmış
tır. Ben kendilerinden nöbeti büyük bir say
gı ile devralmış Ibulunuyorum. Devletin devam
lılığı içinde başlanmış işleri yasalara uygun bir 
şekilde Yüce Meclisin ve dolayısıyle Milletimi
zin denetimlinde yürütmeıkle görevliyim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Orası şehir 
içi Sayın Balkan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BİRGİT (Devamla) — iSayın Ataöv, müsaade 
ediniz onu da arz ederim efendim. 

Değerli^ selefim 18 Aralık 1973 gün ve 
5202/31 sayıllı onaylanyle bu işlemi uygun gör
müştür. Bence, bölgeyi turizme açmak için de 
gerçekten olumlu bir iş yapmıştır. Zaten Sa
yın Kırımlı, insaf ile söyleyeyim M, kendi 'baş
larına da hareket etmemiştir. Meselâ 1969 yı
lında Yüksek Planlama Kurulundan, Devlet 
Planlama Teşkilâtından bir Master plan ile 
geçmiştir. Hükümet içerisinde prosedürünü iz
lemiş, kararnameler çıkmış ve Yüoe Meclisin 
1973 yılı Bütçe Kanununda -madde madde 
tasrih etmeyi zamanınızı almamak için lüzum 
görmüyorum - gösterdiği hedefler ve ayırdığı 
ödenekler gereğince de görevini yapmıştır. O 
tarihte ben de Bıaıkan olsaydım aynı şekilde 
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'hareket edeceğim şüphesizdi. Bundan dolayı 
değerli selefimi kınamıyorum ve kendilerini kı
namak için de herhangi bir şey aklıma gelmi
yor. 

Şu anda durum nedir? Şu anda uygulama 
alanının kadastro görmemiş olması nedeniyle, 
söz konusu kamulaştırma işlemi henüz ta/ma.-
miiyle sonuçlanmamıştır. Arazi ölçüm işleri de
vam etmektedir. Bakanlığımıza da henüz kıy
met takdir komisyonu raporları gelmemiştir. 

Ben göreve başladıktan .sonra, bu yöreden 
gelen şikâyetlere el koydum. Eski şikâyetleri 
devraldım. Hükümet değiştiği için, her Hükü
met değişmesinde olduğu gibi bu konuyu bana 
da getiren her sektörden Antalyalılarla görüş
tüm. Plan gereğince başlanmış ve sonuçlan-
durilınası gereikli kamulaştırma işlemlerinden 
o bölgenin halikının zarara uğramaması, ya da 
kamulaştırmanın doğal sonucu olarak en az 
zarara uğraması için ne gibi tedbirler alına
bileceğini araştırdım ve belirli noktalarda, be
lirli yöntemleri saptadım. Bu hususları Yüce 
Meclisin önümde açıklamama izin vermenizi 
râca edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kamulaştırma bölge
sinde turizme açılacak alanlarda tesis kurmak 
isteyen köylülerimiz olursa, bunların koopera
tif, ya da halk sektörü kuruluşlarına, Hükü
met Programımızın ışığında, öncelik ve destek 
tanıyacağız. Bölgedeki (kurulmuş, ya da ku
rulacak turizm girişimlerinin her türlü yiyecek 
ve diğer ihtiyaçlarını, o çevredeki yöneticiler
den sağlamıalarmı temin edeceğiz. Bölgede bu 
ihtiyaçları da karşılayacak öretici kooperatifle-
rind teşvik edeceğiz. 

Hükümet Programımızda bulunan köy -
kent projesinin öncelikle bu yörede uygulan-
lanması ve dolayısiyıle kamulaştırılan alanlarda 
tarımla uğraşan çok az sayıdaki çiftçinin, daha 
yüksek miktarda gelir sağlayacak imkânlara 
kavuşturulmasını amaç edineceğiz. Yörede 
açılması planlanan hediyelik leşya yapımı çalış
malarını, öncelikle bu yöre halikının boş za
manlarını değerlendirici ve refah seviyesini ar
tırıcı bir seviyede oluşturacağız. 

iSaym Ataöv arkadaşum dünkü beyanların
da, bölgede kamulaştırma işlemlerine jandar
manın da müdahale ettiğini ve halikı ezici, hır-
palayıcı işlemler yaptığımı beürtımişlerdir. Dün 

gece olaya, konuşmaları dotoyısıyle, muttali 
olur olmaz Antalya Vali Vekiılıini aradım. "Va
li Vekili bana, jandarmanın, istimlâk bölge
lerime giden memurların yanında bir nevi ko
ruyucu görev ile gittiğini söyledi ve adedi hak
kında bilgi verdi. Bunlarla yetinmiyorum. 
Sayın Ataöv .arkadaşımın Meclis kürsüsünde 
belirttiği hususları ihbar telâkki ederek, Va-
lii'ye, Hükümetimizin halktan yana bir Hükümet 
olduğunu, jandarmanın halkın üzerinde en 
küçük bir korkutucu işlem dahi yapmamasını 
(direktif olarak verdim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bu konuda herhangi bir et
raflı bilgileri varsa Atfvöv arkadaşımın, diğer 
Antalya Milletvekili arkadaşlarımın ve hattâ 
vatandaşlarımın da Bakanlığıma bilgi vermesi
ni istiyorum. Biz Hükümet olarak, Devlet iıle 
millet arasında sevgiyi, kardeşliği yaratmayı 
amaç edinen bir Hükümet olarak elbette cebe
rut devlet imajını ilk günlerde de, daha sonra 
da ve görev başında kaldığımız sürece uyguüa-
mıyacağız. 

Bu hususlarda Yüce Meclisi tenvir etmiş ol
duğumu sanıyorum. Sayın arkadaşım acele 
etmeselerdi, belki ileride bizzat bizim tasar
ruflarımız ve işlemlerimiz hakkında, elle tutu
lur, gözle görülür hususları Yüce Meclisin 
önüne daha rahatlıkla getirebilirlerdi. Ama 
insaf ile belirtmek istiyorum ve Yüce Meclisin 
insafına sığınıyorum; 15 günlük bir Hükümet 
aylarca evvel, hattâ 1 yıl evvel başlamış bir 
kamulaştırma .işleminden dolayı; değerli arka
daşımın kendi üslubu içerisinde sivri, rencide 
edici eleştirilerine muhatap gösterilmek isten-
ımelktedir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın 
Bakan, kadastro ile kamulaştırmayı fcanştiirı-
yorsunuz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BÎRGİT (Devamla) — Karıştırmıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale efomeıyi-
(niz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 
BtRGiT (Devamla) — Ben vaktinizi almak is
temedim. Burada Sayın Ahmet İhsan Kırım
lı'mn İstanbul ve Antalya gazetelerine vermiş 
olduğu, ıbu kotanda hangi başarılı hıizmetleri 
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yapmak istediğine dair bu bölgedeki kamulaş-
tırma ile ilgili demeçleri vardır. Eğer istiyor
larsa onları da kendilerine taikdim etmek iste
dim. 

Değerli a^kadaşilarım, Hükümetiniz daha 
yeni huzurunuzdadır; laımıa yeni muhalefet 
grubu ollaralk, aT&adaşlarımın .kendi zamanla
rında başlamış hayat pahalılığının geciktiril-
amş işlemlıerinden tutunuz da, kamulaştırmaya 
'kadar her .sorumluluğu bizim omuzlarımıza 
yüklemek için acele ©tmemelerini!, bir eski mu
halefet partisi mensubu olaralk, bugünkü ik
tidarın bir temsilcisi ollaraJk huzurunuzda say
gıyla istirham ediyorum. 

Bizi eleştirecekleri günler elbette gelecek
t i r ; ıama bu ne kaçınılmaz petrol zammından, 
ne şu zammından, ne bu zammından, (A. P. sı
ralarından gülüşmıeler, allkışlar) ne de kamu
laştırma işlemlerinden doğmayacaktır. Belkle-
ısiinler, kemdi yaptılkları vıe ibıiize devrettikıle'ri 
işleri henüz yeni devri teslim alıyoruz. Elbette 
bizim de bazı hatalarımız olacaktır. O hatalar 
için yapıacaıkları eleştirileri büyük bir saygı ille' 
(karşılamaya her zatmıan lamadıeyiz. Eleştirilerini 
de aynı saygı ve hoşgörürlükle belkliyoruz efen
dim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
(Sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederdim Sayın Birıgit. 

2. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'-
in, Kastamonu ili ve ilçelerinde âcil olarak ihti
yaç duyulan buğday ve arpa tohumluğu hak
kında gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili sayın 
Mehdi Keskin, Kastamonu ve ilçelerinin âcil 
buğday ve arpa tohumluğu ihtiyacı hakkında 
buyurunuz. 

Değerli arkadaşlarımın, seçim olduğu için 
oylamada bulunmadan ayrılmamalarını özellik
le rica ediyorum. 

Buyurunuz sayın Keskin. 
MEHDİ KESKİN (Kastomonu) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Vilâyet olarak yarım milyona yaklaşan bir 

nüfusa sahip olan Kastamonu ili, genel görünü
mü ve oluşumu itibariyle halen tarıma yönelik 
bir durum arz etmektedir. Çeşitli ve birbirine 
zincirleme bağlı olan sebeplerle, sanayi sektö

rü imkânlpunm kıtlığı, ilin jeolojik ve topoğ-
rafik durumu, Kastamonu il halkını ve civarı 
köylüsünü geçim temini bakımından tarım sek
törüne yöneltir. Ancak, toprağının verimli bir 
nitelik arz etmemesi sebebiyle tarımdan ve özel
likle kuru ziraattan istenilen ve özlenilen bir 
neticeyi almak mümkün olmamaktadır. Husu
siyle kuru ziraat yapan, buğday ve arpa gibi 
mahsulü eken, bununla çoluk çocuğunun bir 
yıllık nafakasını çıkarmaya çalışan Kastamonu 
Merkez, Taşköprü, Azdavay, Daday ve Araç il
çelerinin köylerinin büyük kısmı ile, Devrekani 
ilçesi köylerindeki yurttaşlarımız birkaç yıldan 
beri büyük bir şanssızlık içinde bulunmaktadır
lar. Şöyle ki, kuru tahıl ziraatı ile geçinen ilçe 
köylerinde, özellikle Devrekani ilçesinde 1971 
yılında ekinleri daha çiçekte iken kırağı yak
mış, bu sebeple hasılat alınamamış, resmî ma
kamlarca da bu husus tespit edilmiştir. 

Ertesi yıl, yani 1972 yılında ise dolu âfeti 
olmuş ve ekinleri dolu vurduğu için 1972 yılın
da da mahsul yeteri kadar alınamamıştır. Üçün
cü yılda, yani 1973 yılında ise yurdumuzun ge
niş bir kısmında kendisini gösteren kuraklık 
aynen bizim bölgemizde de olmuş ve kuraklık 
sebebiyle 1973 yılında da gerek kuru tahıl zi
raatından ve gerekse bölgemizin önemli bir ge
çim kaynağını teşkil eden pancardan köylümüz 
netice alamamıştır. O kadar ki, bölgemizde bir 
dönüm yerden ortalama 3 ton pancar alınması 
gerekiyor iken, 1 - 1,5 tonu geçen olmamıştır. 
Buğday ve arpa mahsulünde ise tohumunu ala
mayan köylümüz pek çok olduğu gibi, nadiren 
bire iki, bire üç alanlar da şanslı kişiler olarak 
gösterilmiştir. Bütün bu 'sebeplerle son 3 yıl 
içinde köylümüz Ziraat Bankasına, kooperatif
lere olan borcunu ödemek imkânını1 bulama
mış, hem karnını doyurmanın endişesi hem de 
borçlarının sıkıntısı altında kıvranmış durmuş, 
derdine çare olmak için eski hükümetlerin te
min ettiği bütün imkânları da - bu verimsiz top
rak parçasında yaşayan kişilere tabiatın ver
diği bir azizlik olarak kabul edilirse - yeterli 
olamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1973 güz mevsiminde 
kuraklık sebebiyle tohum ekemiyen köylüleri
miz pek çoktur; dolayısıyle bu yurttaşlarımız 
yazlık ekim yapmak mecburiyetinde kalmışlar-
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dır. önümüzdeki günlerde, havanın ilk müsaa
desiyle, yazlık tohum ekimine geçilmek duru
mundadır. Tohumluk tevzii için köy muhtarları 
idareye listelerini vermiş bulunmaktadırlar; fa
kat bütün bu durumlara rağmen hâlâ köylümü
ze tohumluk buğday ve arpa dağıtımı yapılmış 
değildir. 

Halbuki, köylünün meşgalesinin pek fazla 
olmadığı şu günlerde tohumluk buğday ve ar
pa dağıtılsa idi, toprağın ve havanın ilk müsaa
desinde, vakit geçirilmeden onun ekim yapa
bilmesi sağlanmış, böylece de köylümüz muh
temel daha büyük ıstıraplardan biran önce kur
tarılmış olurdu. 

Yukarıda belirttiğim gibi, bölgemiz zaten 
fakir, toprağı zaten verimli değildir. Bir de bu 
şekilde tabiî afetlerle, kırağı yakmasıyle, dolu 
vurmasıyle, kurak ile karşılaşınca ne acı durum
lara geleceğini takdirinize ve muhterem Hükü
met erkânının vicdanlarına bırakıyorum. 

Netice olarak; Hükümetin ve özellikle Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, bu ko
nuya, müstaceliyeti ve beklemeye tahammülü 
olmaması sebebiyle hemen eğilmesini ve öncelik
le tohumluk buğday ve arpanın derhal dağıtıl
masını; sonra da Hükümetin, ilgili bakanlıkla
rın; bölgenin fukara ve toprağı verimli olmayan 
çiftçisinin bu üç seneden beri devam eden du
rumunu nazara alarak Ziraat Bankasına olan 
borçlarının hiç olmazsa vadelerinin bir süre 
uzatılması yolunda tedbirler almasını dilemek
teyim. 

Bu dilemimi samimiyetle Yüce Meclisinize 
ve sayın Hükümete arz eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Keskin. 

3. — Bitlis Milletvekili Âdibin İnan Gayda-
lı'nm, Van Gölü Eksperisinin aksayan hizmet
leri konusundaki gündem dışı demeci ve Ulaştır
ma Bakam Ferda Güley'in, cevabı, 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili sayın Abi-
din înan Gaydalı, Van Gölü Ekspresinin aksa
yan hizmetleri hakkında, buyurun. 

ABÎDÎN İNAN GAYDALI (Bitls) — Sayın 
[Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çağın uygarlıkta bilim ve teknolojinin aç
mış olduğu feza yarışmasında bizim tekrar ge
riye dönüşümüzü acı örneiklerle huzurlarınızda 
açıklamak lüzumunu hissettim. 

Şiddetli kıış nedeniyle demiryollarımızda 
aksama ve kapanma olduğunu duymuştuk. Bu 
arada, Elâzığ . Tatvan varyantının uzun bir sü
re kapanmış bulunması ve sonrası konumun özü
nü teşkil etlmekteıdir. 

Kötü hava şartları, hele mevsim icabı bu 
kapanışı olağan kabul etmek mümkün ise de, 
davranış ve tedbir hatalıdır. Bahis konusu var
yantın açtırılması bizleri sevindireceği yerde 
hüsrana uğratmıştır. Sayrn Iran Şahının ve za
manın Devlet ve Hükümet Başimamlarımızın bü
yük tıören ve şölenlerle CENTO yolu olarak hiz
mete 'açtıkları 'bu yol Anadolu'muzu Uzaıkdoğu-
ya bağlamış ve Haydarpaşa'dan hareket etmek 
üzere haftada üç kez ekspres seferlerli düzen-
lenımiiş idi. M'ezkûr yol kapanıştan sonra tek
rar trafiğe açıldığımdan beri haftada bîr gün 
olarak Van Gölü Ekspresi çalıştırılmaktadır. 
Ulaşımı güç yörelerimizıin ihtiyaçlarına cevap 
vereceği yerde, sefaletlerine veslile olmuştur. 
Doğuya yapılan kara yolculuğu, şiddetli soğuk
lar nedenliyle Jdlfayetsiz kalmakta, çeşi)t çeşiilt 
trafik olaylarına s'elbelbolmalktadır. Kazasız be
lâsız insan nakliiyatını sağlayabilmek içfm bu 
mevsimlerde alışılmışını üstünde ok seferler ter-
tilbetmek icabedeceği yerde, haftada üç defa 
olan Van Gölü Ekspresi hizmetinim haftada bi
re indirilmesindekii hikmeti anlayamadık. 

Acaiba, bunda da mı bir tasarruf amacı var
dır? Vatandaşın zarurî ihtiyaç ve ıstırabından 
©ağlanabilecek ne gHbi 'bir tasarruf olalbülıir? 

Bu konuların yetikiUilerce kamuoyuna açık
lanmasında pek çok vatandaşlarımız gifbi 'bende
niz de memnun ve minnettar olacağım. Doğu
nun !bu büyük ihtiyacına ivediliiikle ve en kısa 
sürede cevap verilebileceği inancımı muhafaza 
etmekteyim. 

Yakın politika geçmişimiizde çeşiitli deyim
lere tanık olduk; «Beyin takımı» dendi, 'buzdo-
lalbıma kaldırıldı ve benzeri yakıştırmalardan 
sonra bendeniz de, tabir caiz 'ise, biri maddî, di
ğeri manevî güçlerle oluşmuş çifıt motorlu Hü-
kümetiımizden âcil tedlbir ve cevap 'bekliyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederüm Sayın Gay

dalı. 
Sayın Talât Oğuz, gündem dışı söz talefbi-

nizii yarın karşılamayı düşünüyorum. 
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ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Ordu) —.. Sayın Başkan, jsıöz istiyorum. 
' BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulaştırana Ba

lkanı Ferda Güley. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 

(Ordu) — Sayın Başkan, saygı değer arkadaş
larını; 

Ulaştırma Balkanlığının çalışma alanına gi-
ren 'bir t onu »ile ilgili olarak, gündem dışı ko
nuşma yapan saygı değer arkadaşıma arzı ee-
vap ediyorum. 

Van Gölü Ekspresi, Haydarpaşa - Tatvan -
Haydarpaşa araisunda 'haftada üç gün »efer et
mektedir. Haydarpaşa'dan Pazartesi, Çarşamba, 
Cumartesi günleri hareket eden bu 'ekspresle
rin Tatvan'dan dönüşleri Pazartesi, Çarşamlha 
ve Cumartesi! [günleridir. ıBu trenlerin iran'la 
irtibatı haftada üç gün olarak tespit edilmiş 
ise de, İran demliryoıllarındaki yol tamiratı ne
deniyle ve iranlıların talelM üzerine 'haftada 
bir .gün, Haydarpa'dan Çarşamba günleri, 'Taife-

van'dan ise Cuma günleri lıareiket eden trenler
le temin edllebil'mekteidir. 

Haydarpaşa - Tahran - Haydarpaşa irtibatı
nı temim için Çarşamba günleri Haydarpaşa'
dan hareket eden Van Gölü Ekspresi teşıkıilâ-
tında bulunan, işıletmemiize ait birinci ımevîki 
numaralı 2, Iran Demiryollarına ait (birinci mev
kii «Lüks» işaretli cem'an üç vagon Tatvan'da 
feri ile Van'a geçilirimeklte ve yolcuların aktar
masız Tahran'a devamları temin <edilmelklteldir. 

Van Gölü Ekspresinin aiksama seib'epleriıni 
arz ediyorum: 

1) Van Gölü Ekspresi iran'la ve dolayı-
sıiyle feri ile ilgilidir. 

2. işlediği bölgede ç,etin kış şartları hüküm 
sürmektedir. 

3. Bu halttın inşa edildiği günden beri her 
mevsimde Genç, Palu, Elâzığ arasında çığ düş
mesi nedeniyle yol 'sik sık (seyrüsefere fcapaın-
nıaikta, bu da trafiği aksatmalktadır, eıtkilemelk-
tıedir. 

4. Haydarpaşa - Taflan gibli uzun mesafede 
tefe hat işletmeciliği nedeniyle buluşma ve öne 
geç,m>eler, makine, sofaj ve yolcu vagonlarında 
meydana g'elen teknik arızalar geeifcniıelere se
bep olmaktadır. 

5. Bilhassa kış mevsimlerinde malkline ve 
'stofaj vagonlarına yakıt ve su ikmalleri güç
lüklere yapılmaktadır. 

6. Heyelan, fazla kar ve yağmur yağma
sı, ısu ibasmaısi1 gilbi tabiî afetler nedeniyle hat
tın muayyen yerlerinde meydana gelen yol ka
panmalarının sebeıbiolduğu gecikmeler. 

'7. Tatvan ve Vanicla fazla yük hamulesi 
bulunması nedeniyle fazla miktarda feri sefe
ri, yaptırılmasından, ferilerde meydana gelen 
(gecikmeler de bu arada sayılalbilir. 

Bu sene kış mevsimi Doğu bölgemizde şid
detli geçtiğinden, fazla ikar yağışı nedeniyle 
'karda mahsur Ikalan yolcuların bayatlarımın 
Itehiikeye düşmeameısi ve yolun kusa zamanda 'kar
dan teımlzlenmeHi için Van Gölü Ekspresi, 
'21 . ,1 . 1974 tarihinden 6 . 2 . 1974 gününe ka
dar Haydarpaşa - Elâzığ - Haydarpaşa kara 
rak çalıştırılmıştır. 

Kar nedeniyle kapanan yolların t'emizlen-
mesli içiin geçen yıl Amerika'dan satınalınan ye
ni tip dizelli rotatif lile, iki adet 'eslki tip rota
tif ve ibol miktarda işçi bu keşlimde çalıştırıl
mış ve karın öncelkle teımizlennıesıi için azamî 
gayret gösterilmiştir. Bu ikoııuda aısikerî ve mül-
Ikî idarelerden yardım talelbedilmiş ve çalıştma-
ılar müştereken yönetıilmişltiirj 

Aksama nedenleri üzerinde hassasiyetle du
rulmaktadır. Gerekli tedbirler altamaiktadır. 
Tehirlerin asgarî hadde ind'irilmeisi için çalışıl
maktadır. Nitekim, tehirler günden güne de 
azalmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarda belirttiğim 
üzere, Van Gölü ekspresleri, 21 . 1 . 1974 tarihin
den 6 . 2 . 1974 tarihine kadar Haydarpaşa -
Elâzığ - Haydarpaşa olarak çalıştırılmıştır. 
6 . 2 . T974 günü Haydarpaşa'dan hareket eden 
ve Iran ile irtilbaıtı 'olan Van Gölü Ekspresi Tat
van'a devam 'ettirilmiş ve Cuma günü dönüşü sağ
lanmıştır. Bu müddet içersinde Haydarpaşa'dan 
Pazartesi ve Cumartesi günleri hareket eden Van 
Gölü Ekspresleri yine Elâzığ'a kadar çalıştırilmıs 
'ölüp, 21 . 2 . 1974 tarihinden itibaren ise Ta:-
van'a devamı için gerelkli emir verilmiştir. 

Halen Van - Kapıköy - Van arası seferleri 
haftada bir gün Iran makinesiyle temin edilmek
tedir. Van'a makine geçirileni ediği için diğer 
iki sefer şimdilik ve maalesef yapılamamalkta-
dn\ 

Değerli arkada'şımın ve Yüce Meclisin 'bilgi
lerine saygı ile sunarımı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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1. — Cumhurbaşkanı Fahri 8. Korutürk'ün; 
Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın vefatı dola-
yısıyle, Millet Meclisi Başkanı ve üyelerine tazi-
yetlerini bildiren telgrafı (5/6) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuçları vardır. 
İlk olarak -Sayın Cumhurbaşkanının 'telgrafını 
•okutuyorum. 

Sayın Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara. 
• Amasya Milletvekili Sayın Yavuz Acar'ın ve

fat etmiş olduğunu 'teessürle öğrenmiş bulunuyo-

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

ram. ZaJtıâlinize ve değerli arkadaşlarını kaybet-
m'iş bulunan Millet Meclisinin bütün üyelerine Va
ziyetlerimi sunarım. 

Fahri S. Koru'türk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.-

Aynı mealde 'Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının ve Tarım - İş Sendikası Merkez Yöne
tim Kurulunun da telgrafları vardır, bilgilerini
ze sunulur. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Vefat eden Amasya Milletvekili Yavuz 
Acar'a Tanrı'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileyen ve Genel Kurulu saygı duruşuna davet 
eden Başkanlık tezkeresi (3/122) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanımızın (bir 
»tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Amasya Milletvekili Sayın Yavuz Acar, ge

çirdiği trafik kazası sonucu tedavi edildiği Hacet
tepe Hastanesinde 18 . 2 . 1974 tarihinde vefat 
etmiştir. 

Kendilerine Tanrı'dan 
başsağlığı dilerim. 

rahmet, yakınlarına 

Aziz arkadaşımızın yüce hâtırası önünde Ge
nel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet 
'ediyorum. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşımız Yavuz 
Acar'ın ruhu için Yüce Meclisimizi bir dakikalık 
•saygı duruşuna davet ediyorum. 

('Saygı duruşunda bulunuldu ) 

BAŞKAN — Allah rahmeJt eylesin. 

2. — Gümrük ve Tekel Bakam Mahmut Türk
menoğlu'nun; Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi (4/21) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa vardır, 
•6kutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Tarım, Orman ve Köy İş

leri Komisyonundan işlerim dolayısıyle istifa et
mek mecburiyetinde kaldım. 

Gereğine müsaadelerinizi saygıyle arz ede 
mm. 

Mahmut T ürkmenoğlu 
Gümrük ve Tekel Bakan? 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, 1973 yılında Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair Baş 
bakandan sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilme 
sine dair önergesi (6/9) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Doğu ve Güneydoğu illerine kuraklık nede

niyle yapılacak yardımlar hakkında Sayın Baş
bakanın cevaplandırması dileğiyle 8 . 1 . 1974 
tarihinde verdiğim sözlü soru önergesi her ne 
kadar bugünkü gündeme alınmış ise de bu böl
gelere gerekli yardım gönderilmiş bulunduğun
dan, sözlü önerimden vazgeçiyor, bu hususta 
yazılı cevap verilmesini rica ediyorum. 

Muş 
A. Hamdi Çelebi 

BAŞiKAN — Gereği yapılacaktır. 
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IV.^-İSEÇÎMLER 

1. — 3a§kanlık Divanında açık bulunan Baş-
kanveküliği seçimi. 

BAŞKAN — Seçimlere-geçiyoruz. 
Millet Meclisi Başkamvekilliğinden istifa 

eden Sayın Albdülkerim Doğru'nun yerine, Mil
lî Selâmet Partisinden Başkanıveıkilliği için aday 
ismi gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanvekilliği adaylığına, 

Grubumuzca, Millî Selâmet Partisi Afyon Mil
letvekili Dr. Rasim Hancıoğlu seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Millî Selâmet Partisi 

Orup Başkanvekili 
İstanbul 

Hasan Afesay 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iSaym arkadaşımız Easim Hancıoğlu'nu teb
rik eder, başarılar dilerim. 

2. — {Komisyonlardaki açık üyeliklere \seçim. 

BAŞKAN — Dilekçie Karma Komisyonu için 
bir aday ismi gelmiştir, tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Dilekçe Karma Komisyonu üyesi iken istifa 

eden Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez^den 
'boşalan komisyon üyeliğine, Çorum Milletveki
li Cabit Angın'm aday olarak tespit olunduğu
na bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım. 

C. H. P. Millet Meclisi 
ö r ü p Başkanvekili 

Erzurum, 
.Selçuk Erverdi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda bağımsızlar için ayrılan bir kontenjan 
için evvelce üç aday ismi verilmiş; bunlar pu
sulalara yazılarak dağıtılmış ve Yüce Heyetini
zin bilgilerine sunulmuştur. Bu yer için başka 
aday var mı efendim?.. Yok. 

Dikkatinize arz etmek istediğim husus şu; 
ancak bir yer için seçim yapılacaktır. Arkadaş
larım bu pusuladaki isimlerden ancak biri için 

tercihte bulunacaklardır. Bu bir üyelik için se
çim yapacağız. 

. Tasnif komisyonunu tespit ediyorum, kur'a 
ile. 

(Sayın Mehmet Oğuz Atalay ?... Yok. 
iSayın Abdi Özkök?... Yok. 
Sayın İhsan Bedirlhanoğlu?... Burada. 
Sayın Hasan Tosyalı?..! Burada. 
Sayın Ekrem Kangal?... Yok. 
Sayın Hakkı Ketenoğlu?... Burada. 
Sayın Tevfik Fikret Övet?.. Yok. 
Sayın Erol Tuncer?.. Burada. 
Sayın Murat Bayrak?.. Yok. 
Sayın Ali İhsan Balım?.. Burada. 
Pusulalar dağıtılmış ve oy sepeti kürsüye 

konulmuş bulunmaktadır. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz efen

dim. 
ı(Adana Milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplantı). 

'BAŞKAN — Başka oyunu kullanmamış sa
yın üye,?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif Komisyonu üyeleri; Sayın İhsan Be-
dirhamoğlu, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Hakkı 
Ketenoğlu, Sayın Erol Tuncer ve Sayın Ali İh
san Balım yerlerini alsınlar lütfen. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı 
gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonunda açık bulunan 1 bağımsız üyelik için 
yapılan seçime 119 üye katılmış ve ekseriyet ol
madığı için tasnife geçilmemiştir. 

Arz olunur. 

Ü y e -
Van 

İhsan Bedirlhanoğlu 

Üye 
Ankara 

İ..Hakkı Ketenoğlu 

Üye 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Üye 
Gümüşhane 

Erol Tuncer 

Üye 
İsparta 

Ali İhsan Balım 
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©AŞKAN — Belli olan duruma göre, günde
mimizi görüşmek için ıgerekli çoğunluğumuzun 
bulunmadığı anlaşılmıştır; ekseriyet kalmamış
tır. 

Gündemimizdeki konular^ görüşmek üzere 
21 Şubat 1974 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,58 

«•» 
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1 I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI I 
1. •— MilletvekiUerinin andiçnıesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞDER 

8 
SEÇİM 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan Baş-
kamvekiHİği seçiımi. 

2. —• Kotaisyonlardaki açık üyeliklere seçim,. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

OENiEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
e 

SÖZLÜ BORULAR | 
1. — Ankara Milletvekili Rauf Kanide- I 

mir'in, Ekm/eklik (buğdayın ofislere^ fırınlara 
taksisine dair Ticaret Bakanından «özlü soru 
önergeisi. (6/4) 

2. — Karts Milletvekilli Hasan YıMırım'ın, 
Ankara veya İzmir Belediyesince Göltaş Şirke -
itine teminat imıektulbu verilip verilmediğine 
dair Başbakandan sözlü soru önergeisi '(6/7) 

3. — Gaziantep Milletvekili ibrahim, Hortoğ-
lu'nun Gazianteplin su ısılkıntüsının ıgiderilme-
isine dair »Enerji ve Taıbiî Kaymaklar Bakanın
dan sözlü ıSoru önergeisi (6/39) ••(*) 

4. — Gaziantep Milletvekili İbraJhim Hortoğ-
lıı'nun, 1975 yılında imtiyazı sona erecek olan 
Osmanlı Bankasının durıtmuna dair Başbakan
dan sözlü soru önergeisi (6/40) (*) 

5. — Muş Milletvekili A. Haondi Çelebi'nin, 
1973 yılında Doğıı ve Güneydıoğıı illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair 
Başbakandan .Sözlü (soru önerigesi (6/9) | 

6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşefc'in, 
ıboyikiota katılıp ceza alan öğretmenlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/16) 

7. — Çanakkale Milletvekili O Or'han Ça-
neri'nin, Bakanlar Kurulu kararıyle 15 Ekim 
1973 tarihinden ısonra tayin edİle'nlere dair 
Barbakandan .sözlü soru önerigesi «(-6/18) 

8. — İstadbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
işçilerin konut kredisine dair Çalışıma Bakanın
dan sözlü ısoru önergesi (6/20) 

9. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'dn 
Urfa iline tohumluk ve yem, talhsisdne dair Gı
da - Tanım, ve Hayvancılık Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/21) 

10. — Tunceli 'Milletvekili Süleyman Ylldı-
rım'm Tunceli - Mazgirt Kaymakamına dair 
İçişleri Bakanından .sözlü soru önergesi (6/23) 

11. — Urfa Milletvekili €elâl Paydaş'in, 
Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len «olaya dair içişler1! Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/24). 

12. — Bingöl Milletvekili Hasan € . Ezman'm, 
Doğu Anadolunun yem, ihtiyacına dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Balkanından sözlü ®OTU 
önergesi (6/25)" 

13. — Anlkara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
'Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenme&iıne 
dair Başbakandan isözlü soru önergesi (6/26) 

14. — İstanbul Milletvekili Eniğin Ünsal'ın, 
Türk Haya Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

7 
KANUN TASARISI YE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN -GELEN DİĞER 
İŞLER 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyannea sözlü sofuya çevrilmiştir. 


