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Deprem Bölgesi Meclis Araştırma Komisyonu 25 . 4 . 1967 
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Karar No. : 67 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

19 . 8 . 1966 Doğu depremi dolayısiyle Millet Meclisince kabul edilen (Meclis araştırması) üze
rine 25 . 11 . 1966 tarihli Birleşimde seçilmiş olan Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını bitirmiş 
ve ilişikteki 74 sayfalık umumi rapor ile 17 sayfalık (Hatay, Mersin, Eskişehir, Adana) illerinde 
tetkikat icra eden Su Komisyon raporu ve umumi rapora muhalefet şerhi veren Bingöl Milletvekili 
Cemal Yavuz'un 1 sayfalık, Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un 1 sayfalıîk, Erzurum Milletve
kili Gıyasettin Karaca'nın 8 sayfalık, Erzurum Milletveldli Necati Güven'in 2 sayfalık, Erzurum Mil
letvekili Nihat Diler'in 7 sayfalık, İçel Milletveldli Sadık Kutlay'ın 8 sayfalık, Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi'nin 4 sayfalık (imzasız) muhalefetlerine ait yazılı şerhleri ekli olarak sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Deprem Bölgesi Meclis Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

Muhiddin Güven 

24 . 4 . 1967 

19 . 8 . 1966 Doğu Depremi Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporudur. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 20 . 10 . 1966 ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un müştereken 11 . 11 . 1966 
tarihli 19 . 8 . 1966 Doğu depremi için verdikleri Meclis Araştırması önergesinin 18 . 11 . 1966 
günlü Millet Meclisi Birleşiminde kabulü üzerine '25 . 11 . 1966 tarihinde, 

A. P. den : 
İstanbul Milletvekili (Mühiddin Güven), Kars Milletvekili (Abbas Çetin), Erzurum Milletvekili 

(Ahmet Mustafaoğhı), Erzurum Milletvekili (Nihat Pasinli), Afyon Milletvekili (Mehmet Göbek
li), Ankara Milletvekili (Kemal Yılmaz), Kocaeli Milletvekili (Sedat Akay), Uşak Milletvekili 
(Fahri Uğrasızoğlu), Zonguldak Milletvekili (Cahit Karakaş). 

O. H . P . den : 
İçel Milletvekili (Sadık Kutlay), Erzurum Milletvekili (Adnan Şenyurt), Erzurum Milletvekili 

(Gıyasettin Karaca) (önerge sahibi), Muş Milletvekili (Nermin Neftçi) (Önerge sahibi), Bingöl 
Milletvekili (Cemal Yavuz) (önerge sahibi). 
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Y. T. P. den : 
Erzurum Milletvekili (Nihat Diler) (önerge sahibi), 7 sayfalık muhalefet şerhim ektedir. 

M. P. den : 
Erzurum Milletvekili (Necati Güven), 

T. î. P. den : 
Tekirdağ Milletvekili (Kemal Nebioğlu) ndan müteşekkil olarak Deprem Bölgesi Meclis Araş

tırma Komisyonu kurulmuştur. 
1 . 12 . 1966 tarihinde ilk toplantısını yapabilen 17 kişilik Komisyonumuz aralarındaki vazife 

taksiminde Başkanlığa : istanbul Milletvekili Muhiddin Güven'i, Sözcülüğe Kars Milletvekili Abbas 
Cetin'i, Kâtipliğe Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafaoğlu'nu getirmiş, her iki önerge muhteviyatı
nı tetkik ettikten sonra zelzele bölgesinde gerekli araştırmanın ifasına, ilgili Bakanlık ve müessese
lerden zelzele bölgesinde yapılmış olan faaliyete dair bilgilerin istenmesine karar vermiştir. 

A) Bilgi istenen ve alınan bakanlık ve müesseseler şunlardır : 
1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 
2. Ulaştırma Bakanlığı, 
3. Bayındırlık Bakanlığı, 
4. îmar ve iskân Bakanlığı (1, 2, 3) 
5. 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
6. Köy işleri Bakanlığı, 
7. Millî Eğitim Bakanlığı, 
8. Çalışma Bakanlığı, 
9. Tarım Bakanlığı, 

10. Maliye Bakanlığı, 
11. içişleri Bakanlığı, 
12. Kızılay Genel Müdürlüğü, 
13. iller Bankası Genel Müdürlüğü, 
14. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, 
15. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 
16. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanlığı, 
B) Mahallinde yapılacak gezi programı aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır. 
1. 7 . 12 . 1966 Çarşamıba günü saat 10.40 uçağı ile Ankara'dan Malatya'ya hareket, 
2. Aynı gün karayolu ile Elâzığ'a hareket, 
3. Elâzığ'da gece kalınacak ve 8 . 12 . 1966 Perşembe günü saat 9.00 da karayolu ile Bin

göl'e hareket, 
4. Bingöl ve Karlıova'da tetkikat icnasiy 
5., Muş'a hareket, Solhan ve gereken yerlerde inceleme, 
6. Varto'ya hareket, güzergâhta ve civarında inceleme, 
7. Hınıs'a hareket, güzergâh ve civarında inceleme, 
8. Tekman'a hareket, ıgüzergâh ve civarında inceleme, 
9. Erzurum'a hareket, güzergâh ve civarında inceleme, 
10. Çat'a hareket, inceleme, 
11. Erzurum'dan Ankara'ya dönüş. 
icaba göre mahallinde gidilecek yerlere ait ıkararlar alınmıştır. 
iC) Önergelerin tetkikinde müşterek ve ayrı olan taraflar tesıbiit ödilereik araştırma m'evzuu 

(olan meseleler ve ortaya atılan iddialar şu sekilide sıralanmıştır : 
L Zelzelenin ilk anında ilk yardımlar kifayetsiz olmuştur. 2,5 ay içinde Kızılay'ın ve Hü

kümetin yardımı tam mânasiyle yerine ulaşmamıştır, ilk yardımlarda büyük keşmekeş olmuş
tur, 
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2J İÇ ve dış yardımların çok olduğu söylenmektedir. Aynî ve nakdî olarak açıklanması lâ
zımdır. 

3. Hasar tespitlerinde isabetsizlikler vardır. Bilâhara yıkılanlar olmuştur. Hasar tesbitinde 
(bir tefrik yapılamaz. Hepsi ağır basar sayılmalıdır. Kiracı ve ortakçılarda bu tesbite dâhil edil
meli idiler. 

4. Malzeme naklinde usulsüzlükler ve keyfilikler olduğu iddiaları yaygın bulunmaktadır. 
5. Muvakkat iskân meselesini halletmek için açılan ankette i 
a)! Halk bu kadar geniş sahaya baraka getirileceğine inanmadığından, 
b ) Para yardımının miktarı, barakaların vasfının ne olduğu, gideceği yerin neresi olduğu 

bilinmediğinden neticede yanılmalar olmuştur. 
6J Muvakkat iskân için yapılan barakada Ibarınma imkânı yoktur. 15 M2 dir. Kaz damın

dan, ahşap bir sandılktan farksızdır. Helâsızdır, lüzumsuz kereste sarf edilmiştir. Daha az ke
reste ile daha fazla baraka yapılabilirdi. Barakalar 6 500 liraya çıkarılmıştır. 

a) Birebirlerine bitişik inşa edilmiştir. Aile (mahremiyeti yoktur. Yangın tehlikesi vardır. 
(Çat'daki tatbikat). 

b) 31 Ekim'e kadar Hınııs'da Meydan, Hayran, Kızılhan, Ilıca, Kalecik, Şalgan, Tipideresi, 
Alikırı, Kavak köylerine, Varto'da ise, Alabalık, Gölyayla, Tuala, Beşikkaya, Kaygutaş, Hakse
ver, Ocaklı, Koçyatağı, Diktepcler, Çaltılı, Gölcük köylerine baraka yapılmamıştır. Tekman ve 
Çat'da hasar durumu % 80 okluğu halde hasar tosbiti ilmî ve kanuni icaplara göre yapılma
mıştır. Varto'da 2 500 baraka dendi 1 663 yapıldı. Karlıova'da 1 800 ağır hasar var, 700 baraka 
yapıldı. Karayazı'nın birtakım kpyleri zarar görmüş ve fakat buralara hiç bakılmamıştır. 3 000 
aile, 15 000 kişi açıkta kalmıştır. Varto'da İlbey köyü 160 hanedir. 19 hane ne nakdî yardım al
mış, ne de baraka almıştır. Çayçatı ve Tekman'daki Salhan köyü de buna benzer haldedir. 

<î) Vakit yetersizliği ve yol kifayetsizliği sebebiyle dağ köylerinde çadır kurulmaktadır. 
7j Almanya ve Yugoslavya'dan gelen prefabrike barakalar kurulmamıştır, memurlar açıkta

dır. 
8. Birçok yollar geçici olarak tamir edilmiştir veya geçici olarak yapılmıştır. Stabilize değil

dir. Düzeltmeden ibarettir. Çat'da, Yavi, Kaplıca Aşağı'kortu, Tekman'da yol merkeze kadar, 
miıerîkezden de Kırıkhan ve Kaplıca köylerine kadar yol yapılamamıştır. 

9. Para yardımı istiycnlene 2 000 lira yardım tam olarak yapılmamıştır. Kom yardıımı olarak 
verilen 500 lira ile kümes bile yapılamaz. Nakdî yandım yetersizdir. 

10. Hayvan mahsulleri değerlendirilmıemiştir. Et ve Balık Kurumu vaatlerini yerine getir-
tmemiştir. Gidenler hayvanlarını yok pahasına ellerinden çıkarmışlardır. 

11. Açıkta kalan çocuklar ve öğretmenlerle meşgul olunmamıştır. 
12. Banka borçları, vergi borçları tecil edilmemiştir. Esnaf ve köylüler için zirai kredi plas

manı artırırlmamıştırw 
13. Başka yerlerde iskân edilen ailelerin iaşe ve ibatesi ve yardım meselesi halledilmemiş

tir. İhtiyaç sahipleri dilenci durumuna düşürülmüştür. (Eskişehir. Hatay, Konya, Antalya, Ada
na, İçel) 

14. Avrupa'ya işçi gönderilmesi va'di yerîn'e getirilmemiştir. 
15. Devamlı iskân için gerekli çalışmalar yapılmamaktadır. 
16. Şimdiye kadar Hükümetçe yapılan işler ve yardımlar mahalline masruf olmamıştır, ye

terli değildir. 

MÜTALÂALAR : 
17. Hükümet zelzelenin vüsatini ve tesir sahasını bildirir bir rapor neşretmemiştir. 7.3.1966 

daki zelzeleden sonra 40 köy incelenmiş ve 8 \my meeburi iskâna tabi gösterilmiştir. 3.5.1966 
günlü bir rapor mevcuttur. 
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18. Bu iböligıe 1989 dan "beri zeteı&teitye mâ/ruz kalmıştır. Çeşitli şekilde borçlanmış olanlar var
dır. Ödenmi'yen borçların terhini için Âfetler Kanunu tasarısına bir madde eklenmesi lâzımıdır. 
Malî, hukukî yeni tedlbirter getirilmesi lâzımıdır. 

19. 7 . 3 . 1966 tarihinde vukubulan zelzelede İmar ve İskân Bakanlığı Âfetler Kanunu hilâfına 
7 500 - 10 000 lira yerine 1 500 lira dağıtılmıştır. 

20. Bu zelzelede yapılan yardımlar kâfi değildir. Bütçeden aktarma yapmak suretiyle gereken 
ihtiyaç karşılanmalıdır. 

21. Zelzele bölgesinde yeteri derecede tedbir alınmadığı halde, Bakanın aksi yönde beyanı 
vatandaşların hamiyet duygularını frenlemiştir. 

Araştırma Komisyonumuza dâhil olan önerge sahipleri Erzurum Milletvekili Nihat Diler ve Erzu
rum Milletvekili Gıyasettin Karaca, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, Bingöl Milletvekili Cemal 
Yavuz'un önergelerinde ileri sürdükleri ve yukarda tevhidedilen talep ve iddiaları teksir edilerek 
Komisyon üyelerine tevdi ve müzakereler sırasında Millet Meclisindeki beyanlarına uygunluğu tesbit 
edilerek araştırma konuları üzerinde mutabakata varılmıştır. 

Anayasanın 88 nci maddesine göre seçilmiş ve vazife (Belli bir konuda bilgi edinilmek için 
inceleme) oJan Komisyonumuz, meriyette olan 7269 sayılı Âfetler Kanunu, bu mevzu için çıkarıl
mış olan İvararna meler muhtevası dâhilinde tetkiklerine başlamış ve talebedilen bilgi dosyaları ve 
mahallindeki gezilerle meselenin üzerine eğilmiştir. 

Meriyette olan 7269 sayılı Âfetler Kanununun tatbikata, müessir ilgili maddeleri aşağıya çıkarıl
mıştır. (İmar ve İskân Bak. dosyası 7269 sayılı Kanun). 

Madde 1. — Yer sarsıntısı, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ vo benzeri âfetlerde 
yapıları ve âmme tesisleri umumi hayata müessir olacak derecede zarar gören veya zarar görmesi 
muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri tat
bik olunur. 

Yukarda yazılı âfetlerin vukuunda zararın umumi hayata müessir olup olmadığına İmar ve İskân 
Bakanlığının teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti karar verir. 

Şu kadar ki; âfet vukuunda bu kanun gereğince1 alınması lâzmıgelen âcil tedbirlerin ittihazına 
âfetlerin vuku bulduğu bölgenin valisi yetkilidir. 

Madde 5. — 1 nci maddede yazılı âfetlerden vatandaş hayatına ve millî servetin korunması mak-
sadiyle lüzumlu tedbirleri araştırmak ilgili Vekâlet ve' müesseselerle işbirliği yaparak öğretim vo ya
yınlarda bulunmak, âfetlerin neticelerini tahlil ederek umumun faydalanmasına sunmak üzere İmar 
ve İskân Vekâletine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz enstitü veya kurumlar kurulabilir. 

Mülkiye âmirlerine verilen fevkalâde salahiyetler : 
Madde 6. — (Salâhiyetleri tesbit eden bu maddenin 2 nci fıkrası bu salâhiyetin âfetin hitamından 

itibaren ancak bir haftanın geçmesiyle nihayete ereceğini bildirmektedir. 
Âfet bölgelerinde yapılacak teknik işler : 
Madde 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 43 - c, 46) 
Tabiî âfetlerden zarar gören yerlerdeki hasar tesbitine ait rapor örneği ile hasar tesbiti raporu 

örneği ayrıca eklenmiştir. (Ek: İmar ve İskân Bakanlığı dosyası) 
7 . 3 . 1966 tarihinde meydana gelen yer sarsıntısı dolayışiyle çıkarılmış olan Bakanlar Kurulu 

S. 6/6501 ve 4 . 6 . 1966 .gün, S. 6/6744 ve 21 . 7 . 1966 gün, S. 6/7079, 21 . 9 . 1966 gün ve S. 6/7184 
ve 12 . 10 . 1966 günlü dört kararname, (Ek : İmar ve İskân Bakanlığı dosyası.) 

19 . 8 . 1966 tarihinde meydana gelen zelzele dolayışiyle ise çıkarılmış olan 5 . 9 . 1966 gün ve 
6/6499, 29 . 9 . 1966 gün ve 6/7088, 7 . 11 . 1966 gün ve 6/7237, 5 . 6 . 1966 gün ve 6/6999 günlü 
kararnameye bağlı olaraik zelzele bölgesinde tatbik .edilen anket örneği. (İmar ve İskân Bakan
lığı dosyası). 

Göz önünde tutularak evrak üzerinde ve Bingtöl, Muş ve Erzurum illeri dahilindeki zelzele böl
gesindeki incelemeler geliştirilmiştir. 
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Ayrıca alınan karar gereğince M. Göbekli, S. Akay, G. Karaca, K. Ndbioğlu'ndan müteşekkil 

bir su komisyon delaletiyle Eskişehir, İçel, Adana, Hatay vilâyetlerinde yapılan iskân vâki id
dialar muvacehesinde tetkike tabi tutulmuştur. 

xVraştırma önergelerinde tesbit edilen iddialar ve ortaya atılan meselelerin incelenmesi : 
1 ve 2 - İç ve dış yardımların çok olduğu iddiası ve aynî ve nakdî olarak açıklanması key

fiyeti ; 
Nakdi -
T. Emlâk Kreıdi Bankasından vâki talep üzerine gıönderilen yazıda 5 . 12 . 196ı6 'tarihine 

kadar: (Ek : Emlâk Kredi Bankası dosyası) 
Lira Kr. 

Telberrü hesaibı 
(21037 Deprem bölgeleri İmar ve İskân 
İcra Heyeti Başkanlığı adına) 

(21038 Deprem bölgeleri İmar ve İskân 
İcra Heyeti Başkanlığı adına açılan) 

a) İç. yardım : 

Ib) Dış yandım : 

Yekûn : 

a) Bütçeden yardim : 
ıb) Âfetler fonundan : 

c) 21037 Nolu hesaptan nakil 

36 434 347,78 

1 419 191,04 

37 853 538,82 

56 000 000,00 
9 470 270,00 

65 470 270,00 
23 000 000,00 

21 179 
60 711 
1 431 

132 740 
175 106 

9 846 

Aded 
» 
» 

Parça 
Kg. 
Kg. (İmar ve İskân Bakanlığı deprem dosyası) 

88 470 270,00 
olduğu anlaşılmıştır. 

(YaJbancı memleketlere ait müfredatlı bilgiler tımar ve İskân Bakanlığı dosyasında mevcuttur). 
Aynî : 
Çadır 
Battaniye 
Yongan 
Giyecek 
Yiyecek 
Temizlik 

dağıtılmıştır. 
F. A. O. Teşkilâtı 7 aylık ihtiyaç için : 
9 020 ton buğday (İmar ve İskân Bk. K. S. 8 sonu aynen buraya) Ayrıca 17 000 ton hayvan 

yemi vadedilmi'ştir. 
400 ton şeker Rusya'dan 
120 ton süt tozu 
450 Kg. çay Seylan'dan 
100 'ton pirinç T aylan'dan 
1 834 Kg. çay Hindistan'dan gelecektir. 
Ayrıca C. A. E. E. teşkilâtından Ankara'ya geleceklere ve Eskişehir'e gideceklere 2 725 Kg. 

bulgur ve 1 200 parça giyecek tahsis edilmiştir. (İmar ve İskân Bakanlığı doisyası) 
Nakdî yardım yapan müesseselerin müfredatlı listesi T. Emlâk Kredi Bankasının dosyasındaki 

yazısında mevcuttur. (Bak. T. Emlâk Kredi Bnk.) 
Bu arada mahallinde (12) milyon Tl. yardım yaptığı rivayeti dolaşan Türk - İş Federasyonu

nun en son 22 . 12 . 1966 tarihinde olmak üzere 6 150 000 Tl. nin fona yatınmış olduğu ve bu 
miktarın umumi yekûna dâhil bulunduğu tesbit edilmiştir. (Türk - İş Federasyonu yazısı) 
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Her üç vilâyetteki yardım hizmetleri: 
Bingöl vilâyeti: 
Depremin ilk anından itibaren son günlere kadar devam eden yardımlar îmar ve İskân Ba

kanlığının fondan gönderdiği 250 000 lira ile mubayaa edilen maddeler ve Kızılay tarafından gön
derilen çeşitli yardım malzemeleri ile yine aynı aracılık ile alınan iç ve dış yardımlar ve diğer 
valiliklerden gönderilen para ve çeşitli giyecek ve yiyecek eşyalariyle yapılmıştır. 

İlk günlerde her hangi bir açlığa sebebiyet vermemek için hasara mâruz bütün meskûn mahal
ler halkına mütesaviyen taksim edilmiştir. Bilâhara hasar tesbit listelerinin bir hafta zarfında ta
mamlanması üzerine yardım depremden yıkılan veya ağır hasara uğrıyanlara müteveccih olarak 
yapılmıştır. 

İskân meselesinin bir an evvel halledilebilmesi için teşvik esası üzerinde durulmuş ve yardım
lar evlerini yapanlara ve tamir edenlere tevcih ediMiştir. Bu suretle vatandaşın kendi gücü ile 
onarım ve yapım faaliyeti başarılı bir istikamette sevk edilmiştir. 

Nihayet yardım fakir ve muhtacol'an aileıer üzerine teksif edilmiştir. 
Tevziat çok zor şartlar altında yapılmasına rağmen her hangi bir çaldırma, suiistimal olma

mıştır. Tevziatta Kızılay bir rol oynamamıştır. Evvelâ idare makamı, sonra askeriye, sonra yine 
idari makam tevziatı yürütmüştür. 

Kızılaydan gelen yardım malzemesinin cinsi, ancak açıldıktan sonra anlaşılmıştır. Gelen mal
zemelerin çeşitliliği ve bu çeşitlerin maddi varlığı tevziatta şikâyetleri ve dolayısiyle sonradan bâzı 
rivayetleri intacetmiştir. 

Yukarda da ifade edildiği gibi yardımın ne şekilde yapılacağına dair daha evvelden mevcut bir 
talimat bulunmadığından yerine göre alınan karara ve bilhassa hasar tesbit listelerine istinaden 
yapılmıştır. 

Yardım mevzuunda asker ve sivil personel kazma kürek ve makina kurtarma işlerinde yakın 
bir iş birliği içinde çalıştırılmış, çadır ve kutup çadırı tevziatı yapılmış, ayrıca battaniye, yatak, 
yorgan, yasıtk, kilim v. s. ile muhtelif aded ve parça da giyim eşyası, kumaş ve ev eşyası, gıda 
yardımları, temizlik malzemesi, aydınlatma ve ısıtma malzemesi, ilâç yardımları yapılmıştır. (Bin
göl Valisi izahatı, dosyası ve Bingöl Valiliği deprem dosyası, sayfa 10-15) 

Hulâsa olarak : 
Çadır 
Kutup tipi çadır 
Battaniye 
Yatak 
Yorgan 
Yastık 
Kilim 
Ekmek 
Un 
Bulgur 
Pirinç 
Buğday 
Yağ 
Toz şeker 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Kesme şeker 
Gaz 

Millet Meclîsi 

2 063 
393 

10 350 
30 
12 
26 

1 784 
23 104 
32 195 
1 400 

104 
1 120 
1 294 

55 
26 

450 
55 

1 020 

(S. Sü 

Aded 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 

Kg. ve 50 çuval 
Kg. 
Çuval 
Ton 
Kg. 
Ton 
Çuval 
Kg. 
Kutu 
Teneke dağıtılmıştır. 

iyim : 247) / 
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Bölgede her hangi bir açlık olmamıştır. (Bingöl Valiliği deprem dosyası.) 
Bingöl vilâyetinde hayvan başına 20 lira dağıtma esası kabul edilmiş fakat âzami ödeme 

500 lira olarak kalmıştır. 
Karlıova ilçesinde halkın dinlenmesi sırasında bir vatandaş tarafından malzeme deposunun 

soyulduğu ve bu soygunculuğa bâzı iştiraklerin olduğuna dair yapılan ihbar gerek Bin
göl Valiliğine, bilâhara gerekse ilgili mercilere tahkik için intikal ettirilmiştir. 

Sağlık hizmetleri bakımından alınan tedbirlerle bölgede her hangi bir salgın hastalık 
görülmemiştir. Kızılayve diğer yabancı ülkelerden gönderilen ilâçlar kısmen dağıtılmış, kısmen 
merkezlerde depo edilmiştir. 

Mahallinde yapılan araştırmalarda vatandaşların bir kısmının yardım hususundaki şikâ
yeti; zelzeleye mâruz kalmış diğer vilâyetler halkının kom yardımı dışında 2 000 lira para al
dıklarını, halbuki bu mmtakanın bu parayı alamadığı, yine yardım alınmadığı denmesine rağ
men battaniye, un, sabun, çay, yağ, zeytin, buğday, şeker, dağıtıldığını ve fakat bâzı hane
lerin bunlardan istifade edemediklerini, anketin yapılmadığını, bâzıları da esnaf olarak za
rara uğradıkları halde yardım görmediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca Selâhat'tin Erol is
mindeki bir vatandaş Kızılay deposunun iki defa soyulduğunu sorumlu aranmadığını ifade et
miştir. Yine bir kısım halkın çadırda kaldıkları iddia edilmiştir. 

Buna karşılık vilâyet makamı anketin niye açılmadığını raporu anket bahsinde işaret edildiği üzere 
değerlendirmiş, esnafa yardım için zelzeleyi mütaakıp Karlıova Halk Bankasına 100 bin lira geldiğini, 
1 000 - 5 000 lira arasımda % 7 faizle esnafa tahsis edildiğini, çoğunun almadığını, hepsinin uzun va
deli faizsiz para istediklerini ifade etmiş ve ayrıca halka iyilik olsun diye yine bir müddet 
halka bırakılmış olan çadırlardan dolayı halkın çadırda olduğu iddiasının ortaya atıldığını, aslında 
hiçbir ailenin çadırda bulunmadığını (kutup çadırı hariç), ifade etmiştir. (Karlıova ilçesinde hallda 
temas ve Muş vilâyetinde valiyle yapılan toplantı notlan) 

Ayrıca gerek Karlıova'da gerek Solhan'da halkla yapılan toplantılarda bâzı vatandaşlar imar ve 
İskân Bakanı, İçişleri Bakanı ve Köy İşleri Bakanının 2 bin lira para yardımı yapılacağını vadet-
tiklerini söylemişlerdir. (Karlıova, Solhan notları ve Bingöl Valisi beyanına ait dosya). 

Muş Vilâyeti: 
Tl. 

Mercimekkale, Yaygın, Kızılağaç, Kor
kut nahiyelerinde olmak üzere 5 109 560 
Varto merkez 694 460 
Köyleri 6 618 720 
Karaköy Muc. 1 562 240 
Çaylar 1 843 220 

15 783 900 

(Bak. Ek : 13 Muş vilâyeti dosyası) 
6 674 aile 1 nci, 5 381 aile 2 nci T. göç yardımı, 2 505 aile ahır yardımı olarak tevziat yapıl

mıştır. 
Aynî yardım olarak: (Bak Ek : 13 Muş Valiliği dosyası) 
Cadı* 12 645 Aded 
Battaniye 18 476 » 
Ekmek 106 198 » 
Buğday 3 450 000 Kg. 
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Yiyecek un 
Bulgur 
Pirinç 
Yağ 
Çeşitli yiyecek ve 
maddesi 
Şeker 
Gaz 
Giyecek 

ihtiyaç 

311 430 
30 988 
17 961 
9 461 

63 705 
190 060 
38 325 
16 441 
29 804 

Kg. 
Kg. 
Kg. 

Kg. 
Litre 
Parça 
Metre 

4 064 144 Kg. 

(Palto, ayakkabı, çorap) 
kumaş 

Tevzi edilmiştir. 

— Bölgede herhangi bir açlık olmamıştır. (Muş Valisi izahatı) 
— Yardım malzemesi Kızılay aracılığı ile gelmiştir. Kızılay depolamaya ve tevziata karışmamıştır. 
— İmar ve İskân Bakanlığı zelzele akabinde âcil ihtiyaçlar karşılığında 250 bin lira göndermiştir. 
— Gelen yardım malzemesinin ne olduğu açıldıktan sonra anlaşılmıştır. İçlerinde bölge halkının 

kullanamryacağı maddeler çıkmış fakat dağıtmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
— Yardım heyetleri delaletiyle tevziat yapılmış zuhur eden bir suiistimal vakası mahkemeye ve

rilmiştir. 
— Radyo yayınları halka menfi tesir icra etmiştir. Mükerrer yayınların hesaplanmasiyle şahıs 

başına 70 000 liranın düştüğü, gübi iddialarla ve isteklerle karşı karşıya kalınmıştır. 

— Bâzı müesseselerin yardımı tamamlamadan rakamlar ilân edilmiş olması menfi tesirler uyan
dırmıştır. (Türk - İşin 12 milyon bağışta bulunmuş olması keyfiyeti.) (Muş Valisi izahatı) 

— Sümernanktan 4 237 kişilik kefen bezi dağıtılmış ve arada mükerrer alanlar tes'bit edil mis
tir. (Muş Valisi izalhatı) 

— Sağlık hizmetleri en iyi şekilde organize ecı İlmiş ve çeşitli istikamette yapılan teşelibüsler ne
ticesi bölgede 4 hastane hizmet görmüştür. 

Zelzelede il dâhilinde 2 101 ölü vermiş ve 1 246 kişi yaralanmıştır. 
Yaralılar ve hastalar için il dâhilinde Muş Devlet Hastanesinden başka bir sivil hasta

ne, Bitlis'ten gelen ekip ve Amerikan askerî seyyar hastanesi vazife görmüştür. Zelzelenin ilk 
anında 8 hekim, 10 op. doktor, 23 pratisyen doktor, 66 yardımcı sağlık personeli, 38 moturlu 
taşıt vazife görmüş ve 400 hasta hastaneye sevk edilmiş 350 si yatırılmış, 50 si ayakta tedavi 
edilmiş, 13 ü ölmüş, 31 i Erzurum, 30 u Bitlis Hastanesine sevk edilmiştir. 

Kolera ve tifo aşıları tatbik edilmiş, sular klorlanmıştır. (Muş Valiliği deprem dos
yası.)' 

Muş vilâyeti dâhilinde gerek Karlıova gerekse Muş merkezinde halkla yapılan toplantılarda 
il'k yardım olarak dağıtılan malzeme üzerin de fazla bir şikâyet olmadığı ancak çeşitlenil 
tevziinde mahrum kalanların alamadıkları eşya için şikâyetçi durumuna girdikleri ve yine 
Hükümet tarafından temin edilen yardımların tahmin hilâfına tahakkuk etmesi karşısında 
herkesin istifade arzusunun hâkim olduğu ve dolayısiyle tevziata esas -olarak alınan ha
sar tesbitlerinc, an'kete ve neticelerine itirazda, bulundukları, ayrıca zelzelenin en şiddetli 
şekilde tesir ettiği kendi vilayetleriyle diğer vilâyetl'er arasında yardım miktarı mukaye
sesine girdikleri ve hususiyet istedikleri, ayrıca iddialarını ispat için çadırda ve açıkta 
kaldıklarını veya baraka veya para almadıklarını ileri sürdükleri müşahadc edilmiştir. 
Ekseriya bu beyanların, Hükümetin gösterdiği yakın alâkaya teşekkür ve şimdiye kadar böyle 
bir yardıma mühatabolmadıklarını beyan Âe itiraf ettikten sonra şikâyet şekline girdiği gö
rülmüş ve filânın baraka ve para yardımı aldığı, kendisinin ise yalnız para veya baraka ve
rildiği şikayetleriyle karşıkarşıya kalınmıştır. 

Milleit Meclîsi (S. Sayısı : 247) 
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Ayrıca Muş'ta Belediye kahvesinde halkla yapılan toplantıda Mercimeklkale'deki yardım tevzia

tıma ait şahsi ihbarlar üzerinde ehemmiyetle durularak ilgili daire ve Bakanlıklara yazılmıştır. 
Bilâlhara Muş vilâyetinde yapılan toplantıda nvinferit ve müçtemi iddiaların karşılığı araştırıl

mış ve ilgili kısımlarda yer alan bilgiler Muş Valiliğinden temin edilmiştir. (Heyetin mahallinde 
yaptığı gezi notları Varto ve Muş vilâyeti Belediye Kahvesinde halkla yapılan toplantı ve Muş Vi
lâyet Konağında Vali Mustafa Uygur ile yapılan 2 nei toplantı notları)1 

Ermrum Vilâyeti: 
Nakdî : Hınıs kazasına 

Tekman 
Çat 

: 11 250 000 
: 562 200 
: 176 400 

11 988 000 

Tl 
» 
» 

»\ 

Emlâk Kredi Bankası eliyle 2 184 aileye 500 liradan toom yardımı, 4 150 aileye 2 500 lira, 598 
aileye 2 000 lira olmak üzere tediye edilmiştir. Mütebaki 900 000 liranın halen dağıtılmakta olduğu 
ayrıca öğrenilmiştir. (Bak Erzurum Valiliği dos.) 

Aynî yardım olarak : 
' 4 266 Aded çadır, 

22 355 Aded battaniye, 
57 455 Kg. un, bulgur, 
38 386 Barca çeşitli gıda maddeleri, 
12 475 Parça, metre giyecek malzemesi, 
32 229 Parça ev mutfak malzemesi. 

F. A. O. daın gelen ve tevzi edilen : 
3 488 000 Kg. (buğday, 
197 135 Kg. nebati yağ, 

41 280 Kg. süt tozu, 
209 898 Kg. söker, 

5 506 Kg. çay, 
33 021 Kg. pirinç, 
24 768 Kg. K. fasulye dağıtılmıştır. 

c/c 15 nisbeti rezerv olarak muhafaza edilmektedir. ('Bak Erzurum Valiliği dosyası.) 
—• Zelzele dolayısiyle bölgede her hangi bir açlık, yağma, gasp, yangm ve hırsızlık olmamıştır. 
— Yardım malzemesi Kızılay aracılığı ile gelmiştir. Transit ambarından derhal zelzele bölgelerine 

gönderilmiştir. 
— Yardım için hasar tesbit listeleri esas alınmıştır. 
Hınıs ilçesinde halkla yapılan toplantıda, ilk yardım konusunda dağıtılan malzeme için esaslı 

bir şikâyetin mevcudolmadığı yalnızca Hınıs'ta Kızılay ekmeğinin ilk zamanlarda belediye tarafın
dan parayla satıldığına işaret ettiklerini ve yine hasar tesbit listelerinin açıklanmasından sonra pa
ra ve baraka yardımı temini için taleplerin ve şikâyetlerin artmış bulunduğunu ve bunun da çeşitli 
şekilde tezahür ettiğini, ayrıca ortaya atılan bâzı .suiistimal konularının dile getirildiğini müşahede 
eden heyetimiz, araştırması mıümkün olanları Erzurum Vilâyeti dâhilinde araştırmış suiistimal ko
nularını da ilgili makamlara intikal ettirmiş bulunmaktadır. İddialar karşısında elde edilen bilgiler 
ilgili kısımlarda izah edilmiş bulunmaktadır. (Hınıs ilçesinde halkla yapılan toplantı, Erzurum vi
lâyetinde Vali Ali Akarsu ve diğer ilgililerle yapılan toplantı notları) 

3. Hasar tesbiti : 
'Bingöl vilâyeti : 
— 19 ve 20 Ağustos günlerinde zelzele vukuibulduktan sonra Malatya İmar ve İskân Bölge Mü-

Milllelt Meclisi (S; Sayısı : 247) 
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dürlüğünden Hasar Tetkik Komisyonu gönderilmiştir. Ayrıca bu heyete bir memur katılarak bir haf
ta zarfında hasar tesbiti işi birer birer evler görülerek yapılmıştır. 

— Hasar tespitlerinin daimî ve devamlı iskân için yapıldığı ve kıymetlendirmenin İmar ve iskân 
Bakanlığında ele alındığı, matbu tablolara göre puvantaj ve rapor ikmali yapıldığı, valilikçe söylen
miştir. Fakat gelen yardımı dağıtabilmek için ellerinde bir ölçü olmadığı için evvelâ nüfusa göre bi-
lâhara hasar tesbiti değerlendirmesi vilâyette yapılarak bu listeler dağıtımı esas alınmıştır. 

Ve sızlanma, şikâyet bu zamandan sonra başlamıştır. 
— İmar Md. Y. Mühendis, emrindekiler ise teknikerdir. İlk plânda beş teknik eleman verilmiş vi

lâyetten de beş eleman da bu heyete katılmıştır. 
— 2 nci tesbit ısrar karşısında ve tecrübe mahiyetinde Solhan'da yapılmıştır. İyi netice verme

miştir. Halk memnun olmamıştır. Tekrar tesbit istemiştir. 
— Hakkında şifahen şikâyet olan iki teknik elemanın derhal işine son verilmiştir. Resmî olarak 

vilâyete tek bir dilekçe intikal etmemiştir. 
— Hasar tesbitinde herkes aynı şikâyeti öne sürdü. Bu da evlerinin gezilmediği idi. 
— Hasar tesbiti ilerde evi yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşa bankadan kredi sağlıyarak ev 

yapmak imkânını sağlar. O da yine hak sahibinin arzusuna bağlıdır. (Bak Ek: Bingöl Valisi iza
hatı) 

— Hasar tesbitleri sonunda Karlıova'da 1 808, Solhan'da 205, yekûn olarak 2 103 yıkık ve ağır 
hasar tesbit edilmiştir. 

Karlıova, Solhan ilçelerinde halkla yapılan temas, gerekse Bingöl Valiliğinde Vali Orhan Er-
buğ ve Karlıova Kaymakamı ile Solhan Kaymakam Vekilinin dinlenmesi neticesinde zelzeleden son
ra 1 nci hasar tesbitinin mer'i Âfetler Kanunu hükümlerine tabi olarak teşkil edilen heyetler mari
fetiyle ve mahallinde muhtar veya idare heyeti âzalariyle birlikte yapıldığı ve fakat yardımların 
tevzii için ölçüye esas alınmak üzere harekete geçildikten sonra vatandaşların hasar tesbiti erine 
itiraza başladıkları ve hak sahibi olmaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Vâki şikâyetler üzerine Solhan 
ilçesinde deneme mahiyetinde olarak 2 nci defa tesbit yapma muamelesine gidilmiş ve 1 ncisinden 
daha kabarık rakamlar çıkmasına rağmen şikâyetlerin azalmadığı aksine arttığı görülmüş oldu
ğundan bir fayda sağl'amıyacağı kanaatine vilâyetçe varılmıştır. Bu arada Solhan'da hasar tesbiti 
yapan bâzı teknik elemanlar hakkında tevali eden şifahi şikâyetler karşısında vilâyetçe bunlar 
hakkında takibata geçilmiştir. Halk hatayı hasar tesbitini yapanlarda görmektedir. (Karlıova, 
Solhan'da halkla yapılan temaslar, Kaymakam ve Kaymakam Vekilinin beyanları, Bingöl vilâyetin
de Vali Orhan Erbuğ ile yapılan toplantıya ait notlar dosyaları) 

Muş Vilâyeti : 
— Plasar tesbitleri tekniker seviyesindeki elemanlarla yapılmıştır. Yalnız arada Y. Mühendis 

olan Malatya İl İmar Md. de tesbito iştirak etti. 
— Zelzelenin akabinde köyler dolaşılıp hasar tesbitleri yapılmıştır. 
— Mer'i kanuna, nizamlara, matbu tablolara ve rapor cetveline göre hasar değerlendirildi. 

Aslında Bakanlıkta Âfetler Genel Müdürlüğünde değerlendirme yapılır. Bakanlıktan ayrı bir ta
limat gelmemiştir. Kanun umumi hayata müessir âfetten bahseder. Bakanın emri (Kimse açıkta 
kalmasın) şeklinde olmuştur. 

— Muş Vilâyeti dâhilinde hasar tesbitleri neticesinde : 

Muş merkezde 3 116 
Varto'da köy dâhil 5 306 

- Bulanık'ta (Köy D.) 775 

Yekûn 9 197 olmak üzere 

Yıkık ve ağır hasar tesbit edilmiş bulunmaktadır. (Bak. Ek : İmar ve İskân Bakanlığı deprem 
dosyası.) 
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— Hasar tesbitleri'nde Trabzon ve Diyarbakır'dan takviye alınmıştır. 
— Hasar tesbit neticesi belli olunca itirazlar : 
1. Varto'da hanelerin eksik yazıldığı şeklinde, 
2. Uç köylerde ise orta ve hafif hasar tesbitlerine itiraz şeklinde ortaya çıkmıştır. 
—- Yardım alabilmek için evlerini yıkanlar olmuştur. 
— Şikâyetleri önlemek için mükerrer hasar tesbitlerine gidilmiş fakat iyi netice vermemiştir. 

Her türlü yardımlardan istifade edebilmek için ailelerde bölünmeler başlamıştır. (Bak. Ek : Muş 
Valisi, Ek : Varto Kaymakamı beyanları) 

— 1964 te Köy İşleri Bakanlığının yaptırmış olduğu envanterlere göre köylerdeki hane adedi 
esas alınmıştır. 

— Varto'da ikinci tesbitte İmar ve iskân Bakanlığının bir münasebeti yoktur, itirazlar neti
cesi kaymakamlık tarafından yeni bir tarama yapılmıştır. Köy muhtarlarının çalışmalar iştiraki ve 
imzalariyle listeler hazırlandı. Ama bu mevzuda yine kaymakamlık aldatılmıştır. Âzami yardım 
sağlamak için yalan beyanlarda bulunulmuştur. (Bak. Ek : Varto Kaymakamı beyanı.) 

— İkinci tesbit, âzami iyi niyetle kimsenin açıkta kalmamasını temin için düşünülmüştür. 
Varto'da halkla yapılan temas neticesinde 1 nci hasar tesbitinm köylerde muhtarlar veya 

köyü bilenlerle yapıldığı anlaşılmakla beraber bil âhara itirazların başladığı, buna bilhassa 
Hükümet yardımlarının yapılamıyacağına dair bir kanaatin müessir olduğu işin başında kimse
nin hasar tesbitlerini mühimsemediği fakat yardımlar muntazaman gelmeye, tevzi edilmeye baş
lanınca herkesin bundan istifade çarelerini araştırdığı ve bilhassa depremden evvel bir hane 
içinde beraber oturan baba, oğul kardeşlerin bilâhara ayrı hak sahipleri halinde ortaya çıkma
ya çalıştıkları ve yardımlardan âzami şekilde istifade arzusunun hâkim olduğu ve bilhassa yı
kık ve ağır hasar olmıyan bina sahiplerinin de kendilerini hak sahibi kılabilme gayreti içine 
girdikleri müşahede edilmiştir. Varto Kaymakamının inisiyatifi ve Muş Valisine imar ve iskân 
Bakanı tarafından, «Aman kimse açıkta kalmasın» şeklindeki iyi niyet temennisi dâhilinde şi
kâyetleri önlemek üzere köy muhtarlarını çağırarak 2 nci hasar tesbiti teşebbüsüne giriştiği 
ve fakat bunun da şikâyetleri önliyemediği vâki beyanlardan anlaşılmıştır. Ayrıca, ankette tes
bit edilen taleplerde değişiklik yapılmasını istiyen teşebbüsler devam etmiştir. Tesbitlerin ev
lerin gezilmiyerek uzaktan bakılarak veya hane reisinin bulunmadığı sırada yapıldığı şeklinde 
ifade edildiği de görülmüştür. 

Muş vilâyetinde Belediye Kahvesinde yapılan toplantıda ayrıca hasar tesbitlerinde bâzı suiis
timaller olduğu hakkındaki şikâyet ihbar telâkki edilerek ilgili makamlara intikal ettirilmiştir. 
(Heyetimizin Muş vilâyetinde il merkezi ve Varto ilçesinde yapmış olduğu halkla temas top
lantıları ve kaymakamın izahatı ve Vilâyette Vali Mustafa Uygur'la yapılan toplantının 
notları dosyası) 

Erzurum vilâyeti : 
— 7269 sayılı Tabiî Âfetler Kanunu gereğince hasar teshirini, Bakanlıktan gönderilen yar

dımcı ekiplerle başlanmış ve yirmi gün içinde il merkebi, ilçe merkezleri ve 224 köyde başlan
mış ve yirmi günde bitirilmiştir. 

— Bu çalışma sonunda : 
Erzurum merkez : . 213 
Hınıs ve köyleri : 6 761 
Tekman ve köyleri : 597 
Çat ve köyleri : 397 
Karayazı : 35 .olmak üzere 

8 003 yıkık ve ağır hasar olarak tesbit edilmiştir. 
(Bak Ek : Erzurum vilâyeti dosyası.) 
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— Vilâyetin Hınıs Kaymakamlığının 28 . 10 . 1966 günlü yazısı üzerine tekrar hasar feshi* 

tine karar verilerek İskân İcra Heyeti Başkan Yardımcılığı elemanlariyle üç kişilik bir heyet 
teşkil edilmiş ve 10 . 11 . 1966 günü çalışmalarına bitirmişlerdir. Buna göre 946 hane daha ağir 
hasarlı olarak tesbit edilmiştir. Baraka yapımı yetişmediği takıdirde nakdî yardım yapılması 
teklif edilmiştir. (Bak Ek : Erzurum vilâyeti deprem dosyası.) 2 nıci tesbit. 

— Vilâyet bu durumu. Bakanlığa aksettimıiştir. 
— Erzurum vilâyeti Hımış ilçesinde halkla yapılan temas neticesi 1 nci hasar tesbiti muay

yen zaman içinde yapıldıktan ve yardım malzemeleri dağıtılmaya başladıktan sonra vatandaş
ların tıpkı diğer iki ilde olduğu gibi bu yardımlardan âzami derecede yararlanmak gayreti- içi
ne ve bâzı mukayeselere girdikleri orta ve hafif hasarlı olan binaları da ağır hasar içine sok
maya çalıştıkları hattâ hasar artırma gayreti lileine girdikleri, şikâyetler bilhassa Hınıs ilçesin
de tevali edince vilâyetçe yenliden bir tesbit işlemi içine girdiği ve 946 hanenin daha tesbit 
edilerek Bakanlığına bildirildiği anlaşılmıştır 'Vatandaşların baraka ve yardım tc Y.ıiatmda bâzı 
mükerrerlik mevcudolduğu iddiaları karsısında kalınmıştır. Bu iddialar merkezden araştırılmış ve 
ilgili bölümlerde cevaplandırılmıştır. İhbar mani '/etinde telâkki ('dilenler ise yetkili makamlara, 
intikal ettirilmiştir. (Heyetimizin Erzurum, vilâvet'ndc il merke.'d ve Hınıs ilçesinde gerek halkla 
gerek vadiyle ve ilgililerle yapılan toplantılara ait notlar dosyası) 

IV - İnşaat malzeme naMindski tatbikat : 
— Depremle ilgili inşaat malzemesinden birinci derecede ehemmiyeti olan keresteler Orman Ge

nel Müdürlüğünün Borçka, 'Bafra, Ayancık, Eskipazar, Bolu, Dursunbcy kereste fabrikalarından 
temin edilmiştir. Takibedilen yol G83İ sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ve 7269 sayılı Kanunun 
43 ncü maddesinin (O) fıkrasına bağlıdır. 

5 . 9 . 1966 gün ve 6/6990 sayılı Kararnameye bağlı yönetmeliğin 10 ııcu maddesine göre pazar
lıkla yapılmıştır. 

Nakliyat işi, 15 nakliyat firmasına duyurulmuş, 10 firma alâkalanmış, 7 firma, teklif vermiştir. 
Buna göre : Haber verilen 15 firma şunlardır : Ankara Ajansı, Anadolu Nakliyat, Ankara Gü

neş, Antalya Nakliyat, Manisa Nakliyat, Tuzcuoğhı Nakliyat, Elâzığ Nakliyat, Sanayi Nakliyat, 
Taciroğlu Nakliyat, Seyhan Nakliyat, Büyük Anadolu Garajı, Er Nakliyat, Aydınlar Umumi 
Mağazalar. Ulusoylar. 

(Ayancık, Bafra, Borçka) I nci grup fabrikalarından 24 000 M.'a kerestenin mahallerine nakli 
için en yüksek fiyatı yekûn olarak 9 387 000 Tl. -ile Tuzcuoğhı, en düşük fiyatı 3 638 000 ile Ulıı-
soy Şt. i, 

(Bolu, Eskipazar, Dursunbey) 2 nci grup fabrikalardan 16 000 M3 kerestenin mahallerine nakli 
için en yüksek fiyatı 9 768 095 Tl. ile Tuzcuoğlu, en düşük fiyatı ise 2 743 825 Tl. ile Er Umumi 
Nakliyat Koli. Şt. i vermişlerdir. 

Bu suretle nakil işi her iki şirkete umumi yekûn olarak 6 381 825 Tl. sına ihale edilmiş ve en yük
sek fiyata nazaran J2 733 270 Tl. tasarruf sağlanmış, ve keresteler inşaat merkezlerine büyük bir 
süratle sevk edilmiştir. (Bak. Ek: İmar ve İskân Bakanlığı dosyası) Diğer işlemlere ait bilgiler 
dosyasında tafsilâtiylc mevcuttur. 

V - Muvakkat iskân meselesini halletmek için ağılan anket : 
— Muvakkat iskânı halletmek için deprem bölgesinde açılan anket 6/6999 sayılı ve 5 . 9 . 1966 

günlü kararnameye istinadetmektedir. (Bak Ek: İmar ve İskân Bakanlığı 1 nci dosyası). 
Bu kararnameye göre İmar ve İskân 'Bakanlığı : 
(7269 sayılı Kanunun 1 nci ve 36 nci maddelerine göre : 
4: — a) Kışı bulundukları yerlerde geçirmek istiyen aileleri barındırmak amaciyle, inşa olu

nacak geçici barakalar için yapılacak harcamalar bu barakaların kurulması ve bu işlere ilişkin her 
türlü makina ve araç. alınması, arazi kiralanması, bu ailelerden ahır ve samanlıklarını kullanılır 
hale getirmek istiyeıderin yapacakları masrafların karşılanması, 
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b) Kıyı geçici olarak İmar ve İskân Bakanlığının göstereceği yerlerde geçirmek istiyenlerin 

taşınma masraflarının karşılanması, ayrıca gerekliği hallerde bina kiralanması, 
için her aileye 500 (beş yüz) liraya kadar, 
5. — a) Kışı geçici olarak kendi arzu ettikleri yerlerde geçirmek istiyen ailelere taşınma, kira

lanma ve sair giderler için 3 500 (üçbin beşyüz) liraya kadar, 
b) Bulundukları yerlerde geçici iskânları için barakalarını kendileri inşa etmek istiyen ailelere 

kereste ve baraka için gerekli diğer malzemenin verilmesi ve baraka kurma masrafı olarak da 
200 (İki yüz) liraya kadar, 

İç ve dış kaynaklardan yapılan yardımlardan kapılanması,) yetkisini almış bulunmaktadır. 
— Anket açma zaruretini doğuran sebepler Muş Valiliğince aşağıdaki şekilde izah edil

miştir" : 
— Bu bölge halkı müteaddit zelzeleler görmüştür. Hemen her ailede bir kayıp vardır. Son 

zelzeleden sonra halk arasından bâzı temsilciler İmar ve İskân Bakanında:! randevu istedi
ler. Ve artık burada kalmak istemediklerini, kendilerine para verilip başka yerde iskân edil
melerini söylediler. (Varto) 

Akabinde bir diğer halk topluluğu, bu isteği Bakana intikal ettirenlerin kendilerini tem
sil etmediğini, kendilerinin kalmak istediklerini söylediler, bâzıları da bize para vermeyin, 
iskân edin dediler. (Bak. Ek : Muş Valisi beyanatı.) 

Bölgede halkın seyrekleşmesinden ve bural:;,,ı terk etme'siuden menfaati olanlar vardı. Terke 
teşvikin membalarından biri budur. Halk göç edince kalan murdardan istifade bahis mevzuu 
olacaktı. 

Bâzı gayriuıesul ağızlar da bölgenin ba1!:-; "-ağını yaydılar. 
Çeşitli, isteklerle karşı karşıya kalındı. Tahriklerle, büyük h'v göçün başlamadı ve bunun 

bölgede tevlidedeeeği sosyal ve ekonomik menfi -tesirler, kısa bir zaman içinde yeni bir 
iskânın yaratacağı zorluklar ayrıca ortaya çıkan çeşitli isteklerin olduğu düşünülerek halkın 
arzusunu kendisinden doğrudan doğruya öğrenmek için anket açılmaya karar yerildi. (Bak. 
Muş Valisi izahatı.) 

Zelzelenin en şiddetli şekilde vukubulduğu Muş Vilâyetimde âfetin yaptığı çeşitli tesirler, 
ortaya çıkan psikolojik hava, vatandaşların eski menfi tecrübeleri ve bu hava içinde yara
tılan tahrikler nazara, alınarak kış gelmeden muvakkat iskânın başarılı hale getirilmesi 
için bizzat İmar ve İskân Bakanının riyaset ettiği toplantılarda doğrudan doğruya vatandaşa 
müracaat edilerek arzuların tesbiti ve buna göre müspet bir yolda hareket edilmesinin te
mini için 3 alternatif üzerinden bir anket açılması prensip kararma varılmıştır. Akabinde 
6/6999 sayı ve 5 . 9 . 1966 günlü kararnameye intikal eden prensiplere göre yukardaki anket 
halka izah lüzumu görülmeden açılmış ve Hükümet de gayretlerini hangi istikamette ge
liştirebileceğini buna göre tesbit edebilmiştir, aslında felâkete uğrayan vatandaşlara menfaat 
sağlamak değil, önündeki kışı geçirecek muvakkat iskânı mümkün kılacak tedbirleri ih
tiva eden bu anket sonraki çalışmaları reaH'e edebilmek için müspet bir müessir olmuş
tur. Vatandaşla,rın eski tecrübelerine istinade lere'k, Hükümetin vadettiğini yerine gotiremi-
yeceği inancı ile işi ciddiye almadığına ait iddia ile anket açılması şekline ait itiraz yu
karda ifade edildiği şekilde bir menfaat yarışma'sı haline getirilmek istenmiştir. 

Açılan matbu ankette üe sual vardır : (Bak, anket sureti - tesbit tutanağı - ) 
1. Bu kışı bulunduğu yerde Hükümetçe yapılacak barakada iskân edilmek suretiyle ge

çirmek istiyor musun? 
2. Hükümetin kendisine vereceği nakdi yardımı alarak bu kışı aile efradı ile birlikte 

kendi arzu ettiği yerde ve imkân! ariyle geçirmek istediğini, 
3. Bu kışı Devletin tesbit edeceği başka illerde geçirmek üzere, geçici iskân istediğini. 
Not : Yuka;rdaki üç şıktan kabul edilmiyen diğer ikisinin üzeri çizilecektir.-
Bu anket kağıtları anket memuru, muhtar ve talepte bulunan hak sahibi tarafından 

imza] anmaktadır. 
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Açılan ankete göre alınan neticeler : 
Bingöl Vilâyeti : 
— Bingöl Valiliği, hasarın diğer iki vilâyete nazaran az oluşu, halkın hayvanını ve 

mahsullerini bırakıp başka yere gidemiyeceği, gideceğini beyan etse dahi gitmiyeccği, mev
zuun halkın gücünü harekete geçirip kendi iskânını kendi eliyle temin etmek olduğu, mu
vakkat olarak yapılacak barakaları ise hasarın çok olduğu köylere teksifinin daha doğru 
•olacağı kanaatine varmış ve an'ket açmamıştır. Yapılan yardımların tevziini halkın kendi 
evini yapmaya teşvik mahiyetinde kullanmıştır. Yapılan 800 barakayı 7 köye teksif etmiş
tir. (Bak. Ek : Bingöl Valisi izahatı ve deprem dosyası S. 31) 

Muş Vilâyeti : 
— Vilâyet dâhilinde anket açılmıştır. 5 582 kişi nakdî yardım alıp serbest kalmayı, 2 500 

aile Hükümetçe yapılacak barakada iskânı, 912 ailede geçici iç iskânı istemişlerdir. (Muş 
Valiliği deprem dosyası.) 

Buna göre yapılan tatbikat arkasından itiraz başlamıştır. Kanaatlerin yanlış izhar edil
diği, Hükümetin yardımları, barakaları, yapamıyacağı kanaatinin mevcudolduğundan anketle
rin mühimsenmediği söylenmeye başlamıştır. Tevali eden müracaatlar karşısında talepler ara
sındaki mübadeleyi ve hasar tcs'bitine ait şikâyetleri tetkik imkânı sağlamak üzere 3 Ekim 1966 
tarihine kadar vatandaşa mühlet tanındı. Para alan barakaya tahvil etmek istiyordu. (Bak. Ek : 
Muş Valisi beyanatı.) 

Erzurum Vilâyeti : 
— Vilâyet dâhilimde anket açılmış ayrıca Tekman ilçesinden vâki talep üzerine bir dördüncü 

alternatif, malzeme ve para yardımı yapılarak evlerini kendilerini yapma usulü tatbik edilmiş
tir. Anket neticesine göre : Ankete iştirak eden 8 515 hane reisinden ek liste ile beraber 3 4-23 
hane reisi baraka ve 500 lira ahır yardımı, 4 762 aile reisi 2 500 ve 2 00O lira para yardımı, 
487 aile reisi başka yerele geçici iskân istemişlerdir. 

Ayrıca Tekman ilçeisinde 553 aile reisi 1 000 lira nakdî yardım ve 2 M3 kereste istemeyi. uy
gun bulmuşlardır. (iBak Ek: Erzurum deprem dosyası) Ayrıca Tekman ilçesinde istekten fazla 
olarak (161) baraka yapılmıştır. 

VI - Muvakkat iskân için yapılan barakalar : 
1) İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilmiş bulunan baraka tipi : 
28 . 8 . 1966 günü İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu başkanlığında Bakanlık Ge

nel Müdür ve uzmanlariyle, silâhlı kuvvetler temsilcileri, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 
askerî uzmanlar, Mühendis ve Mimar odaları ve MütaaJhhitler Birliği temsilcilerinden müteşek
kil heyette tatbik edilecek tipin esasları müşterek tesbit edilmiştir : 

Yapılacak baraka : 
1. a) Soğuk iklim şartlarına intibakı, 
1. Ib) Kara ve rüzgâra mukavemeti, 

c) Zelzeleye mukavemeti, 
d) İnşada sürati, 
e) Maliyette ucuzluğu, 
f) Malzemenin söküldüğü zaman kullanılabilir olması ve az zayiat vermesi, (sonradan 

% 75 istifade) ni temin edilecek şekilde tanzim edilecektir. (Bak Ek. İmar ve İskân Bakanlığı 
deprem dosyası). 

Bu arada Mimarlar Odası adına temsilci olarak iştirak eden Ankara Şubesi İdare Heyeti Baş
kam Vedat Dalokay yapılacak inşalara ait bir teklif prıoj esini takdim etmiştir. 

Projesi İmar ve İskân Bakanlığında yukardaki esaslara ve tespit edilen prensiplere göre ha
zırlanan baraka tipi Ankara'da (1/1) olarak inşa edilmiş ve çivi adedine kadar malzeme tespiti 
yapılmıştır. 
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Ayrıca bu tipe" göre yapılacak inşaların keşif hesabı yapılmış ve bir barakanın maliyeti ke

restenin Orman Genel Müdürlüğünden temini nazara alınarak 3 501 lira 81 kuruş olarak hesap
lanmıştır. (Bak Ek: İmar ve İskân Bak. 31 1 nci dosyası). 

Bu barakanın inşaat sahası : 3.90 X 4.75 : 18.52 M2 dir. Buna göre maliyet bedeli 189,08 Tl. 
M2 dir., 

Bu bölgedeki evlerde hela bukınmaması ve ihtiyacın dışarda görülmesi göz önünde tutularak 
muvakkat iskân için yapılan barakalarda hela düşünülmemiştir. 

Kullanılan kerestenin maktaları yüke, rüzgâra, tecrit kalınlığına ve diğer faktörlere göre 
tespit edilmiştir. (İmar ve İskân Bk. lığı dosyası). 

Barakalar malhallinde vatandaşların istediği yere, müsait imkânlı sahalara yapılmıştır. Sıkı
şık iskân Çat'ta, evvelâ vatandaşların kendi yerlerinde inşaya razı olmaması, bilâhara hususi 
şahısların genişliği müsait arazisine yapma imkânının elde edilememesi, mecburiyet dâhilinde 
ve kış gelmeden inşayı ve iskânı mümkün hale getirmek için Hükümet konağı civarındaki Hazi
ne arazisi üzerinde çizilen yerleşme plânı gereğince barakalar inşa edilmiştir. (İmar ve İskân 
Bakanlığı 11 Ocak 1967 gün ve 066/00070 sayılı yazısı II nci madde.) Heyetimiz yol karla kapa
lı olduğundan Çat'a gidememiştir. Hazırlanmış olan tip barakaya göre : 

1. Bingöl vilâyetinde deprem neticesi tamamen yıkılmış bulunan (Bağlıisa, Kargapazar, 
Yoncalık, Kamtarkaya, Tuzluca, Çiftlik ve Yılıpmar) adlı 7 köyde 800 ahşap baraka, 

2. Muş vilâyetinde Merkez, Bulanık ve Varto ilçelerinde anket neticesi istenen 3 504 aded 
barakaya karşılık 5 379 aded ahşap baraka, 

3. Erzurum vilâyetinde Çat, Tekman ve Hınıs ilçelerinde isteklere mevcut ilâvelerle 2 510 
baraka yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Baraka Tahsislerinde alman prensip kararma göre 8 nüfustan fazla olanlara 2 baraka veril
mesi kararın alındığı ve tatbik edildiği görülmüştür. 

Araştırma Komisyonumuzun mahallinde yaptığı incelemeler sırasında yukarda zikredilen vi
lâyetlerde 360 ı Bakanlıkça ve 627 si Varto'da ve 417 si Hınıs'ta mütaahhide yaptırılmış 1 049 aded 
olmak üzere ceman yekûn 8 689 ahşap barakanın fiilen inşa edilip hane reislerine teslim edildi
ği bunun dışında 1 409 rezerv barakanın yapılmış bulunduğu bunun içinde Varto'da ahşap dük
kânlar ve yine diğer ilçelerde köy odalarının mekteplerin ayrıca 120 si Muş merkezinde, 80 i 
Varto'da 54 ü Hınıs'ta, 32 si Çat'ta, 8 i Tekman'da olmak üzere 294 helanın yapılmış olduğu tesbiıt 
edilmiştir. Bu suretle yapılmış olan baraka inşaatı aded olarak (10 298) rakamına baliğ olmuş
tur. 

Ayrıca inşaat amirliklerinin bulunduğu merkezlerde 5 - 6 000 metre mikaba yakın kereste 
nin artmış olduğu -görülmüştür. 

. Dolayısiyle 10 000 barakaya göre hesaplanıp deprem bölgesine sevk edilen 41 000 M3 kereste
den zayiatı asgariye indirmek suretiyle 1/8 derecesinde tasarruf edildiği müşahede edilmiştir. Bu 
suretle baraka maliyeti hesaplanırken kereste miktarının tesbitinde yapılan ihtiyatlı kıymetlen
dirme ve Orman İdaresinden ölçülere göre kerestenin getirilmesi, teknik elemanların dikkatli ça
lışmaları buna âmil olmuştur. 

Depremi mütaakıp açılan anket neticesi (Bingöl vilâyetinin 1 808 yıkık ve ağır hasarı tam ba
raka isteği kabul edilmek şartiyle) elde edilen 6 293 baraka talebine karşılık 31 . 10 . 1966 tari
hi itibariyle tmar ve İskân Bakanlığının mahallinde 7 550 aded barakayı tahakkuk ettirdiği, ko
misyonumuzun tetkikat yaptığı 8 - 15 . 12 . 1966 tarihi itibariyle ise prefabrike inşaat hariç 
(10 298) inşasının tahakkuk ettirilmiş olduğu yani 31 Ekim 1966 tarihinden sonra da baraka inşa . 
edilmeye devam olunduğu, bu suretle vatandaş talebinin (3 707) aded daha aşılarak programın faz
la siyle tahakkuk ettirildiği görülmüştür. 

Erzurum ilinde Hınıs'ta Meydan, Hayran, Kızlar, Ilıca, Kalecik, Şalgan, Tipideresi (Fırfırık), 
Alikırı (Abdalan), Kavak, (Kavaıı) köylerine baraka yapılmadığı iddiası karşılığında: Meydan köyün
de 115 haneden 36 hanenin yıkık ve ağır hasar olduğu, anketlere göre. 17 sinin baraka ve 500 lira 
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ahır yardımı aldığı, 82 sinin 2 500 lira nakdî yardım aldığı, 53 ünün yine 2 000 lira nakdî yardım 
aldığı, 2 sinin Bakanlıkça başka yerde kışı geçirmek üzere iskân edildiği, 

Hayran K. 64 hane 64 yıkık ve ağır 63 ü 2 500, 1 i 2 000 
Kızlar K. 51 hane 51 yıkık 17 baraka ve 500 lira 28 i 2500 , 7 si 2 000,1 i iskân 
Kalecik K. 32 hane 30 yıkık 1 baraka ve 500 lira 28 i 2 500, 4 iskân 
Şalgam K. 57 hane 57 yıkık 8 baraka ve 500 lira, 37 si 2 500, 13 ü 2 000 lira 
Tipideresi (Fırfırık) 50 hane, 43 yıkık, 9 baraka ve 500 lira, 28 i 2 500, 1 i 2 000, 4 ü iskân 
Alikırı 60 hane, 60 yıkık, 5 baraka ve 500 lira, 35 i 2 500, 13 is'kân 
Kavan 43 hane, 39 yıkık 4 baraka ve 500 lira, 27 si 2 500, 10 iskân 
Şeklinde talepte bulundukları ve yardım gördükleri anlaşılmıştır. (Erzurum Valiliği dosyası.) 
— Tekman'da ise 9 u baraktı ve kom yardımı, 553 ü 1 000 er lira nakdî yardım ve 2 M3 kereste, 

14 aile kışı Bakanlıkça gösterilen yerlerde geçirmek üzere 574 hane reisi afetzede yardımdan istifade 
etmiştir. 7 ailenin de liste dışı bir odalarının yıkık olduğu görülerek ayrıca istifade ettirilmişlerdir. 

— Çat'da ise: 317 adedi baraka ve'ahır yardımı, 38 i 2 000 lira nakdî yardım ile kışı başka yer
de geçirmeyi ve 1 aile de Bakanlıkça gösterilen yerde iskânı ka'bııl etmiş ve faydalanmışlardır. Bu su
retle 356 aile yardım görmüşler ayrıca 7 aile de birer odaları yıkılmış olduğu göz önünde tutularak 
yardımdan istifade ettirilmişlerdir, (Erzurum Valiliği dosyası) 

Bahis mevzuu edilen Ilıca köyüne gelince Muş vilâyeti dâhilinde olup bu köyde her hangi bir ha
sar tedb.it edilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

— Muş vilâyeti Varto kazası için vâki iddiaya gelince (2 500 talebe karşılık 1 663 yapılması 
keyfiyeti) yapılan anket neticesinde 1 818 hane reisinin'baraka 4 .128 lıane reisinin 2 500 lira para 
yardımı istediği, buna mukabil 3 209 baraka yapıldığı ve 4 128 aileye para yardımı yapıldığı an
laşılmıştır. (Muş Valiliği dosyası.) İlbey köyüne gelince: 160 hanelik ll'^ey köyünde 19 hanenin ne 
nakdî yardım ne de baraka almış olduğu iddiası karşılığında İlbey köyünün 88 hane ve 529 nüfuslu, 
istenen barakanın 19, yapılan barakanın 33, 75 nakid yardımı isteği ve 75 nakid yardımı yapılmış bu
lunduğu, yekûn olarak köyün 88 hane adedinden fazla olarak 108 hane reisine 20 fazlasivlc hkmet 
götürüldüğü anlaşılmıştır. Çayçatı'da ise: 161 hane ve 1 011 nüfusu olan bu köyde 55 baraka talebi 
sonradan değiştiğinden ve nakdî para yardımı taldbedJldiğinden 28 baraka, 121 nakdî yardım ya
pılmış, 15 aile de geçici iskâna tabi tutulmuşta!'. 

Bing'öl vilâyetinde valinin ileri sürdüğü mucip sebepler tahtında anket açılmamış ve yardımın halk 
gücünü kendi evini tamir için teşvik şeklinde kullanılmış ve barakalarında hasarın ağır olduğu 7 kö
ye teksif edilerek (2 103) yıkık ve ağır hasar tesbitine mukabil 800 baraka .yapılmış olduğu, ayrıca 
3 937 haneye 500 lira kom yardımı yaptığı görülmüştür. Bu yol ile de, halkın açıkta kalmaması 
temin edildiği, daimî iskânda yıkık ve ağır hasarlıların yine haklarını muhafaza ettikleri amaşü-
mıştır. 

— Dağ köylerinde çadır kurulması keyfiyetine gelince : 
Bu köylerden birçoklarına yol olmadığından malzeme götürmenin imkânsız bulunduğunu, bun

dan dolayı kutup çadırı plânlamasına dâhil bulunduğunu, buna rağmen üstün bir gayret sarf edile
rek ve Kasım başından sonuna kadar köylere malzeme çekildiğini, bu sırada iki damperli kamyo
nun yandığını, dozerlerle yol ve geçit açıldığını köylülerin hiçbir yardımda bulunmadıklarını, el
leri kolları bağlı bekledikleri yetkililer tarafından ifade edilmiş ve sırasiyle : 

Çaltılı köyünde 8 baraka isteğine 41 baraka ve 28 nakit ödeme (ıhane adedi 29) 
Diktepelerde 11 baraka isteğine 12 baraka ve 5 nakit ödeme ('hane adedi 4-7) 30 iskân 
Haksever, 18 baraka isteğine 82 baraka, 33 nakit ödeme (hane adedi 51) 
Koçyatağı 16 baraka isteğine, 20 baraka, 19 nakit, (hane adedi 4) 
Kaygıntaş 15 baraka isteğine, 18 baraka, 29 nakit, (hane adedi 5), 
Ocaklı 2'1 baraka isteğine 42 baraka, 41 nakit ('hane adedi 8) 
Taşhyaka (Varto'ya nakil). 
Alabalık 20 baraka isteğine 22 baraka, 46 nakit (hane adedi 4) 
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Beşikkaya 59 nakit (hane adedi 5) 
Eryurdu 56 nakit (hane adedi 56) 15 iskân. 
G-ölyayla 81 nakit (hane adedi 81) 
Taşlıyayla 25 baraka isteğine 32 baraka, 49 nakit (hane adedi 85) 
'Tuzlu 11 baraka isteğine 14 baraka, 28 nakit (hane adedi-42) 
Kartaldere 43 baraka, 62 nakit (ftıane adedi 62) 
Yavrusu, (Jeolog raporu ile iç iskân Varto'da yerleşecekler.) (Mersin'e nakledelim dedik, kabul 

etmediler). (Muş Valiliği dosyası ve Muş Valisi beyanatı S. 33,34, 35) 

Barakaların 6 500 liraya çıkarıldığı keyfiyeti : 
İmar ve îskân Bakanlığı tarafından yapılan keşif gereğince deprem icra amirlikleri tarafından 

doğrudan doğruya inşa edilen barakaların maliyeti 6 500 Tl. nın üstüne çıkmamış olduğu, görülmüş
tür. 

Yalnız inşaat mevsiminin çok kısa, iskân işinin çok mühim olduğuna göre Deprem İnşaat Amir
liği Erzurum'da bir kısım harakaların ihale suretiyle yapılmasını uygun mütalâa ederek Bayındır
lık Bakanlığı 1966 birim fiyatlarına göre tip barakanın keşfini hazırlamış ve maliyeti 6 577,95 Tl. 
olarak tesbit etmiştir. 

Neticede (6 000,00) Tl. sabit fiyatla ve 30 Ekim 1966 tarihinde: teslim edilmek, kaydiyte mütaat-
hitlerden kaç barakayı realize edebileceklerine dair teklif alınmış ve gruplar halinde ihale yapılma
sına karar verilmiştir. (14 . 9 . 1966 imar ve îskân Bakanlığı dosyası.) Bu surette yaptırılan ba
raka adedi Muş ve Erzurum'da 627 si Varto'da, 417 si Hmıs'ta olmak üzere cem'an-1 ©44 adeddir. 

VII - Almanya ve Yugoslavya'dan gelen prefabrike barakaların kurulmamış olması ve memurla
rın açıkta kaldığı ifadesi : 

Yapılan incelemelerden dışardan mulhtelif memleketlerden prefabrike barakaların ugeldiği görül
müştür. Alman Kızılh&çı 32, isveç Kızıl'haçı 130, Vatikan (Caritas) $2, Fin 11, Yugoslav 19, İngiliz 
(Dexkm) 2 X -300, barakası gelmiş ve aşağıdaiki onahal ve miktarlarda .kurulmuş olduğu tesbit edil
miştir. 

Alman İsveç Vatikan Fin Ytcgosla/v İngiliz 

Varto 
Çaylar 
Sazlıca 
Jtarameşe 
Muş 
Şerova 
Nadaslı 
Bulanık 
Mercimekkale 
Yaygın 
Hınıs 
Karlıova 

Kurulan 
Depolanan 

11 
3 

1 
1 
1 
2 

7 
4 

30 
2 

130 

130 

9 
-6 
34' 
1 
2 

4 
10 
4 
6 
6 

82 

11 

11 

, 
1 

17 

118 
1 

2 X 10 

2 X 10 
2 X 10 

Yekûn 32 130 82 11 19 2 X 300 

Bu variyete göre 274 baraka kurulmuş ancak üçü depolanamş bulunmaktadır. Yalnız İngiliz 
deöiıon barakalarının kurulması muğlâk olduğu ve bâzı şartlann yerine getirilmesi ica'bettdği için 
bitirilmesi "gelecek Yaza bırakılmıştır. Ve açıkta kalmış bir memsır da mereut değildir. 
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Ayrıca içte ve dışta sipariş edilmiş prefabrike barakaların miktarı ve maliyetleri aşağıya çıka

rılmıştır. 
Yerli prefa 1 473.09 Tl/M2 

Prefa 2 393.12 Tl/M2 

Fertighaus 338.56 Tl/M2 

Bush 249.70 Tl/M2 

zelzeleyi mütaakıp işin ehemmiyetini idrak eden ve kısa bir zaman içinde 100 bine yakın insanın 
iskânını mümkün hale getirmek istiyen İmar ve iskân Bakanlığı bir taraftan prefabrike evlerin 
memleket içinde acele olarak imalini diğer taraftan haklı bir ihtiyat içinde dış memleketlerden 
ithalini göz önünde tutmuş ve gereken teşebbüslerde bulunmuştur. 

Gerek yerli firmalar, gerekse yabancı firmalardan belirli ölçüler çerçevesinde alınan teklifler 
incelenerek yerli firmalardan prefa firmasiyle 100 aded büyük, 1 000 aded küçük tip ev için, Per-
tinghouse firmasiyle bir blokta dört ev bulunan 150 blokda (600) ev için ve yine Bush firmasiyle 
2 000 ev için anlaşmalar yapılmıştır. 

Prefa Firmasiyle yapılan anlaşma gereğince Bakanlık bu evleri kurdurmaya başlamış ve fakat 
inşa edilen ahşap barakalann ihtiyacı fazlasiyle karşılaması dolayısiyle önümüzdeki yıl için tahsis 
şeklinin karara bağlanması uygun görülmüştür. 

Fertighouse Firmasından satmalman barakalar mahallerine tamamiyle kurulmuş ve hizmete ha
zır hale getirilmiştir. 

Amerikan Bush Firmasına gelince, firmanın taahhüdünde gecikmesi dolayısiyle mukavele feshe
dilmiş ve 600 aded baraka karşılığında 6 milyon 45 bin Tl. sı döviz tasarrufu mümkün hale getiril
miş, bunun karşılığmdaki akreditif iptal edilmiştir, (imar ve iskân .Bakanlığı dosyası) 

VIII - Birçok yolların geçici olarak yapıldığı, Çat'da, Yavi, Kaplıca, Aşağıkortu, Tekman'da yol 
merkeze kadar, merkezden de Kırıktan ve Karlıca köylerine yol yapılmadığı iddiası : 

A) (Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün deprem bölgesindeki üç vilâyette 
yapmış olduğu faaliyetin aşağıdaki şekilde tatbik mevkiine konduğu yapılan tetkiklerden anlaşıl
mıştır. 

A / l - Bingöl - Karlıova : 
66 Km. uzunluğundaki bu yol 1966 yılında başlanıp 1969 yılında bitirilecek bir onarım faaliyeti 

içinde programlanmış olmasına rağmen deprem dolayısiyle faaliyet hızlandırılmış ve bütün yol stab-
lize hale getirilmiştir. Yol üzerindeki 2 köprü i&mal olunmuş ve 2 aded barınak ayrıca sel yatakla
rına servis köprüleri inşa edilmiştir. Mezkûr yolun 1969 yılında bitirilecek olan tamamına ait hizmet 
% 80 mertebesinde ikmal edilmiştir. Programda 1966 yılı için 250 ,bin lira ta'hsisata mukabil bu hiz
metler için 1,5 milyon Tl. fazla sarfiyat yapılmıştır. 

A/2 - Varto - Karlıova: 
Karlıova'ya ulaşılmak için Bingöl - Karlıova yolu üzerinde çalışılırken her ihtimale karşı 48 

Km. li'k bu yol programda olmamasınla rağmen yeniden in§«a ve ıslah edilmişjtir. Ve tou inşaya 
500 bin Tl. sı sıarf edilmiştir. 

A/3 - Muş - Bulanık: 
Kış aylarında geçit vermiyen bu yolun 1970 yılına kadar ikmal edilmesi programlanmış olma

sına rağmen bu yoldaki faaliyetler hızlandırılınıış 13 Km. li'k kısımda blokaj yapılmış üzerine 
stabilize malzeme çekilmiş 35 Km. sinin stabilize malzemesi tamamlanmış ve yolun (ta/ımamı kış 
aylarında geçit verir duruma getirilmiştir. 1966 da ayrılan 500 'bin liraya mukabil 1,5 ımilyon 
lira .sıarf edrlmişitir. 

A/4 - Aynim - Omcalı : . 
15 Km. lik bu yolun reklâj ve hendek işleri yapılmış 10 bin metıreküb sitabilize malzelme çekil

miş 500 metrelik büs, bir aded 10 metrelik köprü yapılarak yol ikmal olunmuştur. Program dışı 
olan bu yola 500 'bin lira sarf edilmiştir. 

A/5 - Abdürrahmanpaşa köprüsü onarılmış ve takriben 50 bin lira sarf edilmişitir. 
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A/6 - Muş - Varto : 
Deprem dolayisiyle vücuda gelen iarazi kayması ve yer yer çatlamalar izale edilerek faaliyet 

gösterilmiş ve program dışı yapılan çalışmalarla yol kışın da trafiğe cevap verecek duruma ge-
tarilmiştir. 

A/7 - Çobandada - Hınıs - Varto : 
1966 programında 250 bin liralık tahsisat ile 1970 yılımda ikmal edilecek olan 145 Km lik bu 

yolun onarım faaliyetlerine hızla devam -edimiş ve 750 bin lira sarf edilmiştir. 
A/8 - Hınııs - Karaçoban : ' 
1966 yılı programında ayrılmış olan 250 bin liraya ilâveten1 bir 250 bin lira daha sarf edilmiş 

ve 28 Km. lik bu yolun ikmali programda 1968 yılı gösterilmesine rağmen 1967 yılında 'bitirile
cek duruma getirilmiştir. 

A/9 - Mesçitli - Karayazı : 
32 Km. lik tulündeki bu yolda başlıyan çalışmalar hızlandırılmış vo önümüzdeki yıllarda 

yalnız stabilizesi yapılır hale getirilmiştir. Ve bu işlere 1 milyon lira sarf edilmiştir. 
A/10 - Ayrım - Tekman : 
29 Km. lik bu yolda zaruri ıslahlar yapılmış ve 40 bin metre mikâp stabilize malzeme çekil

miştir. Program harici yapılan bu işler için 800 bin lira sarf edilmiştir. 
A/11 - Erzurum - Çat: 
56 Km. lik bu yolda zaruri ıslâhlar yapılmış ve yol 'kışın geçit verir hale getirilmiştir. Bu 

yol da program dışıdır. 500 bin lira sarf edilmiştir. 
Ayrıca Deprem İcra Komitesinin 'talebi1 üzerin© 414 Km. köy yolu üzerinde yapım, onarım 

ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Bu arada 4 Km. lik kısımda YSE elinde bulunan makinalardan 
istifade edilmiştir. 

Netice olarak 531 Km. Devlet ve il yolunun 414 Km. köy yolu üzerinde yapım, onarım ve 
bakıım faaliyetleri gösterilmiş ve bu hizmetlerde 172 aded muhtelif makina ve 470 personel çalıştırıl
mıştır. Bu hizmetler için 1966 yılı programında derpiş olunan 1 milyon 8'00 bin Tl. na mukabil 
8 milyon 200 hin TL. daha fazla sarf edilmiş buluınıma'ktadır. 

12. Bayındırlık Bakanlığının her 3 vilâyette zelzele dolayisiyle yapmış olduğu hizmetlere ge
lince : 

a) Bingöl vilâyetinde1 4 idare binasının, 2 adalet binası, 5 ilkokul olmak üzere 41 resmî bina
nın yıkılmış ve oturulmıyacak hale gelmiş olduğu, ayrıca 1. sağlık, 1 eğitim, 2 idare, 4 tarım, 
4 ilkokul binası olmak üzere 15 binanın da tamiri mümkün derecede hasar gördüğü anlaşılmıştır. 

b) Muş vilâyeti : 
3 sağlık, 4 eğitim, 6 idare, 2 adalet, 20 ilkokul binası olmak üzere cem'an 35 aded binanın 

tamamen yıkılmış veya öturulamıyacak hale gelmiş ve 6 sağlık, 3 eğitim, 1 idare, 1 tarım, 1 adalet 
ve 24 ilkokul binası olmalk üzere ceman 36 binanın tamiri mümkün alacak derecede hasar gördü
ğü anlaşılmıştır. 

c) Erzurum vilâyeti: 
4 sağlık, 2 eğitim, 3 idare, 8 ilkokul bünası olmak üzere cem'an 17 aded binanın yıkılmış veya 

öturulamıyacak hale gelmiş v.e 2 sağlık, 2 eğitim, 2 idare, 1 adalet, 70 ilkokul binası olmak üzere 
cerauan 77 aded 'binanın tamiri mümkün derecede hasar gördüğü anlaşılmıştır. 

Yukardaki tesbitler neticesinde Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden sağlaman 500 bin Tl. sının 
250 bin lirası Erzurum, 150 bin lirası Muş ve 100 bin lirası Bingöl vilâyetlerine 20 . 9 . 1966 gün 
ve 46186 sayılı yazı ile; 

Ayrıca Bakanlığın 841 n>ci faslından ilkokul barakaları için 4 . 10 . 1966 ve 6 . 10 . 1966 tarih
lerinde 300 bin Tl. sı Erzurum, 100 bin Tl. sı Bingöl vilâyetlerine gönderilmiş olduğu anlaşılmış-
tu*. ; 
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Devlet yapılarımın tamiri için 'muhtelif tarihlerde Erzurum vilâyetine 833 246, Mu§ vilâyetine 

1 0'57 224, Binigöl iline 464 000 Tl', sı ile ayrıca Varto yatılı Bölge Okulu enkazının (kaldırılması 
için Muş vilâyetine 15 bin Tl. sı gönderilmiştir. 

Yıkılan Devlet yapıları yerine kullanılmak üzere hazırlanan çelik .barakalardan 12 isi Erzurum, 
12 si Muş, 6 sı Bingöl vilâyeetlerine gönderilmiştir. 

Hınıs Hükümet konağı, ortaokul, eezia evi ve sağlık ocağı; Karlıova merkez veteriner binası 
ve lojmanı, Hükümet konağı, merkez ilkokul o-maı-ımları ikmal edilmiştir. 

Zelzele dolayısiyle yıkılan devlet yapılarının yıikılma sefbepleri üzerinde Bayındırlık Bakan
lığının gerekli araştırmalara girmiş bulunduğu ve fakat besin bir neticeye ve hükme henüz va
ramamış olduğu anlaşılmıştır. Yıkılan 'binalardan Varto Yatılı Bö%e Okulunun kapalı spor salo
nu kısmı betonarme karkas diğerleri yığma kârgir ve yine teknik ziraat tesisleri, veteriner te
lisleri, Hükümet Konağı, ceza evi, ilkokul, ortaokul, Çaylar Bucak Merkezi Hüküanet Konağı, 
ısağlık tesisleri, Omıcalı Köyü Sağlık Ocağı, Mercimekkale Hükümet Konağı ve Muş ili dâhilinde 
31 köy okulunun yığma kârgir inşa sisteminde yapılmış bulunduğu, Bingöl ilinde ise 35 köy 
okulunun yığma kârgir sisteminde inşa edilmiş olduğu, 

Mühim hasar gören binalardan Vartto Sağlık Merkezinin, yığma kârgir Karlıova Hükümet Ko-
nağınm betonarme karkas olduğu, ayrıca ErzuTim ilinde yığma kârkir sisteminde inşa edilmiş 
bulunan Hınıs Sağlılk Merke'zi, Hüiküımıet Konağı ve il dahilindeki 10 köy okulunun yıkılmış bu
lunduğu anlaşılmıştır. (Bayındırlık Bakanlığı 8 Şubat 1967 gün ve 90 - 47/e -1516 - 15J7 «ayılı 
yazısı) 

Bu suretle Bayındırlık Bakanlığının her 3 vilâyette hasar gören resmî binaları onarımı ve 
diğer işler için 2 386 970 Tl. sı tahsis e'ttiği görülmüştür. (Bayındırlık Bakanlığı 3 . 12 . 1966 
gün ve 1751/165S sayılı yazısı ve vilâyetler deprem dosyaları) 

IX - Para yardımı iısıtiyenlere 2 ıbin liranın tam olarak yapılmamış olduğu ve kom yardımı 
olarak verilen 500 lira ile kümes bile yapılmıyacağı nakdî yardımın 'yetersiz olduğu iddiası: 

Muvakkat iskânı halletmek için 6/6999 sayılı ve 5 . 9 . 1966 günlü kararnamenin 5 - A fık
rası (Kışı gemici olarak kendi arzu ettikleri yerlerde geçirmek istiyen ailelere taşınıma, kirala
ma ve saiı si derler için 3 500 liraya kadar } yardım yapılacağı hakkındaki yettkiyi kullanan 
İmar ve İskân Bakanlığı elindeki maddi imkânları da göz önünde tutarak ıbu miktarı kam pa
rası hariç 2 bin lira olarak tesbit ettiği anlaşılmıştır. Ve yine hu paranın ödenmesi şeklini, bi
rincisi hareket ettiği mahalden diğeri gideceği mahalde tahsil etmek üzıere talep sahibine 2 
taksitle ödeme kararını almıştır, 

Buna göre : 
A) Muş vilâyeti : Yapılan anket neticesi merfade 2 698, Bulanıktâa 1 073, Vartamda 

4 178 olmak üzeıre 7 899 hane reisinin kışı başka yerde geçirmek üzere nakdî yardım talebin-
de bulunduğa ve Muş merkezinde, Varto'da 6 674 hane reisinin 6 milyon 674 bin Tl., sı ve yine 
ikinci taksit olarak 5 381 hane reisinin 7 milyon 876 bin 400 Tl. sı ayrıca 2 500 hane reisinin 
1 233 500 Tl. sı ahır yardımı aldığı ve bu suretle 8 . 12 . T%6 talihine kadar Muş ilinde ödenen 
parama 15 783 900 lira olduğu anlaşılmıştır. (Muş ili deprem dosyası ve Emlâk - Kredisi Ban
kası y.uzısı) 

Muş ilinde yapılan araştırmalarda ödemelerde vâki gecikmelerin ilk taksid! alan 'ailelerin 
bulundukları yeri terik etmedikleri ve mütebaki çeklerini de yine Muş ilinde tahsil etmek iste
diklerinden dolayı vaktinde karşılanmadığı, ayrıca taleple çek alanlar arasındaki fankın bilâ-
hara parayı iade edip baraka istiyenler dolayısiyle ortaya çıktığı anlaşılmıştır. 

B) Bingöl vilâyeti: Bu vilâyet dâhilinde Karlıova'da 3 763 haneye 500 er liradan 1 389 40*0 Tl. 
ısı ve yine Solhan ilçesinde 174 haneye 76 bin 40 Tl. sı ceı.-ı'an yekûn 1 464 440 Tl. sının 
5 . 12 . 1996 tarihine kadar ödenmiş bulunduğu anlatılmıştır. 

Hsyetimiz Bingöl'de iken İmar ve İskân Bakanlığının yeüiden 750 bin lira göndermiş bu
lunduğu ve bilâhara bunun da dağıtıldığı öğrenilmiştir. 
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C.) Erzurum vilâyeti : Vilâyet dâhilimde açılan anket neticesi Çat ilçe merkezi ve köylerinde 

ı3'8 hane reisinin Hınıs ilçe merkeızi ve köylerinde 4 724, cen. an yekûn 4 762 hane reisinin para 
yardımı istediği ayrıca 553 ailenin de 1 000 er lira nakdî yardım ve 2 metre mikap kereste ta-
lelbinda bulundukları anlaşılmıştır. 

Buna göre 15 . 12 . 1966 tarihi naızara alınarak Hınıs ilçe ve köylerinde 4 177 haneye 
4 177 000 Tl. sı birinci taksit, 4 032 haneye 4 032 000 Tl. sının ikinci taksit ve yine 4 032 
haneye ahır yardımı olarak 2 016 000 Tl. sı, 1 805 haneye baraka ile beraber 902 500 Tl. sı 
ve yine kışı başka yerde geçirecek olanlara 596 bin Tl. sı olmak üzere e em'an yekûn 11 723 500 
Tl. sının ödendiği, geri kalan 34 ailenin, ba/kıye 34 000 lirasının, 179 ailenin 179 000 lirasının 
ve yirıe 179 aileye 89 500 liralık ahır yardımının barakalı olan 229 aileye 114 500 liranın cem'an 
yekûn, 427 000 liranın tediye edilmek üzere olduğu anlaşılmıştır. 

Tekman'da ise 567 aileden 565 ine 565 000 TL sı, iki aileye 1 500 Tl. sı olmak ve 9 aileye 
4 500 lira ahır yardımı olmaik üzere tediye edildiği, geriye kalan 8 500 liranın ödenmek üzere ol
duğu anlaşılmıştır. 

Çat ilçesine gelince 320 haneye ahır yardımı olarak 138 3<K) Tl. 38 aileye 38 100 lira olmak 
üzere cem'an yekûn 170 400 liranın ödendiği ve 12 aile için de ahır parası olarak 6 000 liranın 
Ödenmek üzere olduğu görülmüştür. 

Ayrıca Türkiye Emlâk Kredi Bankasının diğer şubelerinde 2 mci taksit olarak 1 153 000 Tl. sı 
ödenmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 5 . 12 . 1966 tarihli bültenine göre 11 966 aileye 24 740 500 
Tl. sı göç yardımı, 12 370 aileye 5 642 800 Tl. sı olmak üzere cem'an yekûn 30 383 300 Tl. sınm. 
ödenmiş olduğu anlaşılmıştır. (Muş - Erzurum valilikleri deprem dosyaları ve Emlâk Kredi Ban-
ıkası yazısı.) 

500 lira kam parasının ne şekilde hesaplandığı araştırılmış ve bu yardımın Tarım Bakanlığı 
nrateıhassıslarmın deprem bölgesinde yaptıkları tetkiklerden sonra İmar - İskân Bakanlığı yet
kililerine tavsiyeleri gereğince hesaplanmış olduğu anlaşılmıştır. Şöyle ki; vasat bir kom için 2 
metre mikap meşenin kâfi geleceği, bunun metre mikabının 100 er liradan 200 lira olduğu ve 
nazarî olarak da 100 lira nakliye ve 100 lira işçilikle maliyetin 500 lira olarak bulunduğu an
laşılmıştır. Hakikat halde nakliye ve işçilik köylünün kendisi tarafından yapıldığına göre imkâ
nın daha çok rahatlaştığı anlaşılmaktadır. (İmar - İskân Bakanlığı 6 Mart 1967 gün ve 60/1073 
sayılı yazısı) 

X - Hayvan mahsûllerinin değerlendirilmediği Et -re Balık Kurumunun vaitlerini yerine getir
mediği iddiası : 

a) Bingöl vilâyeti: Hayvan mubayaası ve gereken yardımların yapılmasını teminen valilik
çe hayvan mevcudunun tesbiti cihetine gidilmiş ve fakat hayvan miktarlarının bilindiğinde yeni 
Ibir vergilendirmeye gidileceği veya varlıklı kişilere yardım yaprlmıyacağı veya tosuna borçlan
maya mahal, olmadığı düşüncesiyle zorluklar meydana çıkmış buna rağmen Et ve Balık Kurumu
nun vilâyete gönderdiği heyet ile alım cihetine 'gidilmiştir.. 

Bu mmtakanm hayvan pazarı esasen Diyarbakır'dır. Pazarlama orada yapılır. Dolayısiyle va
tandaş elinde kalan hayvanlar da arzu edilen vasıfta değildir. Bütün bunlara rağmen Et ve Ba
lık Kurumıu mubayaa heyeti Bingöl bölgesinden 302 baş sığır, 477 baş koyun alımı yaparak 
175 9(35 Tl. sı ödemede bulunmuştur. (Bingöl Valiliği deprem dosyası, Bingöl valisi izahatı dos
yası, Et ve Balık Kurumu dosyası) 

B) Muş Vilâyeti: Depremden sonra yapılmış olan incelemeler sonunda vilâyet dâhilinde 
250 000 baş küçük, 50 000 büyük baş hayvan olduğu tesbit edilmiştir. Fakat yapılan müracaat
lardan anlaşıldığına göre alım taleplerinin kasaplık hayvandan ziyade damızlık, kuzu, buzağı, keçi, 
manda gibi hayvanlar olduğu anlaşılmıştır. 

Erzurum kombinası fiyatları koyunda 10 kuruş artırmasına ve masraflar düştükten sonra 

M M Mecflfei , (S. -Sayısı: 247) 



- â â -
koyunda 32'5, sığırda 250 kuruş fiyat ilân edilmiş olmasına rağmen az bulunaralk koyunda 400, sı
ğırda 300 kuruş talöbedildiği görülmüştür. 

Buna rağmen Muş bölgesıine 304 baş sığır, 39 baş manda ve 15 baş koyun alım yapılarak 
163 796 Tl. sı ödemede bulunmuştur. 

Et ve Balık Kuruımu Şulbesi Muş'a iki defa gelmiş ve rayiç üzerinden hayvanları satınalmak 
yoluna gitmiştir. Fakat vatandaşlar yük işinde kullandıkları öküzleri satmalk istediler. Et ve 
Balık Kurumu ekipleri haftalarca kaldılar fakat fazla bir satış olmadı. Ankara Veteriner Fakül
tesinden aralarında bir profesör bulunan 5 kişilik bir heyet mahallinde tetkikatta bulundu, mev
cut otları kâfi olduğu ve kam yardumun da yerimde ve yeter bulunduğunu söylediler. (Et ve Balık 
Kurumu Genel Müdürlüğü dosyası ve Muş Valisi izahatı dosyası) 

O) P]rzurum Valiliği ? 
Yapılan incelemelerde bu bölgedeki hayvan miktarının diğer bölıgdlere na&aran daha fazla 

olduğu anlaşılmakla beralber köylü elindeki hayvanların büyük ekseriyetinin damızlık vasıfta ve 
zayıf hayvanlar olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Et ve Balık Kurumunun fiyatları daima düşük gö
rülmüştür. Kilo başına tesibit edilen 330 kuruş az bulununca vilâyetçe yapılan müracaat üzerine 
koyun 350 - 330 kuruşa bilâhara 380 kuruşa, sığır da 270 den 280 kuruşa çıkarıldı. Aslında bu 
kâr marjının vatandaş lehin-o kaldırılması idi. 

Bu suretle Et ve Balık Kurumunca 10 344 ibaş sığır, 136 baş manda ve 22 235 baş koyun sa-
tınalınarak vatandaşara 8 613 387 lira 18 kuruş ödemiş 'bulunmaktadır. 

Netice olarak Et ve Balık Kurumu 19 . 8 . 1966 tarihinden 26 . 11 . 1966 tarihine kadar Erzu
rum'dan 10 344 baş sığır Muş'tan 364 baş sığır, •Bingöl'den 302 baş sığır, Erzurum'dan 136, Muş
tan 48, Bingöl'den 2 manda, Erzurum'dan 22 206, Muş'tan 175 Bingöl'den 477 baş kouyn satmalı-
narak cem'an yekûn 9 068 741,17 kuruş ödemede bulunmuş olduğu görülmüştür. 

Bu alım - satımlarda karşı karşıya kalman durum şöyle olmuştur, alım talepleri kasaplık 
hayvandan ziyade damızlık, kuzu, buzağı, geçi ve manda gibi hayvanlara inhisar etmiş ve top
tan satış yapılmak istenmiştir. Normal ölçülere 'göre tesbit edilmiş Et ve Balık Kurumu fiyatları 
az görmüş ve koyun 400 kuruş sığır 300 kuruş üzerinden istenmiştir. 

Ayrıca Et ve Balık Kurumunun dosyasında mevcudolan yazıların tetkikinde çok entresân 
bilgilere tesadüf edilmiştir. Kurumun alım yapmak üzere mahaline gönderdiği ekiplerin verdik
leri raporda : 

a) ' Bölgedeki kasaplılk hayvanların o zaman tüccarın elinde ve yaylada bulunduğu, 
'b) Zelzeleden zarar gören ımüstaihsılm elinde zayıf evsaf da damızlık hayvan kaldığı, 
e) Hükümetten hayvan alımı talebinde bulunanların felâketten menfaat sağlamak istiyen bâzı 

tüccardan ibaret bulunduğu, 
d) Ve yine fırsattan istifade edilerek İran'a kaçak hayvan ihracının hızlanmış Ibulunduğu 

tesbit edilmiş bulunonaıktadır.. (Erzurum Va'l'üiği deprem dosyası, Erzurum Valisi izahatı, Et ve 
Balık Kurumu Genel Müdürlüğü dosyası) 

XI - Depremde açıkta kalan çocuklar ye öğretmenlerle meşgul olunmadığı iddiası : 
A) Bingöl Vilâyeti : 
Karlıova ve Solhan ilçelerinde depremde haraibolmuş 22 ilkokulda görevli 28 öğretmen il dâ

hilinde naklilleri yapılmıştır. v 

Ayrıca hasar gören köylerde öğrenci tesbitine gidilerek depremde haraibolan 22 Okulun 143 
öğrencisi Solhan yatılı okuluna 2 öğrenci de Elâziğ Yetiştirme Yurduna yerleştiriLmiştir. Ayrıca 
bakanlıkça Bingöl iline talhsis edilen kontenjandan 347 öğrencinin Anikara Atatürk İlk Öğretmen 
Okuluna, Kars Kâzım Karabekir Öğretmen Okuluna, Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okuluna, 
Konya, İvriz, Kastamonu - Gölköy, İsparta - Gönen, Kayseri - Mimarainan, Kayseri - İmam - Ha
tip Okulu, Balıkesir Savaştepe öğretmen Okuluna ve Mardin, Van, Tunceli, Diyarbakır, Adana 
liselerine tahsisler yapılmıştır. Ayrıca Vakıflar Talebe Yurdunun 50 öğrencilik olan kontenjanı 
100 öğrenciye çıkarılmıştır. 
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Âfetler Kanunu gereğince 20 öğretmen deprem bölgesinde vazife görmüştür, bu arada 

1 . 10 . 1966 tarihinde Karlıova ilçesine giden komite üyelerinden öğretmen Mehmet Aydın 
5 . 10 . 1966 günü görevli olarak il merkezine dönmekte iken vukubulan bir trafik kazasında 
vazife şehidi olmuştur. (Bingöl Valiliği deprem dosyası) 

B) Muş Vilâyeti : 
Vilâyet dâhilinde köy ve merkez olmak üzere 34 mahalde okullar yıkılmış, 37 mahalde de ha

sar görülmüştür. Buna nazaran açıkta kalan öğrenci sayısı 3 129 olarak tesbit edilmiş ve sıra-
siyle 0 - 6 yaş arasında 207 çocuk Keçiören, 20 çocuk Eskişehir, 20 çocuk Erzuram ve yine 93 
çocuk Ankara Çocuk yuvalarına, 

Yekûnu 276 yi bulan çocuklar da Ankara, Kayseri, Amasya, Çorum, Denizli, Antalya, İstan
bul, Edirne, Balıkesir, Sinop, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Artvin, Giresun yetiştirme yurtlarına, 

Yekûnu 1 817 yi bulan öğrenci Ahlat, Erciş, Tatvan, Mardin, Siirt, Ovacık, Van, Nazimiye, Ak
çakale, Palu, Karakaçan, Silvan, Yinizengin (Konya), Çermik (Diyarbakır), Reyhanlı, Kırıkhan, 
Adıyaman, Adana, Pötürge, Şereflikoçhisar, Ardahan, Eleşkirt, Korkut, Nurettin'de bulunan ya
tılı bölge okullarına ve ayrıca Sayın Başbakanın himayesinde (bir kişi olarak) 

Yekûnu 30 u bulan öğrenci Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Van orta okullarına 
Yekûnu 187 yi bulan Öğrenci Akşehir, Aydın, Edirne, Tire, Adana, Ankara, Erzurum, İstan

bul, Kayseri, Rize, Tunceli, Muş illerindeki sanat okullarına, 
Yekûnu 53 ü bulan öğrenci Erzurum Sağlık Koleji, Muş Ebe Okulu, Trabzon Orman Tekniker, 

Adana özel Kolej, istanbul özel okullar, Demiryolları Elâzığ Kız Enstitüsü, Trabzon lisesine, 
Yekûnu 302 yi bulan öğrenci Cilavus, Diyarbakır, Mardin, Hasanoğlan, Arifiye, Ortaklar, Ak

çadağ, Kepirtepe, Düziçi, Demirci, Panıukpmar, Aksu, Irviz, Akpmar, Yunus Emre, Van, Beşik-
düzü, Alpaslan İl öğretmen okullarına, 

Yekûnu 66 yi bulan öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü delaletiyle Bolu, Çankırı, Kastamonu, 
İsparta, Burdur, Bursa, Urfa, Uşak, Kilis, Aydın ve Trabzon'da bulunan liselere, 

Yekûnu 38 i bulan öğrenci Malatya, Muş, Alpaslan Ziraat okullariyle, Bahçıvan Okuluna, 
Ve 13 öğrenci de 57 nci Tümen ve Ankara Teknik öğretmen okullarına gönderilmiş ve yerleş

tirilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bu suretle yukarda müfredatı görüldüğü şekilde muhtelif yaş ve cinslerde bulunan 3 132 öğ

rencinin gereken alâka gösterilerek okullara ve yurtlara yerleştirildiği müşahede edilmiştir. 
C) Erzurum Vilâyeti : 
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı 22 . 1 0 . 1966 gün ve 592 sayılı yazıya uygun olarak il dâ

hilinde yıkık ve ağır derecede hasar gören hane çocuklarının okutulması için müracaatta bulu
nanlardan 148 öğrenciden : 

73 öğrenci İl Vakıflar Yurduna 50 öğrenci il lise pansiyonlarına 25 öğrenci de sanat enstitü
sü, yapı enstitüsü ve imam - hatip okullarına yerleştirilmiştir. 

Ayrıca deprem bölgesinde görevli bulunup da başka illere nakillerini istiyen 3 orta dereceli 
okul öğretmeni ile 60 ilkokul öğretmeninin nakilleri yapılmıştır. 

Depreme mâruz kalan 3 vilâyette felâkete uğ riyan ailelerin çocuklarını yerleştirme faaliyeti 
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Muavini Akif Tunceli'nin Başkanlığında bir heyetin mahalline 
gönderilmesi ve ilgili valiliklerle yapılan işbirliği neticesinde tahakkuk ettirilmesi mümkün olmuş
tur. 

Hulâsa olarak yatılı bölge okullarına 
(40 erkek) 2 372 
îlköğretmen okullarına 377 
Erkek Sanat ve Yapı enstitülerine 218 
Ortaokul ve liselere 174 
İmam - Hatip okullarina 10 
Yetiştirme yurtlarına 230 

Mi'llöt Meclisi (S. Sayısı : 247) 



— 24 — 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen okullarına 9 
Teknik okullarına 2 
İstanbul özel okullarına 24 
Vakıflar yurtlarına 169 

olmak üzere 3 585 öğrenci ve çocuk yerleştirilmiş bulunmaktadır. (Millî Eğitim Bakanlığı dep
remle ilgili dosyası, Bingöl, Muş, Erzurum valilikleri deprem dosyası) 

XII - Banka borçlarının vergi borçlarının tecil edildiği ve Zirai Kredi Plasmanın artırılmadığı 
iddiası : 

A) Yapılan incelemelerden Ziraat Bankasının depremden zarar gören çiftçi borçlarının ertelen
mesi cihetine gittiği ve hiçbir borçlu üzerinde takip muamelesi yapılmadığı Erzurum, Hınıs, Çat, 
Tekman, Varto, Karlıova, Solhan, Bulanık, Muş Ziraat Bankası şubelerine muhtelif tarihlerde ve 
muhtelif kanallarla borçların tecili için talimat verildiği : 

Hınıs'ta 2 744 çiftçi üzerinde 1 279 529 TL 
Çat'ta 1 332 » » 971 264 T.l. 
Tekman'da 1 909 » » 888 157 T.l. 
Varto'da 2 431 > » 2 058 563 T.l. 
Karlıova'da 506 » » 539 695 T.l. 
Solhan'da 540 » » 570 088 T.l. 
Bulanık'ta 157 » » 323 912 T.l. 
Muş'ta 259 348 T.l. 

imlıal edilmiş olunduğu bunun dışındaki alacaklarında kanuni takibata sevk edilmediği ve imkân 
nisbetinde mahsullerin bedellerinden tahsili hususuna talimat verildiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca ticari kredilerden mütevellit alacaklarında ertelenmesi ve pretosto edilmemesi, tahsili 
cihetine gidilmemesi kararma varıldığı anlaşılmıştır. 

Borçları ertelenen çiftçilere tohumluk ve diğer zirai ihtiyaçları için mevzuata göre kredi açılması 
hususunda şube müdürlüklerine bildirilmiştir. 

5254 sayılı Kanuna göre 1966 güzlüğü olarak Erzurum vilâyeti dâhilinde 133 200 T.l. sı bedelli 
160 000 kilo tohumluk buğday ve 29 600 T.l. sı bedelli 40 000 kilo arpa, 

Bingöl vilâyetinde 37 740 lira bedelli 37 000 kilo tohumluk buğday tevzi edilmiş olduğu görül
müştür. Ayrıca Muş iline Devlet Üretme Çiftliklerinden 1 000 ton sertifikalı tohumluk tahsisi 
yapılmıştır. 

Zelzeleden zarar gören çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve lehlerine yeni kredi açılması iste 
nilen müstahsıllarm taleplerini mümkün hale getirmek üzere plasman miktarı : 

Hınıs 250 000 lira 
Çat 55 000 » 
Tekman 500 000 » 
Karlıova 200 000 » 
Bulanık 400 000 » olarak artırılmıştır. 

(Ziraat Bankası deprem dosyası) 
B) Deprem bölgesinde Maliye Bakanlığının yaptığı işleme gelince : 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yer sarsıntısı mücbir sebeplerden madut olduğundan mü

kelleflerin kanuni ödevlerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmıyaeakl arının 1 . 10 . 1966 
günlü tamimle ilgili valiliklere bildirildiği ve yine âfetten zarar görenlerin vçrgi borçlarının Vergi 
Usul Kanununun 115 nci maddesine dayanılarak tenkinin mümkün olabileceğinin yine ilgili vali
liklere bildirildiği ve bilgi istendiği görülmüştür. 

Bu arada Deprem bölgesinden 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanu-
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nun 48 nci maddesine göre Bakanlığa müracaatta (bulunan 3 mükellefin safhilbolduğu 'borç miktarı 
itibariyle yetkili mahallî teşkilâta devredildiği ve 'bu suretle işlem yapıldığı anlaşılmıştır. 

6H83 sayılı Kanunun 105 nci maddesine göre vergi borçlarının terkini için her Ihangi bir müra
caatın olmadığı da ayrıca görülmüştür. ('Maliye Bakanlığı deprem dosyası) 

XIII - Başka» vilâyotlerd* iskâa edilen aiklorin iaşe ve ibadesinin ve yardam nafiseiffliaıin. halledil
memiş olduğu ve ihtiyaç sahiplerinin dilenci durumıma götüiTÜdügii iddiaaı : 

Karrasyonuorazdan seçilen ve Afyon Milletvekili Mehmet Göbekli, Erzurum Milletvekili Gıyaset-
titı Karaca, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay, Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'ntdan mrategafc-
ıkü' Su Komisyonu 2 . 2 .1967 tarifinden 12. 2.1967 tariline kaJdar Adana, İçel, Hatay* Eskişehir 
illerinıdıe deprem.bölgesinden bu illere iskân edilmiş aitelerin duramTrnııa tetkik etmiş ve dosyada 
msvciîft ek mufassal raptoru hazırlamış • bulunmaktadır 

Buna göre : 
a;) (513) nüfuslu (10(7) ailenin Adana ilinde merkez ilçe, Karataş, Seynan, Kozan, Osmani

ye, Kadirli ilçelerine Ziraat Vekâleti çayır mera binalarına, Tavukçuluk Enstitüsü, han ve otel
lere, ; göçmen evlerine^ Erkek Sanat Okuluna, 

b.) İçel'de (620) nüfuslu (115) ailenin, Tarsus'ta İşçi Sigortaları, işçilere ait sosyal tesislere, 
il merkezinde Tekele ait depo binasına,. 

c) Hatay ilinde (1 022) nüfuslu (184) aile, Reyhanlı'da kiralanmış hususi evlere, Saman
dağ'da plaj evlerine ve ilçe 'dâihilinde, İskenderun'da B.D. Yollarına ait Arsus plaj evlerine, Kı-
rafchan'da Çuko-Birlik ardiyesi binalarına, Ziraat Vekâleti Soğuksu Tohumlama ve Tavukçuluk 
Enstitüsü binalarına, .merkezde enstitülerden kalan iki ayrı binaya,. 

ki): Eskişehir ilimde : (847) nüfuslu (127) aile, Çukurhisar'da Yukarı Söğütönü'ne, Satılmış 
'köyüne^ ökluhalı köyünde deprem evlerine, Çifteler - Belpınarı köyüme, Mahalıççiik kaızasııım muh
telif köylerine yerleşitirilmişler'dir. 

Bütün vilâyetlerde bilhassa Eskişehir'de kışlık ihtiyaç soba, yakacak, yiyecek maddeleri ma
hallen nakıdî ve aynî olarak mesul idarecileri ve dernekler tarafından temin edilmiş ve edilmek
tedir. 

Ayrıca 'merkezden ve FA.O. dan gelen yardıımlar afetzedelere intikal ettirilmiştir. 
Ayrıca sağlık durumları devamlı olarak doktor ve sağlık memurları ve elbeler tarafından ma

halline. giderek devamlı kontrol altına alınmıştır. İlâçlar parasız olarak temin edilmektedir. 
İş durumlarına gelince : Devlet sektörüne aidolan iş yerlerinde çalışma imkânı sağlanmış ev

velâ kabul görmüş bilâ'hara bu işler kısmen terk edilmiştir. 
Hususi iş yerleri kontenjan ayırmış olmalarına rağmen kısmen rağbet görmüştür. 
Çocuklar ise yetiştirme yurtlarına "bölge okullarına yerleştirilmiş bulunmaktadır. (Bak : Su 

Komisyonu raporu) 

XIV - Avrupa'ya işçi gönderilmesi va'dinin yerine getirilmediği iddiası : 
A) 19 Ağustos 1966 Mart depremini mütaakıp Çalışma Bakanlığının dolayısiyle îş ve İşçi 

Bulma Kurumu Teşkilâtının harekete geçerek bu bölgede işsiz kalan vatandaşların iş sahibi 
kılınmalarının temini için verilen talimat gereğince araştırmalar yapılmış olduğu ve 23.9.1966 
tarihi itibariyle 7 576 aded vasıfsız iş münıhali tesbit edilmiş olduğu görülmüştür. 

Ayrıca bu münhallerden 6 aydan fazla süreli ve devamlı olanlar üzerinde durulduğu, böylece 
2 448 iş münıhalinden 1 408 inin Muş, 548 inin Erzurum ve 492 smin Bingöl vilâyetine tahsis 
edilmiş olduğu görülmüştür. Bilâhara bu münıhaller Muş'ta 1 587, Erzurum'da 565, Bingöl'de 
415 e iblâğ edilmiştir. 

Bunun neticesinde Muş şubesi 12 . 11 . 1966 tarM itibariyle muhtelif vilâyetlere 298, Erzu
rum şubesi ise ancak 55 işçi gönderebilmiştir. Bingöl şubesi ise Çorum ve Hatay'a olmak üzere 
ancak 4 felâketzedeyi sevk -edebilmiştir. 

Başka yerlerde çalışma talebinin az oluşu bura halkının diğer bölgelerde çalışmak isteme
yişi ve kısmen de muvakkat iskân dolayısiyle bölgede bâzı iş imkânlarının doğmuş bulunması 
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veya dış ülkelere gitmek ümitleri ve mahallen yapılan çeşitli yardımlar ve mesken temini gibi 
avantajları kaybetmemek düşüncesi hâkim olmuş olabilir. Ayrıca vasıfsız işçi karşılığmdaki 
yevmiyelerin de tatmin edici bulunmamasının menfi rol oynadığı söylenebilir. 

B) Memleket dışında iş teminine gelince : 
Çalışma Bakanlığının 7 . 9 . 1966 gün ve 32644 sayılı talimatı gereğince vasıfsız işçilerin 

tamamının feiâketzedelere tahsisi kararı alınmıştır. 
Bu karara göre Almanya'dan alınmakta olan vasıfsız işçi taleplerinin artırılması cihetine 

gidilmiş ise de müspet netice alınmamıştır. Buna rağmen İstanbul'daki Federal Almanya'nın 
İrtibat Bürosu ile daimî temas temin edilmiş ve gerek meslekî seçimlerin, gerekse sıhhi muaye
nelerin mahallinde yapılmasını sağlamak için bir organizasyona gidilerek büro müdürü ve 
Alman doktorları olmak üzere bir heyet teşkil edilmiş ve 19 Eylül 1966 gününden itibaren Er
zurum ve Muş'ta incelemeler yapılmıştır. 

Bu çalışmalar neticesi ilk parti olarak Hınıs'tan 168 ve Varto'dan 111 olmak üzere 279 felâ
ketzede namzet olarak irtibat bürosunca seçilmişlerdir. 

İşin başında bu mevzu için bloke edilen 150 kişilik kontejandan 50 si Alman işverenleri ta
rafından mevsim dolayısiyle iptal edilmiş ve kontenjan 100 e düşmüştür. Netice, seçilen iş
çilerden 101 felâketzede 28 . 10 . 1966 tarihinde Almanya'ya sevk edilmiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun bu bölgedeki tctkikatmda Mart 1966 tarihinde vukua gelen zel
zeleden ağır hasar gören ve Erzurum, Muş, valiliklerince tesbit edilen 2 046 felâketzedeyi mü-
kerreren felâket gördükleri içJn tcrcihan ÖT plâna almış bulunulması dolayısiyle son felâ
ketten zarar görmüş olanların bunlardan sonra mütalâası cihetine gidilmiştir. 19 Ağustos dep
reminden zarar görenlerin listesi yekûnunun 20 000 e baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Halbuki 
dış ülkelere vasıfsız işçi sevkiyatı aylık kapasite itibariyle âzami 500 civarında olduğundan fe
lâketzedelerin dış ülkelere tamamının sevk edilmesi çok uzun bir zaman meselesidir. 

Bu arada listelerin hazırlanmasında açık mânada işsiz kalanların tefriki mümkün olmadı
ğından hakiki işsizlerin şevki de müşküllesin ektedir. (Çalışma Bakanlığı depremle ilgili dos
yası ve Bingöl, Muş, Erzurum valilikleri deprem dosyaları) 

XVI - Devamlı ve daimî iskân için gereken çalışmaların yapılmadığı iddiası : 
önümüzdeki yıllarda zelzele 'bölgesindeki daimî iskânı ilgilendiren İmar ve İskân Bakanlığı 

faaliyetlerinin ne olduğu araştırılmış ve gereken istatistikî çalışmaların yapıldığı, halkın ödeme 
gücünün tesbit edildiği, zelzeleye mahallî şartlara uygun nüve konutlar üzerinde ilk çalışma
ların bitirilmiş olduğu, bölgenin yol, su ve diğer ihtiyaçlarının tesbit edildiği, Bölge Plânla
ma Genel Müdürlüğü ile bölge verilerine ait bilgilerin toplanmış ve bunların analizlerinin yapıl
maya başlanmış olduğu mevzu ile ilgili diğer müesseselerle münasebetlerin tesis edildiği ve daimî 
iskân konusunda bu müesseselere düşen hisselerin tespit edildiği, daimî organizasyon ve icra 
üniteleri hakkında Valilerin iştiraki ile toplantılar yapıldığı ve alman kararlara göre icra koor
dinasyonu hakkında ek yönetmelikler hazırlandığı, daimî iskân nüve konut miktarları ve tat
bikat alternatifleri ve bunların malî porteleri üzerinde çalışıldığı, Varto kazası imar plânının 
hazırlandığı anlaşılmıştır. 

(İmar ve İskân Bakanlığı 6 Mart 1967 gün ve 60/1072 sayılı yazısı). 

XVII - Deprem bölgesinde Hükümetin aldığı tedbirlerin yetersiz olduğu, yapılan yardımların 
ve işlerin mahalline masruf bulunmadığa halkın bundan yeteri derecede aydınlanmadığı iddiası : 

(Bu kısmın karşılığı raporun netice kısmında yer almıştır.) 

Mütalâalar : 
Raporumuzun bu bahis altında toplanan 5 maddesi içindeki hususlar önerge sahiplerinin müte

ferrik mevzular üzerindeki ve 19 Ağustos depremi dışındaki meselelere mütaallik bulunmakta 
bir kısmı da Meclisimizde müzakere edilerek Âfetler Kanununun müzakeresi sırasında ileri sürü
lebilecek tedbirlerin araştırılmasına 'mütaallik bulunmaktadır. 
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Ayrıca zelzele dolayısiyİe yapılan yardımların kâfi .olmadığı bütçeden aktarma hususu raporun 

netice kısmına bağlı bulunduğundan ve' o kısımda cevaplandırılacağından yemden bir mütalâa 
beyanına Komisyonumuz lüzum görmemiştir. 

NETİOE : 
Mulhtelif zamanlarda ve mahallerde, değişik kuvvetlerde zelzeleye mâruz kalan Doğu bölge

mizin Bingöl, Muş ve Erzurum vilâyetleri, 19 Ağustos 1966 günü tekrar bir zelzele âfetine mâ
ruz kalmıştır. Tesir sahası itibariyle çok geniş (bir mmtakayı ihtiva eden bu zelzelenin yarat
tığı tepkiler halkın psikolojik durumu, coğrafi vaziyeti, münakale imkânları, iskân üniteleri, 
mahallen yaratılan menfi tesirler ve bütün bunlar muvacehesinde Hükümetin aldığı tedbirler ve 
yapmış olduğu taUbikat bakımından üzerinde ehemmiyetle durulacak konuları ihtiva etmektedir. 

25 bin Km2 lik saiba içine yayılmış ve takriben 300 bin nüfusu ihtiva eden 434 iskân ünite
sini tesiri altında bırakmış olan zelzele, vukuundan sonra icrai makamları, halli icabeden zor mesele
lerle karşı karşıya bırakmıştır. Mmtaka itibariyle kışı çabuk gelen bu 3 vilâyette meskûn halkın 
sağlık durumları, beslenmesi, muvakkat iskân içinde acilen başını sokacak bir yer temin etmesi 
ve istikbale matuf hayatın idamesi ve bunun yanında ilk yardımların süratle yerlerine yetiştiril
mesi gibi meseleler düşündürücü bir hal olmuştur. 434 ilçe ve köyde 2 517 kişi ölmüş, 1 420 
ldşi yaralanmış ve 20 007 mesken yıkılmış veya ağır hasara uğramıştır. 

Heyetimizin müşahedesi odur ki, Hükümet : 
1. Zelzele sahasında yapılacak ilk işler ve yardımlar, 
2. Açıkta kalan vatandaşların kışı geçirebilmesi için muvakkat iskânını sağlıyacak tedbirler, 
3. Gelecekte bu bölge halkının daimî ve emin iskânını sağlıyacak tedbirler şeklinde 3 e ayrı

labilen mevzuların tatbikatında .(istikbale muzaf 3 ncü maddede belirtilen uzun vadeli çalışmalar 
ve tedbirlere ait araştırma hariç) bütün zor şartlara şikâyetlere rağmen çok başarılı olmuştur. 

Hükümet mesulleri zelzelenin hemen akabinde evvelâ İmar ve İskân Bakanı 19 . 8 . 1966 ve 
bilâhara Başbakan 20 . 8 . 1966 tarihimde mahalline giderek gereken ilk incelemeleri yapmış
lar, idarecilere, felâkete uğıçıyan vatandaşlara yardımcı koıvvet olmuşlar teskin ve takviye et
mişlerdir. Ve Hükümetin kendilerini açıkta bırakmıyacağı va'dinde bulunmuşlardır. 

Bilâhara Ankara'da 24 . 8 . 1966 tarihinde Barbakanın riyasetinde ilgili Bakanlar Müsteşar 
ve Umum Müdürleri, Silâhlı Kuvvetler Millî Güvenlik temsilcileri müesseselerin yetkilileri ayrıca 
Mühendis ve Mimar Odaları mümessilleri, inşaat mütaahhitleri, üniversiteler mümessilleri ile ge
niş bir toplantı yapılmış ve zelzelenin doğurduğu 'mühim meseleler öne serilerek acele mütalâaları 
ve tavsiyeleri istenmiştir. 

Bunu mütaakıp 28 . 8 . 1966 tarihinde İmar ve İskân Bakanının riyasetinde İmar ve İskân 
Bakanlığında aynı muhteva dâhilinde Mimarlar Odasının mümessili dâhil bir ikinci toplantı ya
pılmış ve bu toplantıda zelzele bölgesinde muvakkat iskân için yapılacak barakanın vasıflarına 
dair prensip kararları istihsal edilmiştir. 

Kışa kadar âzami 2,5 aylık bir zaman içinde tahakkuku icabeden bir programın tatbik saha
sına konulabilmesi için İmar ve İskân Bakanlığında 1 . 9 . 1966 günlü Bakanlar Kurulu kararı 
ile deprem bölgesinde faaliyet göstermesi icabeden bütün sektörlerin bu başkanlıkla irtibatı ve 
yine Devlet sektöründe hizmet gören her türlü teıknik elemanlardan istifade edilebilmesine ve di
ğer hususlara mütedair yetki istihsal edilerek bir (Deprem 'bölgeleri İmar ve İskân İcra Heyeti 
Başkanlığı) kurulmuş, vazife ve salâhiyetleri tesbit edilmiştir, 

Buna göre zelzele bölgesinde Erzurum. Hınıs, Varto, Muş ve Karlıova İnşaat Amirlikleri te
sis edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanının Muş vilâyetinde valilerle birlikte mahallen yaptıkları incelemeler 
neticesi uygun görülen prensipler Bakanlıkça kıymetlendirilerek 5 . 9 . 1966 gün ve 6/6999 sa
yılı Kararnameye iktiran etmiş gereken fonlar bu ve 20 . 9 . 1966 gün ve 6/7088 sayılı Kararna
mede ayrılmıştır. 
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Bu kararnamelere göre mahallinde anketler açılmış hasar tespit listeleri neticeleri alınmış ve 

Bakanlık muvakkat iskân için Ekim ayı sonuna kadar mahallinden vâki olan 6 300 aded ahşap 
baraka talelbinin karşılanabilmesi için : 

1. Mahallinde İmar ve İskân Bakanlığı İnşaat Amirlikleri eliyle yapılacak barakalar, 
2. Mütaalhhitlere yaptırılacak barakalar, 
3. Yerli firmalara sipariş edilecek prefabrike ıbaraikalar, 
4. İthal edilecek prefabrike barakalar, 

delaletiyle en süratli ve ihtiyatlı bir şekilde netice alma yollarına başvurmuştur. 
1. Bu arada memleket içinde açılan yardım -kampanyaları ve dış memleketlerden (gönderilen 

yardımlar aynî olanları Kızılay delaletiyle, nakdî olanları T. Emlâk Kredi Bankasındaki fonda 
toplanmak suretiyle maksada' tahsis edilmiş ve aynî yardımlar Kızılay aracılığı ile deprem bölge
sine gönderilerek tevzi ve taksim edilmiştir. 

Aynî yardımların her 3 vilâyetteki felâketzede vatandaşlara tevzi ve taksiminde muhtelif şikâ
yetlerin ortaya çıktığı -ve bilhassa bu şikâyetlerin karşı karşıya kaldıkları zor durum itibariyle 
mahallî idari makamlar tarafından yapıldığı heyetimizce tespit edilmiştir. Mahallî idari makam
lar İmar ve İskân Bakanlığının Âfetler fonundan zelzeleyi mütaakıp derhal gönderdiği para ile 
yaptıkları gıda maddesi mubayaası ve tevziinde rahatlık duymuşlardır. 

Kızılay vasıtasiyle gönderilen malzeme ve maddelere gelince : 
1/1. 'Gönderilen malzemenin vilâyete 'gelip açıldıktan sonra ne olduğunun anlaşılması, 
1/2. Balya, paket veya çuvalların içinden ıçıkan eşya, madde veya malzemenin çok çeşitli 

loltması, 
1/3. Çak çeşitliliğin yanında aded veya miktarların müsavi veya işe yarar miktarda dağıtıl

masına imkân vermemesi, 
1/4. Yabancı memleketlerden gelen malzemelerin veya maddenin kullanılışının veya ne

ye yarayacağının vatandaşlar tarafından bilinmemesi, 
1/5. Yine bu malzeme veya maddelerin vatandaşların ihtiyaç duydukları zaruri maddelerin 

dışında bulunması, 
1/6. Malzemeyi veya maddeleri ilgili vilâyetlere açmadan gönderdikten sonra Kızılay'ın bir 

ilişiğinin 'kalmaması, bu malzemelerin merkezlerde depolanması bilahara mahallinde vasıtalarla 
şevki zarureti, 

1/7. Vukufbulan âfetin tesir derecesine, aynı iskân ünitesi içindeki kıyaslara, vatandaşların 
sahibolduğu imkânlara, mâruz kaldıkları veya kalmadıkları zararlara göre bu ihtiyaç maddeleri
nin ne şekilde dağıtılacağına dair bir ölçünün, tüzüğün veya talimatnamenin mevcut bulunmaması 
taksim ve terzide mahalli idarecileri ve bilhassa bu işle- vazifeE heyetleri »zor duMimlarla karşı 
karşıya bırakmış ve bâzı malzeme veya maddelerin işe yaraımaiz hale gelmesini, bâzılarmında &a-
tı§ metaı haline getirilmesini tevlidefcmiştir. BIL durum 'haklı veya haksız bâzı kıyasların yapıl
masına ve bâzı rivayetlerin ortaya atılmasına, vazifelilerin ithamına, vatandaşlar arasında kıs
kançlığın zuhuruna imkân vermiş netice itibariyle vatandaş ile idare arasında haklı ohnıyan an
laşmazlıklar zuhur etmiştir. . 

Bütün bunlara rağmen her 3 vilâyette de yardım malzeme ve maddelerinin dağıtılması 
cidden başarılı olmuştur. Bu mevzuda takdir hislerimizi, ifade ederken geleeekte, bu zelzele 
dolayısiyle ortaya çıkmış şikâyet konularının izale edüehilmesi için Kızılay'ın göreceği vazifenin 
ve ifade edeceği rolün açık ve sarih olarak teshit edilmesi, idari makamlarla olan münaseibeti, yar
dım ımalaeme ve maddelerinin standartları nm ihtimallere 'göre tesbiti halktan gelen 
yardımın mümkünse bu istikâmete tevcihi olmadığı takdirde elde edilen (maddelerin 
bu standart ihtiyaç maddelerine tahvili imkânları ve mahallindeki zaruret ve icap
lara göre müsavi taksime imkân verecek kemmî ölçülere icrai hususlarının düşünül
mesi ve buna ait tedbirlerin alınması tavsiyeye şayan görülmüştür. 

Bu zelzelede Türkiye ve Dünya çapında vatandaşlarımızın ve diğer dost milletlerin göster
dikleri yakın alâkaya müteşekkir olmak lâzımdır. Yalnız yukarda da işaret ettiğimiz gibi tevzi ve 
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taksimde belli ölçü ve esasların ıneveudiolmaması dolayısiyle vilâyetlerin hasar tespit listelerini 
kendilerine mecburi olarak bir ölçü kaıbul etmeleri neticesi muvakkat iskân meselelerinde çeşitli 
ihtilâfların meydana çıkmasına sebefoolduğunu işaret etmek gerekir. 

Zelzeleyi mütaakıp vatandaşlara çadırlar tevzi edilmiştir. Bilâhara barakaların inşa edilmesine 
rağmen çadırların yine vatandaşlar elinde (bir müddet bırakıldığı görülmüştür. 'Aslında bir iyi 
niyet ifadesi olan bu davranış sonradan yine istismar vesilesi olarak kullanıldığı ve vatandaşların 
açıkta bırakıldığının bir istoatı olarak istifade edildiği görülmüştür. 

2. İmar ve İskân Bakanlığının açıkta kalan vatandaşların kışı geçirebilmesi için aldığı mu
vakkat iskân tedbirlerine gelince : 

Heyetimiz raporumuzun ilgili maddelerinde işaret edildiği üzere halkın isteğini bizzat kendin
den öğrenmek için açılmış olan anketi çıok demokratik bir yol olarak tesbit ve takdir etmiştir. Va
tandaşa sorulan her 3 sualin mahiyeti ; 

a) Kışı bulunduğu yerde Hükümetçe yapılacak barakada iskân edilmek suretiyle geçirmek 
isteyip istemediği, 

b) Hükümetin kendisine vereceği yardımı alarak kışı aile efradiyle birlikte kendi arzu ettiği 
yerde ve imkânlariyle geçirmek isteyip istemediği, 

c) Bu kışı Devletin tesbit edeceği başka illerde geçirmek üzere geçici iskânı isteyip istemediği 
şeklinde olduğ-u görülmüştür. Suallerin tevcih ediliş şeklinden anlaşıldığına göre burda gaye yalnız 
başına vatandaşın bu kışı geçirebileceği muvakkat iskânı sağlamaktır. Yoksa bir menfaat temini ba
his mevzuu değildir. Aslında yapılacak olan muvakkat baraka da vatandaşın malı değildir. 

Dolayısiyle verilecek paranın miktarının, yapılacak barakanın evsafının ve maliyetinin gidilecek 
vilâyetlerin neresi olduğunun daha evvelden bildirilmemiş bulunduğu ve vatandaşların tercihlerine 
tesir ettiği iddiası muhik değildir. Aksi takdirde menfaatlere göre tercih bahis mevzu olacaktı. Hal
buki anket açılmasında esas bu değildir. 

Bingöl vilâyetinde anket açılmaması hususuna gelince Bingöl Valisi Orhan Erbuğ'un anketteki 
gayenin halkın açıkta kalmamasını temin ve muvakkat iskânı sağlıyacak tedbirlerin alınmasını müm
kün kılmak ve yine bu mevzuu ilgilendiren bölümde beyan edilen sebepler dolayısiyle anket açmamış 
olduğu ve, yardım mevzuunun vatandaşın kendi binasını tamir ve inşada teşvik unsuru olarak kullan
dığı, baraka inşasını ise tamamen yıkılmış olan 7 köye hasrettiği görülmüştür. Bingöl Valisi Orhan 
Erbüğ takibettiği bu metot ile vatandaşın kendi evini yapmak için gücünü kullanmasında başarı 
sağladığı muhakkaktır. Yani açıkta kimse kalmamıştır. Fakat başka yerde kendi isteği ve imkânla-
riyle kışı geçirmek istiyenlere verilen 2 000 lira yardım parası bu 'bölgeye bir başka şekilde intikal 
etmiş ve halk bu yardımı almaktan mahrum kaldığı veya bırakıldığı intibaına varmıştır. Dolayısiy
le Köy İşleri Bakanının Karlıova'da, İçişleri Bakanının Solhan'da felâketzede vatandaşlara bu meal
de yapılmakta olduğunu ifade ettikleri 2 000 lira para yardımı yerine getirilmiyen bir vait olarak 
ileri sürülmüştür. 

Muş vilâyeti dâhilinde ise, evvelâ halkın topyekûn başka yerlere iskân edilmesini istediklerine da
ir bâzı heyetlerin beyanına karşılık başka heyetlerin yerlerinde kalmak isteğinde bulunması neticesi 
halkın' kendi arzusunu doğrudan doğruya öğrenmek için açılmış olan anket kıymetlendirilmiştir. Bilâ
hara ankete iştirak edenlerin isteklerini değiştirip baraka istiyenlerin para, para istiyenlerin baraka 
istemesi şeklindeki zorlamalar İmar ve İskân Bakanlığını sonradan değişen bu istekleri bir mehil 
vererek mâkul şekilde karşılama yoluna gitmeye sevk etmiştir. 

Erzurum vilâyetinde bir kısım vatandaşların cüzi bir para yardımiyle malzeme talebederek kendi 
inşalarını yapmak yolunu tercih ettikleri anlaşılınca bu da dördüncü bir alternatif olarak tatbik edil
miş ve' 'Tekman 'da icra safihasına konmuştur. 

3 vilâyette bâzı farklarla biribirinden ayn görülen bu tatbikat netice itibariyle evleri yıkılan veya 
oturulamıyacak kadar hasar gören vatandaşların bu kışı geçirecekleri muvakkat iskânı temin etmiş ol
ması muvacehesinde her hangi bir mahzur tevlîdetmemiştir. Bütün bunlara rağmen heyetimiz taki-
bedilen yolun ve tatbiki istenen metodun her 3 ilde aynı tatbikat görmesiyle ortaya çıkan bâzı hak
sız şikâyetlerin önlenmesi neticesini sağlıyabilirdi kanaatine varmıştır. 
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3. Hasar teshil muamelelerine gelince: Yürürlükte olan (7269) sayılı Umumi Hayata Müessir 

Âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardıma dair Kanunun ilgili maddelerine isti
naden İmar ve İskân Bakanlığı civar bölgelerden takviye ekipleri de temin ederek her 3 vilâyette ge
reken hasar tesbitlerini büyük bir sürat içinde yaptırmıştır. Ekseriyeti tekniker seviyesinde olan bu 
'heyetler köylere kadar giderek muhtarlar, veya idare heyeti üyeleri veya mahallini bilen kişiler dela
letiyle hasar tesbit muamelelerini hafif, orta, ağır ve yıkık olmak üzere ikmal ederek ilgili valilikle
re teslim etmişlerdir. Teknik heyetlerin elinde matbu (Tabiî âfetlerden zarar gören yerlerdeki ha
sar tespitine ait rapor özeti) örneği ile yine matbu (Hasar tedbit raporu) cetveline istinaden yapıl
mış Dulunmaktadır. 

Anlaşıldığına ve bizzat araştırma heyetine iştirak eden önerge sahiplerinin de ifadelerine göre hal
kın, eski kötü tecrübeleri tesirinden kurtulamıyarak Hükümetin gereken yardımı yapmıyacağı veya 
yapamıyacağı, vaitlerin yerine getirilemiyeceği ve hattâ Hükümeti başarısız hale getirme isteği hâkim 
olmuş ve ilk hasar tesbiti muameleleri vatandaşlarca mühimsenmemiş ve teknik heyetler normal çalış
maları içinde mesailerini değerlendirmişlerdir. Fakat bölgeye gelen yardımlar- halka dağıtılmaya ve 
tbunun için de vilâyetlerce hasar tesbit listeleri esas olarak alınmaya başlayınca bu dağıtımdan ve gele
cekte sağlanacak haklardan dolayı bölge dahilindeki vatandaşlardan itiraz ve şikâyetler başlamış ve 
kendilerinin de listeye dâhil edilmesi talepleriyle karşı karşıya kalınmıştır. 

Yapılan hasar teshitleri zelzelede evi yıkılmış veya ağır hasar görmüş hane sahiplerini tesbit et
mek ve 7269 sayılı Kanunun tavsif ettiği hak sahiplerini ve gelecekte evini inşa ederken Emlâk ve 
Kredi Bankasından yine ilgili maddelerde tesbit edilmiş olan kredi imkânından faydalanmayı temin 
etmek gayesiyle yapılmaktadır. Aslında burada hane sahibi bu krediyi kullanıp kullanmamakta muh
tardır. Devlet de zarar gören hane sahibine kanunla ancak bu kolaylıığı sağlamaktadır. Yoksa parasız 
'bina yapmak taahhüdü mevcut değildir. 

Dağıtılan yardımlardan âzami derecede istifade edebilmek için vatandaşların zorlaması ve şikâyet
leri devam edince vilâyetlerde 2 nci hasar tesbiti muamelelerine girişilmiş ve fakat bu iyi niyet te
şebbüsü ,de şikâyetleri önlememiştir. Aksine talepleri kamçılamıştır. 

Ayrıca bir hane içinde oturan bir ailenin parçalanması ve ayrı aileler olarak ortaya çık-
masiyle baraka veya para yardımı teminine çalıştıkları görülmüştür. 7269 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesi açık olarak (Yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan binalarda birlikte otu
ran aile efradına ve vârislerin taahhüdü halinde bunlara birden fazla bina yaptırilmıyacağı gibi 
kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka bir binası olanlara da bina tahsis edilemez) 
şeklindeki işlemi emreder. Bundan dolayı İmar ve İskân Bakanlığının geniş bir iyiniyetin için
de valilere : «Aman açıkta kimse kalmasın» şeklindeki direktifi neticesi ek listelerin tanzimi Ve 
taleplerin tamamen karşılanması cihetine gidilmiş, bu suretle ankette tesibit edilmiş bulunan 
6 293 baraka talebine karşılık 10 298 baraka inşa, edilmiştir. 

Hükümetin taaıhhüdünden çok fazlasını yerine getirmesine rağmen iyiniyet dahilindeki mü
samahakâr ve geniş davranışın yine şikâyetleri önlemediği ve talepleri durdurmadığı, aksine 
vatandaşlar arasında bir menfaat yarışmasını tevlidettiği görülmüştür. Gayet taibiîdir ki bu şi
kâyetlerin ve taleplerin devamında satıh altındaki bâzı teşvik ve tahriklerin de mevcudolduğu-
nu kabul etmek lâzımge'lir. 

Ayrıca zelzelenin hafif de olsa devam etmesi keyfiyeti sonradan yeniden hasarların ortaya 
çıktığı iddiasiyle idarecileri karşı karşıya bırakmıştır. 

Bu arada hasar tesbitini yapan elemanların kifayetsizliği üzerinde de. durulmuştur. 
Heyetimiz yukarda tesbit ettiğimiz hâdiseler, davranışlar ve neticeleri muvacehesinde âfetleri 

mütaakıp yapılan hasar tesbit muamelelerini ve bilhassa zelzele bölgesindeki hususiyetler de 
göz önünde tutularak nasıl ve ne şekilde yapılacağını, değerlendirmeleri, kullanılacak ölçüleri, 
hasar raporlarının kimlere ve ne şekilde tanzim edileceğini, teknik elemanlarının vasıflarının 
ne olacağı, mahallinde yapılacak işlemin, zarar sahibiyle olan münasdbetin ne şekilde ayarla
nacağını açıklıyan sarih bir yönetmeliğin hazırlanması lüzumuna kanaat getirmiştir, tmar ve 

Mllielt Medâsi (S. Sayısı : 247);, 



— 31 — 
iskân Bakanlığının böyle bir çalışmayı biran evvel realize etmesini tavsiyeye şayan bulmakta
yız. Gerekirse buna ait çalışmalar yeni Âfetler Kanununda da düşünülmelidir. 

4. îmar ve İskân Bakanlığının muvakkat iskân için hazırlamış olduğu baraka tipine gelince: 
Zelzeleden hemen sonra îmar ve İskân Bakanlığında, İmar ve İskân Bakanının riyasetinde 

yapılan teknik heyet toplantısında (Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı ayrca teklif ola
rak bir proje vermiştir.) 

a) İklim şartlarına uygunluk, 
b) Kar kalınlığına, şiddetli rüzgâra ve zelzeleye tahammül, 
c) İnşada sürat, 
d) Malzemenin kolay bulunabilmesi ve maliyette ucuzluk, 
e) Söküldüğü zaman en fazla % 25 zayiat vermesi. 
Prensip kararlarına varılmış ve buna göre Bakanlık mimar ve mühendislerinden mürekkep 

'bir ekiple araştırmalar yaparak ve dış ebadına göre 18,5 M2 ve maliyeti 3 501 lira olan ve halen 
deprem bölgesinde tafehlbiik edilmiş bulunan ahşap baraka tipinin hazırlanmış ve çivilerine kadar 
hesaplanmak üzere 1/1 maketinin yaptırıldığı anlaşılmıştır. Mezkûr baraka tipi üzerinde fazla 
malzeme kullanıldığı iddiası ve diğer bâzı tenkidler ileri sürülmüş bulunmaktadır. Kullanılan 
kereste maktalarının ve adedlerinin fazlalığı mevzuu yalnız statik yönden değil tecrit tabaka
sı, tecridi taşıyan kaplamanın irtibatı ve diğer faktörlerin tesirleri yönünden de ele alınması 
icalbeden bir husus olarak görülmüştür. 

Hesabı yapanın bir teknik heyet olması dolayısiyle siyasi heyetimiz bu mevzu, üzerinde 
her hangi bir kanaat izhar etmeyi doğru bulmamıştır. Tâyin edilen şekle ve ebada gelince bu 

da tanzim eden mimarların teknik kıymetlendirmelerine ait bulunmaktadır. Teknik ve sanat ca
miası içiıııde tatbik edilen her proje rahatlıkla tenkid konusu olaJbilir. Dolayısiyle heyetimiz bu 
mevzuda da bir fikir beyanını 'doğru bulmamıştır. Yalnız mahallen yapılan müşahedelerde va
tandaşların kendilerine verilen tahta parçalariyle baraka içinde sekiler yaptıkları, raflar ilâve 
ettikleri, kilimlerini, yataklarını sermiş bulundukları, tencere tabak ve fincanlarını kenarları 
dantelâ, örtü veya kâğıtlar üzerine yerleştirilmiş bulundukları, sabalarını kurup ısındıkları, 
soba borularının kare şeklinde muntazam sacdan çıikıp dışarıya irtibat tesis edildiği, giriş kapı
sı üzerinde kanat halinde açılan camdan içerisinin rahatlıkla aydınladığı ve havalandığı mü
şahede edilmiştir. Varto'da (lıelâsı, banyosu, lavabosu yok) ;jeklindeki şikâyetin ise şShirde söy
lenenlerden kendilerine intikal edenlerin ezberlenerek tekrarlandığı kanaati hâsıl olmuştur. Zira 
ıbu mmtakada hiçbir köy evinin değil banyosu, helası bile mevcut değildir. Esasen bu mevzuu 
tetkik eden teknik heyet aynı realiteyi göz önünde tutarak böyle sade bir tertibe girmişler bilâ-
hara isikân mıntakalanndan dışarda ayrı olarak hela yapma yoluna gitmişlerdir. 

Yukarda da tekrar ettiğimiz gibi Hükümetin bu mevzuda yaptığı icraat muvakkat iskânı te
min etmek için ahşap baraka inşasından ibarettir. Ve bu barakalar vatandaşın malı değildir. 

İmar ve İskân Bakanlığı kalabalık ailelerin durumunu, haklı olarak mütalâa etmiş ve 8 nü
fustan yukarı olanlara bir baraka daha verilmesi yoluna gitmişti. Bu arada şuna da işaret et
meyi faydalı telâkki ediyoruz; İmar ve İskân Bakanlığının inşa ettiği tip barakalarla Varto'
dan Hınıs'a giden yol üzerinde Akgelin köyünün iskânına müteveccih olarak Dünya Kiliseler Bir
liği tarafından inşa edilmiş barakalar ayrıca tetkik edilmiştir. Mezkûr barakaların şekli İmar 
ve İskân Bakanlığı barakalarının aynıdır. Aradaki fark çatı meylinin 45° yerine 60° olması, 
(dolayısiyle yüksekliğinin takriben 1/3 derecesinde daha fazla iç tarafın kaplamasıız olması, 
(merteklerin biner metre arayla konmuş bulunması ve üzerine soğuk sıcak izolasyonu için herak-
lit levha kaplanmış bulunması, çatı örtüsünün de yine oluklu sac bulunmasıdır. Çatı mertekle
ri taban mahya ve aralarda lata kuşaklarla bağlanmış bulurun aktadır. Buna göre tenkid meya-
nmda yapılan kıyas neticesi yarıyarıya kereste tasarruflu olacağı idıdıioı yerinde .görülmemiştir. 
Bu tasarrufu ancak 1/3 derecesinde olaJbilir. Buna mukabil tecrit için kullanılan heraklit levha
ların maliyet', inzimam ettiği takdirde Dünya Kiliseler Birliğinin inşa ettiği tip barakada İmar 
ve İskân Bakanlığının barakasına nazaran her hangi bir ucuzluğun veya tasarrufun mevcudol-
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madiği görülmüştür. Ayrıca 25 bin Em2 lik sahada yapılmış ve 4'34 iskân ünitesinde tahakkuk 
ettirilen 10 000 ni ağan baraka için bu kadar» faızla miktarda heraklitin memlekette bulunraıı-
yaıeağı da ayrı bir gerçektir. 

Erzurum vilâyetinin Çat ilçesinde tatbik edilen tenkiid konusu olan sıkışık yeni eştirme iddiaj-
ısına gelince raporunmızun ilgili bölümlerinde beyan ettiğimiz gibi vatandaşların kendi yerlerin
de, seçilen diğer arazi sahiplerinin de inşa için muvafakat etmemesi dolayısiyle kış gelmeden 
barakaları inşa etmek zarureti karşısında Hükümet Konağı etrafında ve arkasındaki Hazine 
arazisi M e tanzim edilen yerleştirme plânı gereğince barakaları inşa ettiği anlaşılmaktadır. G-ayet 
tabiîdir ki, kendilerine yardımı götürüldüğü halde vatandaşla rın yardımından mahrum kalan 
Hükümetin baraka yapmaktan vazıgeçımesi mümkün olmazdı, işte Çat'ta bu zaruretler neticesi 
tenkide taJbi 1 utulmak istenen sıkışık tatbikat -otoluktur. 

Hükümet muvakkat iskânı tahakkuk ettirebilmek için ulaştırma durumu hemen hemen mev-
«ısdolmıyan bu bölgede Köy İşleri Bakanlığının YSE Bayındırlık Bakanlığının Karayolları Uraraın 
Müdürlüğü va'sııtaısiyle âdeta bir seferberliğe girişmiş ve vatandaşların istedikleri yerlerde ba
raka inşasını mümkün hale getirmek, yardım malzemelerini götürebilmek için büyük gayret
ler sarf edilerek 560 Km. si toprak tesviyesi ve stabilize olarak köy yolları, 300 Km. si il, kaza
lar ve diğerleri arasındaki irtibatı tamir etmek üzere stabilize sanat yapısı köprü menfez ve ka
nal kışta etmiş bulunmaktadır. Bu suretle gösterilen bu büyük gayret sayesinde Türkiye tarihi 
boyunca yol ve tekerlek izi görmemiş olan köylerle muvasala temin edilmiş ve insan üstü çalış
malarla malzeme götürülerek en aykırı ve zor şartlara rağmen barakalar inşa edilmiştir. 

5. Bu arada 10 000 barakaya göre hesaplanan 41 000 metremiikap kereste ve 10 bin ton 
dlukhı s;ac, kısa bir zaman 'zarfında Orman İdaresinin fabrikalarından ve alım yerlerinden en 
başarılı bdr şekilde deprem bölgesindeki inşaat amirliklerine ve oradan da köylere nakledilmiş
tir. Bu arada barakalara lâzım olan 10 000 doğrama kapı verilen detaylara göre muhtelif atöl
yelere sipariş edilerek imali mümkün hale getirilmiştir. 

Bu arada Köy İşleri Balkanljğı, köylerin bozulan sulariyle, programda olmıyan diğer bâzı 
köylerin içime sularını da tahakkuk ettirmiştir. 

Heyetimiz İmar ve İskân Bakanlığınca tipi testbit edilmiş olan barakaların gerek malzemele
rinin mahalline şevkinde ve inşaat amirliklerinden köylere naklinde, gerekse köylerde 10 000 
barakanın inşası için lüzumlu, teknik ekipleri kurarak realize edilmesinde her türlü kademenin 
büyük bir gayret gösterdiği ve başarı sağladığı kanaatini taşımaktadır. Ayrıca yabancı memle
ketlerden gönderilen prefabrike barakalarla, sipariş edilmiş bulunan prefabrike barakaların 
kurulmasında da aynı netice alıcı gayret sarf edilmiştir. 

Mahallen yapılan tesfoitlerde illerin elinde ayrıca rezerv barakaların mevcudolduğunu gör
m e k memnuniyetimizi mucibokûnştur. 

6. Muvakkat iskânın para yardımı olarak kendi imkânlariyle başka yerde iskânı tercih eden 
ailelere ait kısmına gelince: Tatbikatta kom parası hariç verilecek 2 bin liranın yarısının hareket 
mahallinde, diğer yarısının ise çekle gideceği yerden tahsili prensibi kabul edilmiştir. 

Fakat realite de peşin 1 O00 lirayı alan hane sahiplerinin bulundukları yerleri terk etmedikleri 
ve mütebaki çeki de yine aynı il merkezinde bulunan bankalardan tahsil etmek istedikleri anlaşıl
mıştır. Bunun neticesi bankalarda yeterli plasman meveüdolmadığı için 2 nci taksit ödemelerde 
bâzı gecikmelerin zuhur ettiği görülmüştür. Bilâhara bankalar bu durumu göz önünde tutarak 
ödemeleri yerine getirmişlerdir. Bundan anlaşılmaktadır ki, Kışı kendi isteği ile başka yerde ge
çirmeyi tercih edenler bilâhara yerlerini terk etmemişler ve bâzıları da yeniden hak sahibi olmak 
isteğiyle teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bu da inşaat amirliklerinin, icra heyetinin ve idarecilerin 
üzerinde büyük ağırlık tevlidetmiştir. Alman 2 000 liranın borca yatırıldıktan sonra açıkta 
kalnıdığı iddiaları karşısında baraka istenildiği açık bir hakikat olarak müşahede edilmiştir. 

Bahis mevzuu 2 000 lira yardımın nasıl hesaplandığı cihetine gelince, Bakanlığın bölge Plân
lama Teşkilâtı tarafından bu bölgede yaptığı hesap netieesi yıllık gelirin nüfus başına 350 - 800 li
ra arasında değiştiği ve vasati 600 lira kabul edildiği takdirde 6 nüfuslu aile için 6 aylık yardımın 
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1 800 lira olarak bulunduğu ve buna ayrıca 200 lira ilâve edilmek suretiyle 2 000 rakamının tesbit 
edildiği anlaşılmıştır. 

Heyetimiz, muvakkat iskân için icra makamları tarafından bir alternatif olarak düşünülen ga
ye ile sonradan vatandaş tarafından takibedilcn yol arasındaki farkın göz önünde tutulması ve 
gelecekte eğer böyle bir uygulama düşünülecekse yan tedbirlerin de ona göre mütalâası icabettiği 
kanaatine vâsıl olmuştur. Aksi takdirde bu şekil deki yardım gayeyi teminden, yani başka yerde 
kendi isteğiyle ve imkânlariyle iskân düşüncelerinden (parayı alan vatandaşların kendi meskenle
rini tamir, etmelerine rağmen) uzak kalacaktır. 

7. 500 liralık kom parasının tevzi edilebilmesi ve hayvan başına 20 lira ölçüsünün, 500 lirayı 
aşmamak üzere kullanılabilmesi için mahallen yapılan hayvan tesbitlerinde, köylünün evvelâ 
(hayvan miktarları tam bilindiğinde Hükümetin bunlardan vergi alma cihetine gideceği veya tam 
olarak yazıldığı takdirde varlıklı sayılarak yardım elan mahrum kalacağı veya yapılan yardımların 
kredi şeklinde borçlandırılarak verileceği) hakkındaki düşünceler, koyun ve davar sahiplerinin kayıt 
harici kalma gayreti içinde bırakılmıştır. Aksi zuhur edince buna ait rahatsızlıklar ve şikâyetler 
tevali etmiştir. 

Dolayısiylc envarter tesbiti gibi meselelerin tamamlylc fevkalâde hâdiseler dışında ve normal 
yollarla ikmâl edilmesi ve meselenin iktisadi ve içtimai ccpheleriyle mütalâa edilmesi lüzumu 
aşikârdır. Ayrıca olağanüstü hallerde köy temsilcileri olan muhtarların ve ihtiyar meclisi üyelerinin 
çeşitli tesirler altında kalarak değişik hareketlere sahiboldukları ve neticede idareye doğru isti
kamet sağlayamadıkları, yardımcı olmadıkları valiliklerce ifade edilmiştir. 

8. Muvakkat iskânın Devlet eliyle başka illerde temini cihetine gelince : 
Heyetimiz arasından seçilen Su Komisyon ma ifetiyle İçel, Adana, Hatay, Eskişehir illerinde 

mahallen yapılan araştırma zelzele mmtakasmdan sevk edilen ailelerin eski imkânlarının çok fev
kinde medeni şartlara haiz meskenlere yerleştiril niş bulundukları, kendilerine vilâyetlerce"her 
türlü yardımın yapıldığı ve iş imkânlarını sağlan lığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. Fakat 
yaşayış anlayış ve âdet ayrılığına sahip ve kısa zamanda çevreye intibak imkânını bulamryan bu 
toplulukların bir rahatsızlık içine girdikleri ve dolayısiylc çevre idarecilerinde huzursuz hâle 
geldikleri anlaşılmaktadır. 

Bu hâdisede heyetimiz başka yerlerde iskân edilmeleri düşünülen toplulukların daha evvel ayrı 
ve hususi bir eğitime tabi tutulmaları lâzımgeldiğine ve toplu olmaktan ziyade ayrı iskân edilme
lerinin faydalı olacağına işaret etmeyi lüzumlu saymaktadır. 

9. Mahalline inşaat malzemesinin naklinde usulsüzlük ve suiistimaller olduğu iddiasının «araş
tırılması neticesi böyle bir şeyin vâridolmadığı aksine olarak 41 000 metremikap gibi-büyük miktar
daki kerestenin diğer malzemelerle birlikte memleketin muhtelif mmtakalanndan kısa bir zaman 
içinde deprem bölgesindeki ana merkezlere sevki çok büyük bir başarı olarak tesbit ve takdir edil
miştir. 

10. Deprem bölgesindeki afetzedelerin Ziraat Bankası ve diğer bankalara ait borçlarla bunla
rın tecili mevzuunda, mahallen hiçbir şikâyetin mevcudolmadığı ve müesseselerin aldıkları 'emir 
ve direktif gereğince tecil muamelelerini yapmış bulundukları memnuniyetle, ayrıca ilgili ba&fea-
îarnvve bölge plasman hacimlerini arttırdıkları da müşahede edilmiştir. 

11. Zelzele bölgesinde felâkete uğrıyan vatandaşların hayvanlarını satmalmak üzere Et ve Ba
lık Kurumunun tenkil ettiği mubayaa heyetlerini Bingöl, Muş ve Erzurum vilâyetlerine göndermiş 
bulunduğu ve Kurumun tesbit etmiş olduğu nor nal rayiç üzerinde mubayaa cihetine gittiği, ancak 
vatandaşın daha evvel ise yarar hayvanlarını tüccara satmış ve bu hayvanların yaylaya çıkarılmış 
olması karşısında kasaplık hayvandan ziyde damızlık, kuzu, buzağı, keçi, manda gibi hayvanların 
satışa arz etmek istendiği ve fiyatlarında rayicin üstünde tutulmaya çalışıldığı buna rağmen 
19 . 8 . 19GG tarihinden 21 . 11 . 196G tarihine kadar zelzele bölgesinden 11 010 sığır, 186 manda ve 
22 858 baş koyun satınalmmış ve bölgeye 9 0G8 741 Tl. sının ödenmiş olduğu görülmüştür, 
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Bu surette kurumun mevcudolan gayrimüsait şartlara rağmen kâr marjından da vazgeçmek 

suretiyle yükseltilmiş fiyatlarla mubayaada üstüne düşen vazifeyi ifa ettiği anlaşılmıştır. 
12. Zelzele, bölgesinde açıkta kalan küçük ve okul çağındaki çocukların durumuyla gerek 

Millî Eğitim Bakanlığının gerekse ilgili valiliklerin gösterdikleri büyük yakınlık ve temin edilen 
işbirliği neticesi 3 585 öğrencinin muhtelif vilâyetlerdeki yurtlara okul ve liselere, yapı enstitülerine 
kısa zamanda yerleştirilmesi mümkün İıalc getirilmiştir. Bu mevzuda en büyük yükü 3 122 çocuk 
ve öğrenci ile Muş vilâyeti taşımış bulunmaktadır. Gerek ihtiyaç sahiplerinin tesbiti gerekse çocuk
ların ilgili mahallere sevki hususunda gösterilen dikkat ve alâka intizam heyetimizce teşekkürle 
karşılanmıştır. 

13. Zelzele bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara iş bulunması ve Avrupa'ya işçi gönderil-
, mesi keyfiyetine gelince : 

Hâdiseyi mütaakıp Çalışma Bakanlığı ve dolayısiyle iş ve İşçi Bulma Kurumu Teşkilâtı Türkiye 
sathında yaptığı araştırma neticesi 7 57G aded vasıfsız iş münhali tesbit etmiş ve 6 aydan fazla 
süreli ve devamlı olanlar üzerinde durarak 1 787 sini Muş'a 565 ini Erzurum 415 ini Bingöl'e tahsis 
etmiştir. Bunun karşısında vâki müracaatlerden ise Muş »şubesinden 298, Erzurum şubesinden 
55, Bingöl'den 4 müracaat sahibi gösterilen işleri kabul etmiştir. 

. Memleket dışında iş teminine gelince Almanya'dan alınmakta olan vasıfsız işçi taleplerine ayrılan 
.150 kontenjana rağmen 50 si Alman işverenler tarafından iptal edilmiş dolayısiyle ancak 101 felâ
ketzedenin Almanya'ya sevki mümkün hale gelmiştir. Gayet tabiidir ki sevk edilen işçilerin azlığın
da resmî müesseselerin veya Hükümetin her hangi bir sorumluluğu mevcut değildir. 

14. Zelzele bölgesinde yıkılan resmî yapılara gelince : Elbetteki bu kanunun üzerinde ehem
miyetle durulması ve yıkılması sebeplerinin inşa sistemleri temel hesapları, statik hesapları, kul
lanılan malzeme cinsleri ve vasıfları taahhüt şartlarına uygun olup olmadıkları, zelzele bölgesine 
mukavemet yönünden yeterli olup olmadıkları, tatbikatta fenni usule uygun olmıyan tarafların mev
cut bulunup bulunmadığı yönlerinde dikkatle tetkik edilip bir neticeye bağlanması gerekmektedir. 
Zelzelenin resmî yapılar bakımından ortaya çıkardığı teessürü mucip bu hal karşısında Bayındırlık 
Bakanlığının ciddî bir şekilde duracağı mesulleri arıyacağı ve gelecekteki tatbikat üzerinde gereken 
tedbirleri alacağı kanaatini taşımaktayız. 

1.5. — Devamlı ve daimî iskân için yapılan çalışmalara gelince tmar ve İskân Bakanlığından elde 
edilen bilgilere göre mezkûr mmtakanm daimî iskânının temini için gereken envanter çalışmaları ile 
birlikte her türlü ihtiyaçları göz önünde tutularak ve bu konu ile ilgili diğer müesseselerle işbirli
ğinde bulunmak suretiyle faaliyete başlanmış bulunduğu, daimî iskân için nüve konut tip ve 
miktarları ve tatbikat alternatifleri ve bunların malî porteleri üzerinde çalışıldığı anlaşılmıştır. 
Uzun vadeli bir çalışmayı icabettiren ve bir bölge plânlaması içinde tahakkuk ettirilebilecek ve 
ve geleceğe matuf olan bu faaliyetin heyetimiz tarafından derinliğine bir araştırmasını yapmak 
mevzuun mahiyeti itibariyle mümkün görülememiştir. Yalnız îmar ve iskân Bakanlığının bu ko
nuda ciddî bir çalışmanın içinde olduğu müşahede ve tesbit edilmiştir. 

Heyetimiz yukardan beri hulâsa olarak arz ve ifadeye çalıştığımız tesbit, tetkik ve müşahedeler 
üzerinde karşı karşıya kalınması muhtemel âfetlerin gerekli tedbirlerini her cephesiyle ele alabil
mek için önceden ilgili bakanlıklar, yardım müesseseleri, Silâhlı Kuvvetler, mahallin idari ma
kamları arasındaki münasebeti, işbirliğini ve teşkilâtlanmayı ihtiva edecek bir (Hareket Plânının) 
hazırlanması mecburiyetine kaarii olmuştur. 

Ancak bu takdirde her müessesenin başındaki sorumlular ve yetkililer ve bilhassa mahallin idare 
âmirleri hareketlerini ve kanun icaplarını açık, belirli ve bilgili bir istikamette tesbit ve tâyin ede
bileceklerdir. 

19 Ağustos 1966 Varto zelzelesi dolayısiyle Millet Meclisi adına yaptığımız araştırma neticesini 
yüksek bilgilerinize sunmuş bulunuyoruz. 

Şurası açık bir hakikattir ki, Hükümet ilk defa olarak böyle büyük bir felâket karşısında 
Devletin her türlü hizmet imkânlarını seferber ederek felâkete uğrıyan vatandaşların yardımına 
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koşmuş ve başarılı bir organizasyon içinde idari, sıhhi tedbirlerle birlikte ilk yardım konularım 
ve ulaştırma, eğitim, sağlık, su, nakil ve inşa işlerini muvakkat iskân meselelerini bütün gayritabiî 
şartlara ve zorluklara rağmen muvaffakiyetle neticeye bağlamıştır. 

'Tatbikatta ortaya çıkan şikâyet konularında, içtimai, iktisadi, ahlâkî, hukukî ve politik taraflar 
mevcuttur. Umumi Heyetteki müzakereler, ortaya koyduğumuz düşünce ve tavsiyelere yenilerini 
katmak imkânını verecek ve tekerrürünü temenni etmediğimiz buna benzer âfetler karşısında 
Hükümetlerin bugün varılmış olan başarıyı daha pürüzsüz hale getirmek imkânlarını sağlıyacaktır. 

Yüksek Meclisi saygı ile selâmlarız. 
24 Nisan 1967 

Komisyon Başkanı 
istanbul 

Muhiddin Güven 

Afyon K. 
Mehmet Göbekli 

Sözcü 
Kars 

Abbas Çetin 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

Kâtip 
Erzurum 

Ahmet Mustafaoğlu 

Bingöl 
Raporun tamamına muhalifim. 
Söz hakkım mahfuzdur. Muhalefet 

şerhi ilişiktir. 
Cemal Yavuz 

Erzurum 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Adnan Şenyurt 

Erzurum 
7 sayfalık muhalefet şerhim 

ilişiktedir. 
Nihat Diler 

Erzurum Erzurum 
Sekiz sayfalık muhalefet şerhim Raporun tümüne muhalifim. Mu-

eklidir. halefetim eklidir. Söz hakkım 
Gıyasettin Karaca mahfuzdur. 

Necati Güven 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Tekirdağ 
Muhalifim. Söz hakkım saklıdır. 

Kemal Nebioğlu 

İçel 
Raporun tamamına • muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Sadık Kutlay 

Muş 
Rapora muhalifim. Söz hakkım 
baki kalmak şartiyle muhalefet 

şerhim eklidir. 
Nermin Neftçi 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

C. H. P. Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un muhalefet şerhi : 

1. Deprem Komisyonu araştırmalarını İçtüzük hükümlerine göre yapmamıştır. Muteber bir 
zabıt yoktur. Her üye kendisi için ayrı ayrı notlar tutmuştur. Bu balkımdan rapora esas olacak 
araştırma tutanakları hukukî kıymeti haiz değildir. 

2. Deprem bölgesinde sathi bir araştırma yapılmış ve birtakım kazalara hiç gidilmemiştir (Çat, 
Karayazı, Bulanık gibi) halkın yazılı müracaatları kabul edilmemiş, bunlardan pek azı ile, idare 
âmirleri dinlenmiş ve bilhassa idare âmirlerinin beyanlarına itibar edilmiştir. 

3. Tcsibitler umumiyetle 'teknikerler tarafından yapılmış ve bunlar heyet halinde gezmeyip 
ayrı ayrı gezmek suretiyle ımevzuaJta aykırı hareket etmişlerdir. Bunun neticesi olarak tesbite ait 
ölçüleri de ayrı ayrı olmuştur. HaJttâ, bâzı yerlere gMilımeden şahısların 'beyanlarına istinaden de 
teşbihler yapılmıştır, 
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4. Bingöl'ün Karlıova ve jSolhan kazalarında ankete başvurulmamıştır. Karlıova'da 800 ba

raka yapılmış ve diğerlerine evlerini yapmaları için 300 er lira verilmiştir. Bu suretle Bakanlı
ğın resmi kayıtlarına göre, Karlıova ve Solh.ıı.'da 1 493 hane ancak 500 er lira para alabil
miştir. Hakikatte Karlıova'nın Kiğı'ya yakın m ntakaları ile Kiğı'nın bâzı köyleri Genç ve Sol
han'ın Ardışen nahiyesine ait köylerinde ağır hasar olduğu ve bunlardan bir kısmı tesibit edil
diği halde, ne baraka ve ne de para yardımı alamamışlardır. Halkın mütaaddit müracaatları da 
bir netice vermemiştir. 

5. Anketin yapılmadığı ilgili Bakanlara bildirildiğinde, her aileye 2 bin lira para yardımı 
yapacaklarını vadetmiş ve İmar ve Islkân Bakrnı, Köy İşleri Bakanı, İçişleri Bakanı bu hususu 
mahallinde halka açık ve alenî olarak bildirmişlerdir. Buna rağmen, 500 er lira verilmek sure
tiyle halk aldatılmıştır. Halbuki Erzurum'da kendi evini yapanlara veya tamir edenlere 1 000 er 
lira para ile ikişer metre kü'b keresle verilmiştir. 

Yine Karlıova ve Solhan'da beher hayvan batma 20 lira kom parası verildiği halde, Erzurum 
ve Muş'un birçok yerlerinde maktu olarak 500 er lira para yardımı yapılmıştır. Bu hususlarda 
fîükümetin vatandaş arasında tefrik yaptığı ve yardımlarda tamamen keyfî olarak hareket etti
ğini göstermektedir. 

6. Barakal ardaki saman ve ot ha'k tarafından doldurulduğu halde parasını mütaahhitler 
almıştır. Ve yine Erzurum'da bâzı barakaların yapımı G bin küsur liraya verilmek suretiyle 
Hazine zarara sokulmuştur. 

7. Barakalar Bakanın dediği gibi 30 Ekim tarihinde bitmeyip 28 Kasıma kadar ancaık biti-
rilebilmiş ye halen açıkta -ka^an aile'ler .mevcuttur. 

Yukarıda kısaca izah ettiğim hususlar rapora dercedilmediğinden söz hakkım mahfuz kalmak 
şartiyle raporun tamamına muhalifim. 24 . 4 . İT67' 

Millet Meclisi Deprem Komisyonu Üyesi 
Bingöl Milletvekili 

Cemal Yavuz 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un muhalefet şehri : 
Deprem Araştırma Komisyonu raporuna muhalefet' şerhim 

1. Alınmış plan tedbirler kifayetsizdir. 
2. İmkânlar israf edilmiştir. 
3. Salahiyetli Bakanm beyanları oyalayıcı olmuştur. 
4. Kereste nakli usulsüzdür. 
'5. Baraka inşaatında yolsuzluklar vardır ve tahkiki muciptir. 
6. Tatbikat yer yer ihtiyacı giderici şekilde cereyan etmemiştir. 
7. Hasar tesbiti arzu edilen bir şekilde cereyan etmemiş ve birçok aksamalara se'bep teşkil 

etmiştir. 
8. Yardımların tevziinde, birçok aksamalar ve zaman israfları olmuştur. 
Hulasaten arz ettiğim bu ve şifahen arz edeceğim sair sebeplerden dolayı rapora muhali

fim. 24 . 4 . 1967 Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca'mn muhalefet şerhi 

Deprem Arattırma Komisyonu raporuna kargı hasırlanmış muhalefet şerhi 
19 . 8 . 1936 günıü Erzurum, Hmııs, Tekman. Çat, Karayazı, Varto, Bulanık, Bingöl, Karlıova 

bölgeleninde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda Hükümetçe alman tedbirler ve yapılan 
icraatlar hakkında Yüce Meclisin bilgi edinmesi için Meclis Başkanlığına sunduğum 11 . 11 . 1966 
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günlü önergemle Anayasanın 85 nci maddesiyle 88 nci maddosinin 2 neti fıkrası gereğince bir 
deprem bölgesi Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedim. Yüce Meclis 18 . 11 . 1966 gün
lü Birleşiminde ya/pılan müzakereler sonunda dosyasında muhtevası yazılı Meclis araştırması tale
bini hâvi önergemiz aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonca mahallinde yapılan araştırmaları ımütaaikıp üyelerin yaptığı incelemeler, araştır
malar ve müşahedeler sonunda (usul ve tüzük ıhükümleri gereğince) komisyonun bıı konuda 
müzakereler yaparak, elde edinilen vicdani kanaat sonucuna göre müşterek bir rapor tarizim 
©dip Yüce Meclise sunması gerekirken, maalesef ıbu kanuni ve usulî muamele yapılmamı? sadece 
iki oturum halinde intibalar konuşulmuş, bilâhara 14 . 4 . 1967 günü çoğunluğa dayanılarak alı
nan bir karar gereğince müzakereden sarfınazar edilerek saf dışı edilen bizlerin gıyabında sadece 
bir iktidar grupu (A. P.) olarak kendi görüşlerini -aksettiren bir rapor tanzim etmişlerdir. 

Mezkûr rapor bu sebeple esas ve usul bakımından kamilen hatalı olduğu gibi, hâdiseleri 
yansıtan hiçbir objektif görüş de götürmediği giöi; vakıaları on ufacık nİsbette dahi olsun akset-
tirmemiştir. Bu sebeple görüşlerimiz ve düşüncelerimiz alınmadan, malûmatımız dışında hazırla
nan işbu raporun tarafımızdan kabul edilmiyeceği tabiî olduğu cihetle kısa ve anahatHariyle rapora 
karşı olan itirazlarımı (muhalefet şerhimi) gerekçeleriyle birlikte arz ve talkdian etanek zorunda kal
dım. 

Rapor objektif olmadığı gibi içindeki bilgiler do vakıalara uygun değildir. Ayrıca raporun 
muhtevası noksandır. Çimikü; araştırma mevzuu olan Karayazı, Çat ve Bulanık ilçeleriyle iç 
iskâna tabi olan yerlerin büyük kısmına gidilmemiştir. Ve görülmemiştir. Saniyen gidilen bâzı 
yerlerde ise, pek az kalınmış, diğer bâzı yerlere de gece karanlığında gidilmiş, hiçbir şey görülme
den aynı saat içinde dönüldüğü için yapılan t a ^ p ve dMderJımiz de asla nazarı iıtûbara 'alınmamış 
ve araştırma 'konusu yapılmamıştır. Bu sebeple, ş'ın di araştırma konusu olan yerler hakkında Yüce 
Meçini aydınlanmak için pdk kısa olmak kaydlyle bir vakıa ve şahit beyanlarını kısmen olsun zik
retmek suretiyle mâruzâtta bulunacağım. 

Erzurum İl Merkezi : 

Katı olarak gezi'lmamiş, görülmemiş hCçbir vatandaşla bu hususta en ufacık bir görüşme ve te
mas dahi ıkurulmamıştır. 

Karayazı ilçesi : 

Aynı şekilde bütün bir ısrarımıza rağmen, Öner.,ede yazılı araştırma konusu olan bu yere gidil
memiş, bu husustaki bütün talep ve teCd'iflerJmOfc hiçbir söbep gösterilmeden reddedilmiştir. 

Çat ilçesi : 

Yine, aynı şekilde gidilmemiş., Esas tetkikat mevzuu olan barakalar ve deprem sarfları ma
hallinde incelenmemiştir. Buna rağmen gidilmiyen, görülmiyen araştırma ve inceleme yapılmıyan 
bu yerler hakkında komisyon raporunda bilgi verilmesinin hiçbir ciddî ve haklı tarafı yoktur. 

Hınıs ilçesi: 

14 . 12 . 1966 günü Kaymakamlık makamında dinlenen halk temsilcileri ve şahitlerden meselâ; 

Dsrvişali Köyü Muhtarı Hasan Demir : 

42 ağır hasarlı evleri için baraka istemelerine rağmen tek bir baraka dahi verilmediğini, yapıl
madığını ve bu haliyle kış günü vatandaşların karlar üzerinde kurulmuş çadırlarda kaldıklarını. 
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Ağcamelik Köyü Muhtarı Mehmet Birtek : 

63 hanenin tamamı ağır hasarlı olduğu halde bütün mü racaatlarına rağmen 33 haneye ne bara
ka ve no de para yardımı yapılmadığını, bu felâketzedelerin halen açıkta ve çadırda kaldıklarını. 

Gündüz Köyü, îbrahim Kılıç : 

Hasar tesbitlerinin tam yapılmadığı gibi 22 ağır hasar sahiplerine de müracaatlarına rağmen 
ne para ve ne de baraka verilmediğini açıkta kaldıklarını köm baraka dahi almadıklarını. 

Dedeören Köyü, Ahmet Çakmak : 

8 hane ağır hasarlı olduğu halde hiçbir yardım alamadığını bunların aç ve açıkta kaldıklarını. 

Budaklı Köyü Muhtarı Sahan Yıldırım : 

Köyde ağır hasarlı evler olduğu halde para, baraka ve köm parası talebetmelerine rağmen hiç
bir yardım almadıklarını ve açıkta kaldıklarını bildirmişlerdir. 

Parmaksız Köyü Muhtarı Abdullah özoğul : 

Köylerinde deprem sebebiyle iki ölünün bulunduğu ve 70 hane ağır hasarlı olmasına rağmen 
para, baraka ve köm parası almadıklarını, ayrıca ağır hasarlı 15 lıaneye ise, baraka ve para verilme
miş dolayısiyle bunlar halen çadırda olup, birkaç ailenin de bir barakada sığınıp barındıklarını; 

İhsan Tükseven : 

Tesbitlerde çok büyük yolsuzluklar ve suiistimaller olduğunu; barakaların bir kısmının tek katlı 
yapıldığını; çift katlı olanların tecrit maddesini (saman) baraka sahiplerinin verdiğini, Kızılay 
ekmeğinin para ile satıldığını kendisinin de satın aldığını; 

Ağveren Köyü Muhtarı Haydar öksöz : 

ikinci tesbitte 68 hane ağır hasar yazıldığı halde "para ve baraka verilmediğini, müracaatlarının 
cevapsız kaldığını, halen hayati tehlike arz eden yıkık ağır hasarlı evlerde oturduklarını. 

Seyfettin Ağca : 

Kayda değer bilgiler vermiş bu arada Kızılay ekmeğinin para ile satıldığını ayrıca Erzurum 
Kân köyünden ismi mahfuz birisinin Hınıs deprem înşaat Amirliğinden getirdiği bir kart üzerine 
kamyonla kereste ve oluklu saç götürdüğünü. 

Ağgelin köyünde : 

Bu köyün güzergâhta olması sebebiyle Dünya Kiliseler Birliği tarafından köyden bir saat mesa
fede yapılan barakalar görüldü; vâki şikâyetler üzerine depremden en fazla zarar gören ve 20 ölü 
çıkan bu köyde yapılan incelemelerde köy hallandan bulunanlar arasında aile reisleri olarak Ferih 
özkul, Hüsnü özkurban, Reşit Diner, Hasan Yazıcı, Zeki Taşçı, Hüsnü Atıcı, Mehmet Atıcı, Ha-
mit Düzova, Kudret Düzova, Kadife Taşçı, Şakir Binici, Raif Atıcı, Zülkür Ağırbaş, Hanifi Binici, 
Alican özkul, Abdullah Seven, Sıddık özkul, Haydar Atıcı, Seyit Güzclbaba ve saire kişilerin bü
yük kısmının karlar altında ve İmlen çadırlarda kaldıkları, bir kısmının ise, ağır hasarlı evlerde 
vo bâzılarının da oturulamıyacak derecede harabolmuş komlarda hasta yataklarında yattıkları biz
zat komisyon üyeleri tarafından da görülmüştür. 
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Tekman : 

16 . 12 . 1966 günü saat 17.30 da karanlıkta ilçe merkezine varıldı : Hiçbir yere gidilmedi, hiç
bir baraka ve hiçbir taraf gezilemedi ve görülemedi. Sadece bir kahvede dinlenen halk temsilcilerin
den, 

Abdülbaki Yazıcıoğlü; ilk tesbitlerin kamilen yanlış ve haksız olduğunu, ikinci tesbitin yalnız 
ilçe merkezinde yapıldığını, henüz sonuçlarının dahi biMirilmediğini, köylere ikinci tesbite gidil-, 
mediğini, deprem sebebiyle yol yapılmadığını; bâzı evlerin ağır hasarlı olduğuna dair mahkeme
ce tesbiti delâil yapıldığı halde nazara alınmadığı gibi, köylere dahi baraka yapılmadığını, yalnız 
gösteriş için yol kenarnda müteahhitlere birkaç baraka yaptırıldığını bunların da kullanışsız olma
ları sebebiyle halen metruk halde bulunduklarını; 

Körsü köyü Muhtarı İzzet Gürsu : 

95 hane olan köyün 65 hanesi kamilen ağır hasarlı olduğu halde para ve baraka verilmediği gibi, 
ayrıca birçok suiistimallerin olduğunu izah ve ifade etti. 

Mergezer köyü Muhtarı Baba Karaca : 

Hasar tesbiti için köye gelen teknik eleman köyün 300 metre uzağında durarak kendilerine han
gi partiden olduklarını sorduğunu bunun üzerine aldıkları cevap karşılığında tesbit yapmadan git
tiklerini, halen ağır hasarlı binalar hakkında hiçbir yardım yapılmadığını açıkta kaldıklarını; 

Belediye Başkanı Emin Aydemir : 

Depremi mütaakıp hasar tesbiti için gelen teknik elemanlar görevlerini yapmadıklarını, bir kı
sım particilikler ve birçok suiistimaller olduğunu, 600 müracaata mukabil ancak 1 - 2 köyde tesbit 
yapıldığını; müstahak ve muhtacolanlara baraka verilmezken istek dışında taleb olmaksızın yol ke
narında rezerv baraka yapılmasını doğru bulmadığını halen halkın şikâyetçi olduğunu etraflıca 
arz ve ifade etmiştir. 

Mehmet Alıcı, Ali Hasan Yola ve diğer kişiler de aynı hususları tekrar ederek evlerinde ve köy
lerinde ağır hasar olduğu halde değil baraka, ve yardım yapılması hasar tesbitlerinin bile yapılma-
dkığmı söylediler. Ayrıca, Kaymakamlık makamında yapılan 16 . 12 . 1966 günlü resmî toplantıda 
yapılan şifahi beyanlarda Alimor köyünde evleri yıkılan vatandaşların halen açıkta olduklarını 
söylemişlerdir. 

15 . 12 . 1966 günü Erzurum'da Valilik makamında Hınıs Kaymakamı, ilgili daire müdürleri ve 
icra komitesi yetkililerin de katıldıkları bu toplantıda Sayın Vali ve diğer yetkililer gerek verdikleri... 
şifahi malûmatta ve gerekse sorulan sorulara verdikleri cevaplarda hulâsatan; 

Tesbitlerde bâzı suiistimalleri görülenlerin mahkemeye verildiğini, bu meyanda Karayazı Söyle--
mez köyünde komünistlik propagandası yapan teknikerlerin tevkif edilerek bilâhara tahliye edildik-* 
lerini; Hınıs'ta ikinci tesbitte 946 evin ağır hasarlı olarak tesbit edildiğini henüz bugüne kadar pa
ralarının ödenmediğini ödeme yapılması için Bakanlığa teklif edildiğini henüz cevabın gelmediği
ni söylemişse de îmar ve îskân Bakanlığı Âfet işleri Genel Müdürlüğünden gelen ve Deprem Araş- •• 
tırma Komisyonu dosyasında mevcut Ocak 1967 gün 00186 sayılı yazıda 946 haneye yardım yapıl-
mıyacağı bildirilmiş olduğu halde komisyonca tanzim edilen raporda bu paraların ödendiği şeklin-., 
deki ifadenin doğru olmadığı aşikâr olmuştur. 

îç iskân isteyip de gitmiyen 89 aile olduğunu bunların gösterilen yerlere gitmediğinden ayrıca-
para ve baraka yardımı yapılmadığını henüz 15 . 12 . 1966 gününde para almıyanlarm bulunduğu-^ 
nu, kombinanın felâketzedelerin hayvanlarını normal rayiç bedeli üzerinden aldığını, barakaların^ 
arasında dolgu maddesi olarak kullanılan saman ve sair malzemenin vatandaşlar tarafından temin > 
edildiğini, kendilerinin de çalıştığını, bunun için ayrıca saman parası ödenmediğini, Kızılay >ta-ra-.-
fmdan Varto ve Karlıova'ya götürülecek malzemelerin nakli için Erzurum'daki vasıtalarla günlüğü 
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250 liraya nakledilirken, bunlara taşıttırılmayıp Ankara'dan temin edilerek gönderilen Kurt Nak
liyat Şirketine ait kamyonlarla günlüğü T50 liraya nakledildiğini, fahiş görülen bu bedel, Erzu
rum'dan ödenmeyince Ankara'dan bu şirkete ödenmek üzere 60 bin lira gönderildiği ve bu suretle 
ödemlerim yapıldığım, Hınıs'ta hiçbir suretle prefabrike (rezerv) barakalar bulunmadığını, en bü
yük can kaybının görüldüğü Ağgelin köyünde jeologların oturulamaz diye rapor verdikleri halde 
'hilen vatandaşların aynı evlerde oturmakta olduklarım, deprem bölgesinde çalışan fen elemanların 
% İÖO iarnîı ücret aldıklarını, 1 800 Kızılay ekmeğinin para ile satıldığını, deprem sebebiyle dış ül
kelere1 henüz tek işçi dahi gönderilmediğini; 

İîrzurüm Câri köyünden ismi mahfuz bir vatandaşa Hınıs deprem bölgesi amirliği emrine ğeîeri 
istiften bir miktar ke-eo>tenin bn sairin, Vo-"Hiw^-* dolayıs'lylo Seyfettin Ağean'ın kamyon dolusu ke
restenin bir şahsın arabasına yükliyerek götürdüğü hususundaki iddiası sabit olmuşken, bunun dışın
da bir başka müesseseye de parasız kereste verildi ;i aynı şekilde tceyyüdettiği halde bu hususların 
hiçbirisi rapora alınmamıştır. 

Ayrıca Hınıs/ ilçesi Fırfırik, Mollacelil, Arpadrrerv, Ünlüce, Erenli, Divanhüseyin, Çilligöl köy
lerindeki barakaların inşaasmm 7 . 12 . 1966 gü umde bittiği; 

Keza kaza merkezindeki prefabrika evler için S . 12 . 1966 gününde kur'a çekildiğini, ayrıca 
Dervişali, Şalgam, Heydan, Derik, Germik köyler'ne taleplerine rağmen baraka verilmediği için kışı 
karlar altında,çadırlarda geçirmeye mecbur tutulmuşlardır. Yine aynı şekilde program dışı yol, su 
ve sair hizmetler yapılırken İ966 yılı icra programında birçok aksamalar olduğunu beyan etmişler
dir. 

Muş ili: 

'Muş merkez ile Varto ilçesi, nahiye ve köylerin den birkaçında yapılan araştırmada ve dinlenen 
temsilcilerin beyanlarında : 

Meselâ Varto'nun Taşlıyaka, Sazlıca, Sırasöğüt '^ (75 ölü var), Taşçıyol, Köprücük, Yeşildal, Dö-
nertaş, Grölyayla, Yarlıksu, Be'şikkaya, Karapınar köylerinin muhtar ve temsilcileri hasar tesbitleri-
nin yetkili elemanlar tarafından yapılmayıp bir k sininin öğretmenler ve bir kısmının da Kayma
kamlıkça tesbit ettirilmiş olup bu köyde baraka ve para alamadıklarından karlar altında ve çadırlar
da* feârinriialc zorunda kalan aileler olduğunu, bir krmraın ağır hasarlı eski binalarda kaldığını; yine 
Çftyv nâliiyesîıttde bizzat yaptığımız araştırmada buradaki prefabrika barakaların henüz iskeletlerinin 
viap'iim'âitetâ olduğunu en erken olarak bir kısmının ancak 1937 yılında bitebileceği ifade edilmiş ve 
"btirridâ yadsıyan 20 ailenin bizzat çoluk çocuklariy'e kar ve kışta çadır içinde oldukları, ayrıca! Ko
misyonca da bizzat görülmüştür. Nahiyenin büyük bir kısmı ise, iç iskâna tabi olmuştur. Muş merke-
zîitde diÜİÖiıen vatandaşlardan Tahsin Avcı; Mercimekkale'de birçok suiistimaller olduğunu tesbitlerin 
para îte yap'ildiiıriı bil arada 130 balya eşyadan iki pikap dolu eşyanın (balyanın) çalındığını söy-
lemişse de... Vali ma-kamındâ, verdiği izahatta bir kısım e^ya balyalarından birisinin çalınarak açıl-
dfğilii ve bUtiiü yapaji memur olduğu için Memurin Muhakemat Kanunu gereğince hakkında taki
bata ğirişildiğirii Söylemiştir. 

Ayrîöa Mttş linin; Cevizlidere, Kayalısu, Kara^ğa^, Yücetepe, Kumluca, Ünaldı, Yağcılar, Unlu
ca, ÎCiylbâışı ve sair köyleri ağır hasarlı ve tehlikeli olduğundan valinin emri ile ve jandarma zoru ile 
içîtâdelti felâketzedeler tahliye edilmişse de, bunlara baraka ve para verilmediği için, birkısım âfet-
zed«İ^riri halen kış mevsiminde çadırlarda, diğer bir kısmı ise, eski evleri tamir ederek tekrar içine 
ğirif)1 barınmakta olduklarını, keza Mercimekkale ve Serinova köylerinde dinlenen vatandaşlar da ay
nı şekilde açıkta ve çadırda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Varto ilçesinde 12 . 12 . 1966 günü saat 
9,âÖ'dÜ Belediye binasında bilgisine müracaat edi'en Kaymakam Hasan Kalfagil Komisyon huzurun-
da sorulan sorükrı da Cevaplandırarak demiştir ki: İnşaa halinde bulunan 50 Alman barakası bitmek 
üJÜere, keza Kızılhaç tarafından verilen barakalarin yapılmakta olduğunu, halen hiçbirisinin tamari* 
lâttraâdığini tamamen ğayrimeskûıı olduğunu bizza.t söylediği ve Komisyonca da mahallinde görüldü
ğüfrâİck raporda bitmiş diye gösterilmiştir. 300 aded İngiliz barakalarının inşaası ağır gittiğinden 
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1967 yılma bırakıldığım afetzedelerin barakalarını taşınmalarının ancak 25 Kasımda mümkün oldu
ğunu köy yollarının yaz mevsimine göre yapılmış olduğundan kışın vasıta işlemiyeceğini, ikinci teş
bihlerin de teknik elemanlarla değil, Kaymakamlık "i yapıldığını fade etmişlerdir. 11 . 12 . 1966 gü
nü saat 10,00 da Muş Vilâyet Konağında Sayın Vali özet olarak, çalışmalar hakkında Komisyona bil
gi verdi. Ve bu arada Muş ili ile Yaygın, Karakava, Cavlan, Esentepe ve Varto merkezinde yapılan 
barakaların 12 . 12 . 1966 günü bitirileceğini müSbaki barakaların ise, bir hafta sonra ikmal edile 
rek yerlepAirileblleeokierini 31 Ekim tarihi itibariyle rezerv prefabrike baraka olmadığını açıkta kalan 
aileleire ancak yapılmakta olan yeni barakaların verilebileceğini, halen Taşlıkaya'da 90 aile, Muş mer
kezinde ise 26 aile çadırda ve açıktadır. Prefabri ' e barakaların yanılmasını bekliyorlar. eV-mh l -ca 
Muş inşaat Âmiri Afşin Baysal, 12 . 12 . 1966 günü vilâyette vali ve Komisyon huzurunda elinde 
bıtlunaîi dosyaları tetkik ederek barakaların in san hakkında aşağıdaki bilgileri vermiştir: 

1. Çatalı köyünde: 7 Kasımda başlanmış, 21 Kasımda 41 baraka bitmiştir. 
2. Alabalık köyü halkın da işbirliğiyle 6 Ka^mda başlanmış 19 Kasımda 22 baraka bitmiştir. 
3. Ko^rvatağı köyünde 2 Kasımda başlanmış, 0 Kasımda 20 baraka bitmiştir. 
4. Haksever köyünde 26 Kasımda 83 baraka b'tiril mistir. 
5. Ocaklı köyünde 7 Kasımda başlanmış, 23 Kısımda 42 baraka bitirilmiş. 
6. Tuzluköyü 11 Kasımda başlanmış 20 Kasım 1936 da 14 baraka bitmiştir. 
7. Kartaldere köyü 7 Kasımda başlamış 28 K\sım 1966 da 43 bara.ka bitmiş, yol yapılmamıştır. 
8. Di-ktepeler köyü 30 Ekimde başlamış, 6 Ka^nı 1986 tarihinde 12 bıraka bitmiştir. 
9. Yaylısu köyü halkına isteklerine rağmen hmüz 12 . 12 . 1966 gününe kadar baraka yapılma

mıştır. Bu köylerdeki vatandaşların barakaları ya">ılitnca,va kadar çadırlarda kaldıklarım, keza anket 
mevzuunun ihtiva ettiği bilgi ve esaslar kendilerince de bilinmediği için vatandaşlara izah edilemedi
ğini sarih bir şekilde ifade etmişlerdir. 

Muş Yardım Komitesi Başkanı Emekli Yarbay Ahmet Bingöl şifahi ifadesinde: 
İmar İskân Bakanının vatandaşlara fuzuli ve Ö ' -HHIZ' vaatlerde bulunduğunu, vatandaşlara ve 

Mın'a politika getirdiğini, anketin ihtiva ettiği k a n l a r vatandaşlara daha önce an1 atıl madiği için 
felâketzedeler mahiyetini bilmeden tercih haklarını kullandık1 arım, organizasyonun noksan olduğunu. 
hasar tesbitierinin iyi yapılmadığını, aynı yardım1 arın tevziinde haksızlıklar olduğunu, köyler hariç 
sadece Muş'da 300 ailenin açıkta olduğunu bu sebeple yeniden teabitlerin yapılmasının icabettiğini 
söylemiştir. 

Bingöl: 

8 . 12 . 1966 günü Bingöl merkez, Karlıova T'o Solhan'da yapılan araştırmalarda dinlenen isim
leri mahfuz köy muhtarları, temsilciler ile bâzı va'andaşla.r ifadelerinde yekdiğerlerini teyit ve itmam 
ederek yaptıkları konuşmalarda; depremin bu böl -elerde ağır olduğunu, Karlıova'da 7 köyün tama
men yıkıldığını barakaların Kasım ayında yapıld "çını, diğer köylerin % 40 - 50 ninbetinde zarar gör
düğünü Âfetler Kanunu hükümlerine göre % 10 u geçen yerler umumi hayata müessir olduğu düşün
cesinden hareket edilerek o köyün bütününün istifade edeceğinden bahisle hasar tesbitleri yapılma
mış, ayrıca baraka, çadır ve saire de verilmemiştir. Bilâihara, aynı yardımlardan istifade için vâki şi
kâyetler üzerine yapılan tesbitlere ise, birçok suiistimaller karışmış; usulüne uygun her hangi bir tes-
bit yapılmamış. Meselâ K^m parası ypvcVm'a^rd n istifade edilmediği iqin kimlere baraka yapılacağı 
meçhul kalmış, saniyen Hükümet % 10 ağır hasar gören köyler umumi hayata müessir addedilerek 
şahıslara ait ağır hasarlı evler teabit edilmediği için virdim d1 sı kalacaklarından bahsile haklı ve hu
kukî şikâyetlerde bulunarak mağdur olduklarını söylemişlerdir. 

Ayrıca kendi evini tamir ederek yerleşenlere verileceği vadedilen paralar verilmemiş, dolayısiy-
le sık sık depremin devam ettiği bu bölgede vatan laşlar kendi kaderleriyle ba.şbaşa bırakılmışlardır. 
Bu halin tehlike ve mesuliyeti ortadadır. Anket yapılmaması sebebiyle şikâyetler de tevali etmekte-
d r . Mahdut ve mevzii şekilde yapılan hasar tespitleri ide de 2 098 ağır hasarlı ev tesbit edilmesi
ne rağmen anket de uygulanmadığına göre sadece 800 baraka yapılmış, 1 298 ağır hasarlıya .ba-
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ra'ka ve para verilmediği görülmüştür. Meselâ, Taşlıçay köyünden Mehmet Emin Akyürek, eski yı
kık yerlerin bir kısmını tamir eden vatandaşlardan 5 - 6 ailenin bir evde yaşamak zorunda kal
dıklarını, keza kom paralarının sıyyancn 500 lira değil de diğer bölgelerdeki tatbikat hilâfına 
hayvan başına 20 şer lira verildiği bu yerler halkından meselâ, Ramazan Çalış, Atik Bayındır, 
Mehmet Emin Akyürek, Süleyman Çevik ve sair kişilerin beyanlarından anlaşılmıştır. Prefabrike 
evlerin hiçbirisi yapılmamıştır. Halen çadırda çok sayıda vatandaşlar mevcuttur. Köy İşleri ve 
İçişleri Bakanları 2 bin lira yardım yapacaklarına dair verdikleri sözler halen yerine getiril
memiştir. Teknikerlerin menfaat mukabili hasar tesbitlerini yaptıkları ifade edilmiştir, esnafların 
dükkânları yıkıldığı, eşyaları enkaz altında kaldığı halde kendilerine hiçbir suretle yardım ya
pılmadığını, müracaatlarının akim kaldığını söylemişler vali de bu şikâyetlerin doğru olduğunu 
ancak, 7269 sayılı Kanun müsaade etmediği için esnaflara bu hususta yardım edilmediğini söy
lemiştir. 

Solhan : 

24 köyden 5 köyün % 90 nisbetinde ağır hasar gördüğünü, mütebaki köylerin ise, % 40 - 45 
nisbetinde. ağır hasara uğradıklarını faka,t bunların hiçbirisine para veya baraka verilmediğini 
tesbitleri yapan teknikerlerin rüşvet aldıkları iddiası ile valilikçe görevlerine son verildiği. 
Bâzı köylerde ise, ağır hasarlar olduğu ve ölüler çıktığı halde maalesef hiçbir tesbit yapılma
mıştır. Afetzedelere de yapılan tesbitlerin kamilen yolsuz olduğunu, meselâ, Mutluca köyünde 
ilk tesbitte 70 ağır hasar tesbit edilmiş iken, müracaat üzerine aynı teknik elemanlar tarafından 
yapılan ikinci tesbitte 110 ağır hasar tesbit edilmiştir. Böylece şikâyetler üzerine bâzı» yerlerde 
yapılan ikinci tesbitler hep aynı şekilde artışlar gösterince yapılan hasar tesbitlerinin hiçbirisi 
muteber addedilmemiş dolayısiylc mağdur edilmişlerdir. 

Bingöl'de valilik makamı, Karlıova ve Selhan kaymakamlık makamlarında ve huzurlariyle 
yapılan resmî ve fakat şifahi görüşmelerde orta ve hafif hasaslara her hangi bir yardım yapıl
madığını, tesbit yapan teknikerlerden ikisinin rüşvet aldıkları iddiası üzerine işten elçektirildi-
ğini: 

4. Kızılçubuk, Sarıkuşak, Kaynarpınar köylerine 8 . 12 . 1966 günü kışı geçirmeleri için ken
dilerine Kutup çadırı gönderildiğini, halen çadır ve baraka isteyip de alamıyanlar olduğu gibi, 
açıkta kalanların bulunabileceğini bu yolda müracaatlar olduğunu, anket yapılmadığını, köm 
parasının hayvan başına verildiğini, yakacak ve arpa tevziine henüz başlanmadığını, para yar
dımlarının henüz tamamı dağıtılmadığını prefabrike evlerin ancak 1967 yılı inşaat mevsiminde 
kurulabileceğini, yıkılan 19 okuldan 11 adedinin yapıldığını ifade etmişlerdir. Umumiyetle Karlı
ova'daki hasar tesbitleri teker teker evler gezilmek suretiyle değil, umumi hayata müessir olup olma
dığı yolunda yapıldığını Kızılay malzemeleri aynen felâketlere iletilmiş, ancak Kızılay malzemele^ 
rinin bulunduğu ceza evi deposu iki defa hırsızlar tarafından soyulmuş faili yakalanmamıştır. 
Mâruz sebeplerden dolayı yukarıdan beri arz ve ifade etmeye çalıştığım hususlardan anlaşılacağı 
üzere: 

1) Komisyon evvelemirde araştırma önergesinde yazılı Çat, Karayazı, Bulanık ilçe merkez
leri ve köylerinde ayrıca, iç iskâna tabi olan diğer yerlerde her hangi bir araştırma yapılmadı
ğı gibi, şahit beyanları da usulüne uygun olarak tesbit edilmediğinden tanzim edilen rapor nok
san ve yanlıştır. 

2) Vatandaşların evlerini yıktıkları hususundaki mütalâanın hiçbir mesnet ve mehazı yoktur. 
Çünkü, bu hususta dinlenen valiler, mevzuubahis olaydan Ötürü hiçbir kimse hakkmda takibata 
geçilmemiş ve ihbar vukubulmamıştır demişlerdir. 

3. Raporda (bâzı suç ve ihbarlar için) iddia diye tavsif edilen hususlar aslında ve ger
çek anlamında mahallinde dinlenen şahitlerin samimî ve görgüye müstenit ifadeleri idare 
âmirlerinin beyanları ve komisyon başkanının işlenmiş »olduğu söylenen suç ve suiistimal
lerin tahkiki için içişleri, İmar ve İskân, Adalet Bakanlığı ve yetkili mercilere yapılan ih
barlarla belirtilmiş suiistimallerdir.. -
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4. Hınıs Deprem inşaat Amirliği emrindeki kereste deposundan kimliği ve ismi mah

fuz kişiye gizli olarak verilen ve bilâhara tanık beyaniyle ortaya çıkan kereste suiisti
malinin doğruluğu vilâyet makamında bakanlık ve yetkililerin resmî beyanlariyle kabul ve 
ikrar edilmiş olmasına rağmen rapora bu husus dercedilmemiştir. 

Mersin ve mümasili yerde 3 - 4 ailenin 6 - 7 ay birlikte ve bir odada geceli gündüzlü 
ikamete mecbur edilmelerinin doğuracağı ağır sakıncalara raporda yer verimemiştir. 

6. 7269 sayılı Âfetler Kanununun 4 ve 13 ncü maddelerinin tatbik edilmediği rapora alın
mamış Hükümetin sorumluluğu belirtilmemiştir. 

7. Hasar tesbitlerinde bölgelere göre haklı muameleler yapılmıştır. 
8. Anket işlemi 7269 sayılı Kanuna aykırıdır. 
9. Baraka inşaatı iddia edildiği gibi 31 Ekim 1966 da bitmemiş Aralık 1966 gününe 

kadar devanı ettiği ve halen açıkta ve çadırda felâketzedeler bulunduğu halde bu hususlar 
rapora alınmamıştır. 

10. Halen açıkta ve çadırda kalan vatandaşlarımızın mevcudolduğu keza, Hınıs Hü
kümet binası Sağlık Evi, Mesçitli yolu gibi hususlar yapılmadığı halde yapılmış gibi rapora 
dercedilmesi dikkate uygun düşmemiştir. 

11. Türlü hırsızlık, rüşvet ve sair yolsuzluklar şahit beyanları ve resmî makamlarda 
resmî şahsiyetlerin de ifadeleriyle berraklık kazanmasına rağmen bu cihetlere de raporda 
asla yer verilmemiştir. 

12. Bâzı yerlerde barakaların projeye aykırı olarak tek kapı yapıldığı. 
13. Vilâyet makamında idare âmirlerinin verdikleri bilgilerden de anlaşılacağı üzere Hı

nıs ve Varto'da rezerv baraka bulunmadığı hele 31 Ekim itibariyle hiçbir prefabrike baraka 
yapılmadığı halde, yapılmış gibi gösterilmesi. 

14. Ahşap barakaların maliyet fiyatlarının tesbitinde dolgu için saman karşılığı ola
rak konan 175 liranın sarf edilmeyip afetzedeler tarafından verildiği halde; Bakanlık 
bütçesinden sarf edilmiş gibi gösterilerek resmî bilgilere göre 10 bin baraka için 1 milyon 
750 bin lira gibi bir meblâğın sallantıda bulunduğu hususu keza rapora alınmamıştır. 

15. ikinci ve üçüncü hasar tesbitleri nazarı itibara alınmamıştır. 
16. Erzurum Vilâyet konağında bir yetkilinin Kızılay malzemelerinin dağıtımı vesile

siyle ortaya koyduğu nakliye yolsuzluğu da keza .rapora alınmamıştır. 

NETlCE : Bertafsil arz ve ifadeye çalıştığım mânız sebepler muvacehesinde Meclis araş
tırması açılmasını istiyen önergemizde belirtilen hususların doğruluğu tamamen ispat edilmiş 
bulunmaktadır. Şöyle ki : 

1. önergenin birinci maddesinde yazılı olduğu gibi anket mevzuu daha önceden halka izah 
edilerek anlatılmamıştır. 

2. ikinci maddede yazılı baraka inşaatının yeterli olmadığı açıkta ve çadırda kalan vatan
daşların bulunduğu şahadet, idare âmirlerinin beyanları ve mahallinde yapılan araştırmalar ne
ticesinde görülerek sabit olmuştur. 

3. Üçüncü maddede yazılı barakaların yaşama şartları bakımından gayrikâfi olduğu iddia
sı bilhassa mahallinde görülerek anlaşılmış ve Mimarlar Odasının verdiği raporun doğruluğu bu 
suretle bir kerre daha katiyet ifade etmiştir. 

4. Malzemelerin naklinde usulsüz ve keyfî muameleler olduğu ihale dosyasının mündcrceatı 
ile, zaman, mahal ve şirket ismi de ziredilerek vilâyet makamında verilen resmî ve mevsuk be
yanlarla sabit olmuştur. 

5. Yolların geçici şekilde yapıldığı, yağmur kar mevsiminde muvasalata elverişli olmadığı, 
idare âmirlerinin beyanları, Bulanık'a ve Çat'a yolların kapalı olması sebebiyle gidilmiyeceğine 
dair verilen bilgiler iddiamızın doğruluğunu ispat etmiştir. 

6. iç iskân sebebiyle bâzı yerlerde 3 - 4 ailenin bir odada yaşadıkları, bir kısmının para
larını zamanında alamadığı ve bâzı sızlanmaların olduğu mahallinde görülerek anlaşılmıştır. 

1 Millet MedM (S. Sayısı : 247) 



— 44 — 
7. Afetzedelerden et ve samanların satın alınmadığı yalnız, kasaplık hayvanların rayiç 

bedel üzerinden alındırı bunun dışında kalan hayvanların alınmadığı şahadet, mahallin
de yapılan araştırma ve bu hususta yetkili kişilerin beyanları ile sabit olmuştur. 

8. îq iskâna tabi olanların büyük mikyasta halk yardımı ile geçindikleri idare âmirle
rinin beyanları ve verdikleri resmî yazılardan anlaşılmıştır. 

9. Kredilerin tecili işleminin önergelerin verildiği tarihten bir ay sonra yapıldığı bu ara
da, esnafların ve ticaret crbabıı»:ı afetzede olarak bir yardim, görmedikleri yetkililerin ma
hallinden verdikleri bilgilerden öğrenilmiştir. 

10. Yapılan tesbitlerin yolsuzluğu ve isabetsizliği her türlü düşüncenin çok ötesinde 
rüşvet ve sair sc'brpVric de sabit olmuştur. 

11. .önerge tarihinde araştırma sırasında Hükümetin daimî iskân ile uğraştığına dair 
her hangi bir bilgi alınmamış ve bu hususta bir icraat ve faaliyet de görülmemiştir. 

Yukarıdan beri arz ve izahına çalıştığım hususlar raporda yer almadığından, işbu muhale
fet şerhimi vermek zarureti hâsıl olduğunu, keza daha geniş ve detaylı malûmatı Yüce Mec
liste yapılacak müzakereler sırasında arz edeceğimi bildiririm. 

Saygılarımla. 
24 . 4 . 1967 

Gıyasettin Karaca 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum Milletvekili Necati Güven'in muhalefet şerhi 

Dcprom Araştırına Komisyonu Baş/kanlığına 

Araştırma neticesi rapora geçirilen hususlar vali ve kaymakamların bu hususta vermiş olduk
ları bilgilerdir. 

Araştırmada vatandaşların bu hususta beyanları raporda yer almamıştır. 
Komisyon raporu usulüne uygun şekilde tutulmıyan notlarla tanzim edilmiştir. 
Barakalar ihtiyaç yerlerine değil, kaza merkezlerine inşa edilmiştir. 
Vatanda§lar tarafından araştırma mevzuu iç erişine giren hususlar komisyon tarafmdan araştı

rılarak hakikate uygun olup olmadığı meydana çıkarılmamıştır. 
Muvakkat inşaatta her türlü usulsüzlük ve yolsuzluk ve mesuliyetsizlik vardır. 
Bunların müsebbipleri hakkında bir araştırma olmamıştır. 
Bakanın izahatının tamamen tersi hâdiseler mahallinde cereyan eıtmiştir. Bu hususları Meclis 

kürsüsünde arz etmek üzere ırapora muhalifim. 
Söz hakkıım mahfuzdur 24 . 4 . 1967 

Erzurum Milletvekili 
Necati Güven 

Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, Deprem Bölgesinde Meclis Araştırması yapan Komisyon 
raporuna ait muhalefet şerhi 

18 Aralıkta vazifelendirilen komisyon, Karayazı, Çat ve Bulanık'a uğramadan deprem bölgesinde 
İÜ günlük kısa bir inceleme yaparak döndü. Bu 10 günlük kısa müddetin büyük bir kısmını da afet
zedelerin şikâyetlerini ciddî şekilde tetkik ve tahkik edeceği yerde kendilerinden şikâyet edilen üst 
makamlara da yanlış malûmat veren vali ve kaymakam sair memurları dinlemek suretiyle geçirdi. 

Afetzedelerin dilekçelerini biz Dilekçe Komisyonu, Tahkikat Komisyonu değiliz gerekçesiyle 
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almadı. Temsilcilerinizi dinliyeeeğiz diyerek de şifahi müracaat etmek istiyen afetzedelerin büyük 
bir kısmını dinlemedi. 

Buna rağmen, Muş, Varto ve Hınıs'ta inceleme yaptığımız her köyde (Muş'un Mercimek Kale 
nahiye merkezi hariç) çadır içinde yaşıyan afetzedelere rastladık ve kendilerine el uzatılmıyan fii
len dışarda kalan kül halinde afetzede köy halkının dışarda kaldığını ve kendi imkânlariyle der
me - çatma barınaklar yaparak altına sığınan afetzedeleri tesbit ettik. 

•Organizasyon bozukluklarına, yolsuzluklara bu sebepten yardımların hedefine ulaşmadığını mü
şahede ettik. 

Ancak, bu durumları komisyon başkanı aleyhteki delillerin tevsikini önlemek maksadına uygun 
şekilde tevil ve tanzim etmek için objektif bir inceleme zaptı tutmadı, içtüzük hükümlerini kasden 
ve pervasızca çiğnedi. (Nitekim mahallinde yapılan incelemelere ait) notlar komisyonun ittifakiy-
le keenlemyekûn addedildi.) 

Yine Komisyon Başkanının keyfî ve maksatlı tutumuyla Yüce Meclis zamanında aydınlatılmadı, 
kasden oyalandı, sürüncemede bırakıldı, âdeta komisyon mânâsız, önergeler hükümsüz hale getiril
mek istendi. 

Zira, geçici iskân müddeti doldu, afetzedelerin daimî iskânlarını sağlamak için gerekli ödenek 
ayrılmadan bütçe Meclisten geçti. 

Meclis araştırma konusu haline getirilmiş olması dolayısiyle dördüncü büyük kuvvet olan şerefli 
Türk basınının konu üzerine eğilmesi önlendi, âfetsedeler büyük ıstıraplariyle başbaşa kaldılar, şe
refli Türk basınının murakabesini önlemek, afetzedeler için en büyük talihsizlik oldu. 

Bu suretle, miktarı 19 000 in üstünde ağır, orta ve hafif hasara mâruz kalmış hane sahibi afet
zede aileler Devletin yardımından mahrum bırakıldı, ıstıraplı durumları büyük Türk Milletinin 
gözünden saklandı. 

Rapor bellibaşlı şu hususlarda noksan tanzim edilmiştir : 
1. 7 . 3 . 1966 da aynı yerlerde bir deprem olmuştu. 20 kişi enkaz altında kalarak öldü. Jeolog 

ve jeofizikçiler bu yerlerde inceleme yaptılar. Raporlarında bu ımntakalar birinci derecede deprem 
bölgesidir, binaenaleyh duvarları yuvarlak taş ve çamurdan örülmüş yapıların altında yaşamanın 
tehlikeli olduğunu bildirdiler, Sayın îmar ve İskân 'Bakanı, jeologların bu raporları şöyle dursun, 
7269 sayılı Kanunun 14, 15, 16 ve 40 ncı maddelerindeki âmir hükümlerine aykırı hareekt ederek, 
evlerini yapan afetzedelerin inşaatlarını kontrol ettirmeden, Devlet alacağının tahsili hususunda da 
gayrimenkul ipoteği tesis ettirmeden mûtat hilâfına asgari 7 500 lira kredi yerine 1 500 lira krediyi 
müteselsil kefaletle afetzedelere dağıttı, iktisadi müzayaka içinde bulunan afetzedeler bu paraları 
aldılar, bir kısmı evlerini tamir etmeden aynı tehlikeli binaların altında yaşadılar, diğer bir kısmı 
da aldıkları paraları evlerini tamirde kullandılar, ancak tamir ettikleri evler kanunun öngördüğü 
şekilde sağlam depreme dayanıklı olmadıkları için ikinci depremde yıkıldılar. İkinci deprem olduğu 
zaman gündüz ve hasat mevsimi olmasına, bu sebepten halkın büyük bir kısmı dışarda bulunmasına 
rağmen, 2 500 kişinin enkaz altında kakarak ökn-esim intacotti. 

Sayın îmar ve îakân Bakanının birinci depremdeki tedbirlerinde gayrikanuni hareketleri sabit 
olduğu halde, ikinci depremde de vazifesine devam etti, büyük çapta organizasyon bozukluğu, yol
suzluklar oldu, afetzedelerin büyük bir kısmı yardımdan istifade edemediler, kendi kaderlerine terk 
edildiler, kendi başlarına yaptıkları yine yuvarlak taş ve çamurdan örülmüş duvarlı yapıların altına 
sığındılar. 

2. Hasar tesbitleri ikinci depremden sonra, objektif kanuni ölçülere göre yapılmadı, bunda 
hemen herkes ittifak halindedir. Hasar tesbitleri objektif ölçülere göre yapılmayınca yardımlarda 
da kıstas olarak ağır hasar görenler nazarı dikkate alındığından ve ağır hasarlılara münhasıran 
yardım yapıldığı eihetle temelde meydana gelen hata bütün yardım faaliyetleri üzerine müessir 
olmuş, büyük çapta organizasyon bozukluğu meydana getirmiş, adalet ve müsavat prensiplerine 
göra hareket edilmemiştir. Resmî kayıtlara göre 33 220 hasar görmüş haneden yalnız 20 007 ha
ne ağır hasarlı olarak tesbit edilmiştir. Halbuki birinci derecede deprem bölgesi ve deprem epi-
santrı içinde bulunan bu bölgelerdeki binaların büyük bir kısmının duvarları yuvarlak taş ve ça-
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murdan örülmüş olması dolayısiyle depreme dayanıklı bulunmadıkları isbattan uzak bir hakikat 
iken, bunların hepsinin ağır hasarlı mütalâa edilmesi ilim ve fennin bir icabı iken ağır hasarlı mü
talâa edilmek şöyle dursun, gerçekte ağır hasara mâruz kalanların büyük bir kısmı orta ve hafif 
hasarlı gösterilmiş, böyle bir durum karşısında kalan meşru hakkı muhtel olan afetzedeler hak
larını aramak için şikâyet etmiş, fakat aylarca devlet kapılarında süründürülmüş, kendilerine 
müsbet - menfi bir cevap verilmemiştir. Yoksa komisyon raporunda belirtildiği gibi, gayrimeşru 
menfaat yarışması ortada yoktur. Devlet mekanizmasının vazifesi, meşru taleplerle gayrimeşruu bir 
birinden ayırdetmektir. Erzurum'da şikâyetler üzerine ikinci hasar tesbiti yapılmış, 946 aile reisi
ne baraka yapılmadığı takdirde nakdî yardım verileceği vadedildiği halde yardım yapılmamış, afet
zedeler maalesef aldatılmışlardır. 946 haneye yardım yapılmama mazereti ipe un serme mâna
sını taşımaktadır. 

3. Hasar " tesbitlerinin objektif, kanuni ölçülere göre yapılmadığı, baralka ihtiyacının miktar 
olarak rjlânlaştırılmasmda da anlaşılmaktadır. 31 Ekime kadar 6 293 haneye baraka yapılacağı 
kararlaştırıldığı halde ibunun çok üstünde 10 293 .baraka inşa edilmiştir. Bu, başarıdan ziyade or
ganizasyon bozukluğunun, israfın açık bir delilidir. Bâzı yerlerde baraka istenmediği halde ba
raka yapılmış, boş kalinis, boş kalmaktadır, bâzı yerlerde de baraka istendiği halde oralarda ba
raka yapılmamış, vatandaşlar açıkta bırakılmışlardır. 

Mimar Odalarının baraika malzemesinin israf edildiği yolundaki ve teknik balkımdan barakada 
17 kusurun mevcudiyetine dair beyanları yerindedir. Barakaların çatı altındaki keresteleri bâzı 
yerlerde kullanılmamıştır. Ayrıca, 175 lira her 'bir barakada kıymet takdir edilen saman dolgu
sunun parası vatandaşlara verilmemiştir. Bunlar suiistimal olmasalar bile, israf olduğu şüpheden 
varestedir. 

4. Rezerv barakalar yapılmış, boş bırakılmıştır. 10 293 barakadan 6 293 barakanın yapılacağı 
plânlaştırıldığı halde fazla kalan 4 000 barakanın maliyetleri mütaaiMıitlere verilen beher bara
ika için 6 000 lira bedel üzerinden hesabedildiği takdirde 24 milyon liranın ölçüsüz, gereksiz sarf 
edildiğini ortaya çıkarmaktadır, denildiği gibi. Rezerv baraka miktarı az değildir, Tekman'da 
161, Çat'ta 308, Muş, Bingöl, Varto ve Hınıs'ta yapılmış barakaların büyük bir kısmı boştur, 
afetzedelerin zirai işletmelerinin içinde yapılmadığı için, âfetzede'lcr bu barakalara girmemekte
dirler. Barakaların yapılşı suiistimal değilse, bir israf veya organizasyon bozukluğunun katî de
lilidir. Jeolokların raporlarında işaret ettikleri, Allah göstermesin meydana gelmesi kuvvetle 
muhtemel bir yeni felâkette ölenler ölür, geri kalanlar da boş barakalara yerleştirilir, mânasını 
taşımaktadır. Her türlü ihtimalin her biri tefsir edildiği takdirde, organizasyon bozukluğu, israf 
veya suiMiımal ortaya çıkardığından, İmar ve İskân Bakanlığının sorumluluğunu gerektirmekte
dir. 

5. 7269 sayılı Âfetler Kanununun 29 ncu maddesine göre, hane esası üzerinden yardımın 
yapılmasının gerekıfciğiinii 'koaniısyon kabul 'etmiştir. Halbuki icraatta aynı hanenin altında yaşıyan alille 
ünitelerine de, yardımım yapıldığını kabul etmiş bulunmaktadır. Bu durum, bâzı yerlerde aile olduk
ları halde, hanesi ağır hasara nnâruz kalmış afetzedelerin yardım almadıklarını açıkça ortaya koy
duğu gjilbi, eğer kanunun mânası yalnız hane sahliplerdne, hane üzerinden yardımın âmiır bulunu
yorsa ve aile ünitelerine göre yardım yapılmışsa 'ki yapılmıştır, kanunsuz harcama yapıldığını or
taya koymalktadır. Bu sorumluluğu gerektirmektedir. 7269 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin 
2 nci fıkrasının sarahatine göre, yardımların aile ünitesi üzerinden yapılırmasını âmir bulunmakta
dır. Bu yönden de büyük bir kısım aileler ağır (hasar gördükleri halde yardımdan mahrum bı
rakılmış, adalet ve müsavat prensiplerine aykırı hareket edilmiştir. 

6. İç ve dışta yapılan nakdî ve aynî yardımların envanteri olarak verilmemiştir, tedahüller 
vardır. Emlâk Kredi Bankası ve Kızıl ayda toplanan naktî yardımların yekûnu 50 milyon civarın
da olduğuna göre, başka hiçjbir türlü faaliyete girişmeksizin 20 000 afetzede aile arasında müsavi 
şekilde bu para taksim edilmiş olsa idi, yekûn olarak her bir afetzede ailenin eline 2 000 ilâ 
2 500 lira para geçecekti, yardım faaliyetlerinde 12 500 aileye bu şekilde para yardıımı yapılmış,, 
.alınan tedbirlerin bel kemiğini bu şekildeki yardım meydana getirmiş, diğerleri de aynı muame. 
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leye tabi tutulmuş olsaydı, Devletin Hazinesine el uzatılmadan da iç ve dış yardımlarla bugünkü 
istihsal edilmiş netice elde edilecek, Sayın İmar ve İskân Bakanı ve Hükümetin olağanüstü gay
retleri de ıboşa gitmezdi. 

7. 16 213 orta ve hafif hasarlı aileden başka, Hınıs'ın dağ köyleri, Hayran, Şalgam, Meydan, 
Kalecik, Ilıcak, Devrişali; (Kavar, Cilligöl, Tepeli mezralarında) Varto'nun, Yeşilada, Sırasöğüit-
ler, Gölyayla, Eryurdu, Beşikkaya, Yarlısu, Gel'intaş, Dönertaş, Kuşluk, Görgü, Göltepe, Baltası 
gibi dağ köyleriyle; Erzurum'un, (Hınıs, Tekman, Çat dâ'hil) Karayazı hariç, 946 hane, (Kığı, Sol
han, Karlıova dâıhil) Bingöl'de 1 493, Muş'ta 300 Ihane ağır hasarlı olarak İmar ve İskân Bakanlığı
nın tesıbit ettiği aileler açıkta kalıp, kendi imkânlariyle barınmış! ardır. 

8. Kereste naklinde de radyo ile pazarlık yapılacak, firımalar haberdar edileceği yerde, te
lefonla 15 firma halberdar edilmiş, Erzurum ve Trabzon Şoförler Cemiye tinin talepleri nazarı 
dikkate alınmamış, nakli 2 firmaya verilmiş, bu iki firma bizzat kendisi nakli yapmaktan ziyade 
başka nakliyecilere keresteleri yarı fiyatla naklettirmiştir. Bu durum da calibi dikkattir. 

9. Et ve Balık Kurumu, afetzedelerden doğrudan doğruya onların mallarını değerlendirmek 
için hayvan satınalmamıştır. Esasen statüsü de buna müsait değildir, müşalhıhas olarak bir afetze
denin ismini de zikredecek durumda değildir, fakat buna rağmen afetzedelerden mal alınmış
tır şekillide 'beyanlarda bulunulmuştur. Varto'nun Görgü, Dönertaş - Gelintaş ve Kuşluk köylerin
de baraka yapılacağı vadedilen ve faikat kendilerine baraka yapılamıyan afetzedeleri Varto civa
rındaki boş barakalara yerleştirelim diye teklifte ıbulunduklarında, bizim 'hayvanlarımız vardır, 
bunları ne yapacağız? Satamıyoruz, bu sebepten de gösterilen barakalara gidemiyeceğiz, dedikle
ri ve Et - Balık Kurulurunun bu durumdaki afetzedelerin hayvanlarını satmalmadıklarını ortaya 
koymaktadır. Afetzedelerden bu durum sorulmuş olsaydı vaziyet daha iyi anlaşılacaktı. F. A. O. ca 
afetzedelerin hayvanlarına verilen arpalar darlığa rağmen dağıtılmamıştır. 

Netice olarak; rapor hakikatleri ortaya koyup Yüce Meclisi aydınlatmaktan ziyade, Hükü
met icraatını met etmeye matuf şekilde hazırlanmıştır. 7 . 3 . 1966 ve 19 8 . 1966 da peşpeşe 
iki defa şiddetli 50 nin üstünde de az şiddette depremler oldu. Bu depremlerin her biri Devlet 
adamlarına tedbir alma yolunda ihtar mahiyetindedir. Kaldı ki, bu 'bölgelerde inceleme yapan 
jeolok ve jeofizikçi Oktay Erginay, Hilmi Özküçük, Osman Gürer; (buraların birinci derecede 
deprem 'bölgesi ve deprem 'epiöantrı içinde bulunduğunu, buradalki yapıların yuvarlak taş ve çamurdan 
örülmüş olmaması gerektiğini depreme dayanıklı şekilde yapı yapılmasını tavsiyelerinde bildirmiş
lerdir. Şimdiye kadar olan olmuş, biten bitmiştir. 60 000 hane duvarları yuvarlak taş ve ça
murdan örülü yapıların altında yaşamaktadır. Bunlardan 36 220 si ağır, orta ve hafif hasar gör
müşlerdir. Bunlardan 20 007 aile ağır hasarlı mütalâa edilmiştir. 20 007 ailenin normal hayata 
intibakları nasıl sağlanacaktır. 1967 bütçesine bu lıususta para konmadığını Sayın İmar - İskân 
Bakanı, ibütçe müzakereleri sırasında ifade ettiklerine göre, 2 milyara yalkm bütçe açığı olan bir * 
Ibütçede afetzedelerin normal hayata intibaklarını şağlıyacak para nereden temin edilecek, bu bir 
istifam yaratmaktadır. 

Rapor bu hakikatlere yer vermediği için söz 'hakkım maihfuz kalmak şartiyle rapora muha
lifim. 

Nihat Diler 
lErzuruan Milletvekili 

Deprem Bölgesinde Meclis 
Araştırması Yapan 

Komlisyon Üyesi 
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îçel Milletvekili Sadık Kutlay'm muhalefet şerhi 

Deprem Araştırma Komisyonu raporu hakkında muhalefet şerhi 

Komisyonumuz, verilen deprem araştırma önergeleri istikametinde tetkikler yaparak iyi ve ye
rinde yapılan işlerle aksıyan, işlemiycn hatalı yapılanları tebarüz ettirmekle görevlidir. Komisyon 
çalışmalarımız ve esas hakkındaki düşüncelerimizi arz etmeden evvel açık kalplilikle belirtmeyi 
bir vicdan borcu hissediyoruz ki, komisyonumuz m çalışmaları verimli olmamıştır. Açık bir ifade 
ile vazifesini l'âyıkıyle yapamamış olduğu kanısındayız. 

Zelzeleyi takiben Hükümet Başkanı, Hükümet üyeleri ilk günden itibaren büyük alâka göster
mişlerdir. Asker ve sivil bütün alâkalılar ve halkımız deprem felâketzedelerinin yardımına koş
muşlardır. Bu işbirliği, yetişen âcil yardımlar, yeni felâketleri önlemiş, halkm tahammül gücünü 
artırmıştır.. İlk günler karşılaşılan müşkülâtı takdir ediyoruz. Huzurunuzda Hükümete, bütün alâ
kalılara ve halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Buna rağmen komisyonumuzun yerinde yaptığı tetkikler neticesinde verilen araştırma önerge
lerinin isabetine de vicdanen kaani bulunuyoruz. 

Yüksek Meclisinize samimiyetle bir vakayı arz etmeyi vazife sayıyoruz. Şöyle ki : önergenin 
verilmesi ne kadar yerinde olmuşsa üzüntü ile ifade etmek mecburiyetindeyim ki, komisyonu
muzun çalışmaları da o kadar dağınık ve verimsiz olmuş, şahsi gayretlere kalmış ve müşterek bir 
çalışma temin edilememiştir. 

Bu sebeple komisyon çalışmalarımızı kısaca arz etmek mecburiyetini duymaktayım. 
Komisyonumuz tam 5 ay faaliyette bulunmuştur. Bir aylık ilk müddeti dört kere uzatmak 

mecburiyetinde kalmışızdır. Bu 5 aylık müddet içinde 14 toplantı yapılabilmiştir. ilk altı toplan
tı Ankara'da ve seyahatte yapılmış ve seçim, ve ıctkikat usullerine aidolmuştur. Ancak bir top
lantıda rapor müzakeresiz okunmuş, iki toplantıda ise raporun müşahede kısımları kısmen görü-
şülebilmiş, raporun esasına geçmeden bir önerge ile konuşulamadan, alâkalılar dinlenemcden ra
por bu haliyle huzurunuza gelmiştir. Ne kendi aramızda, ne Hükümet ve ilgililerin iştirakiyle 
bir fikir karşılaştırılmasında bulunulmadan rapor yüksek huzurunuza gelmiştir. Bu rapordan ve 
muhalefet şerhlerinden neticeler çıkarmak Yüksek Meclisin yakın alâkasına bağlı kalmaktadır. 

Bu girişten sonra asıl konuya dönebiliriz. Ben de raporda esasa uyarak konuyu; 
I - Zelzele akabinde yapılan ilk işler ve yardımlar, 

II - Açıkta kalan vatandaşların kışı geçirebilmeleri için geçici iskân tedbirleri, 
III - Daimî iskân tedbirleri, 
olarak sunmak istiyorum. 

I - Depremden sonra alman âcil tedbirler ve yardımlar : 
Zelzeleyi takibeden ilk günlerden itibaren Hükümetin, halkımızın ve dış memleketlerin yakın 

alâka ve yardımları başlamıştır. Bu yardımlar para, çadır, baraka, giyecek ve yiyecek eşyası 
her sahayı içine almıştır. Bu meyanda Sayın Başbakanın ve onu takiben diğer bakanların ve mu
halefet partilerinin felâket mıntakasına koşmaları ve halkı teselli etmeye çalıştıkları, Hükümetin 
her yardımı yapmaya hazır ve Türk Devletinin bu yardımı gerçekleştirecek güçte olduğa beyan 
edilmiştir. Bu çok yerinde bir hareket olmuş ve halkm tahammül gücünü artırmıştır. Askerleri
mizi"! nnyret ve yardımlarını minnet ve şükrada anmayı zevkli bir vazife sayıyoruz. 

Sağlık hizmetleri de süratle felâket mmtakar?ım ulaştırılmış ve emniyet tedbirleri alınmıştır. 
B ı işlerde çalışan resmî ve özel bütün teşekküllere,bunların personeline insanüstü gayretlerinden do
layı teşekkürleri sunmayı bir vazife sayıyoruz. 

Ancak, Kızıl aydan gelen ve mahallî idarelerce dağıtılan yardım malzemesinin dağıtılmasında 
aynı mükemmeliyeti gördüğümüzü beyan edemeyiz. Bu hususta, aradan aylar geçmesine rağmen 
heyetinize ve ilgililere pek çok şikâyetler olmakta idi. Bu şartlar altında dağıtma işinin zor bir iş 
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olduğu kabul edilmek mecburiyeti vardır. Büyük gayretler de sarf edilmiştir. Ancak, zorlukların 
muvaffakiyetsizliği örtmesine de imkân verilmemelidir. 

Bu vesileyle komisyonumuzun tetkikatı sırasında şahit beyanları ve halk temsilcileri idare âmir
leri ile sair yetkili şahısların ifadelerinde deprem işlerine taallûk eden birçok yolsuzluklar görülmüş 
bu cihet haklı görülerek Sayın Komisyon Başkanı tarafından bu yolsuzlukların tahkiki için imar ve 
iskân, İçişleri ve Adalet Bakanlığı gibi yetkili mercilere ihtarda bulunulmuştur. 

Eğitim sahasında alman tedbirler de çok yerinde olmuştur. Takdirlerimizi bildiririz. 
Âcil tedbirler sırasında, istisnasız Hükümetin, idare âmirlerinin, askerlerimizin, her sınıf Dev

let memurlarının, sağlık ekiplerinin ve halkımızın göstermiş oldukları büyük gayretin takdirkârı 
olduğumuzu ve minnet ve şükranlarımızı tekrar etmeyi bir vazife sayarız. 

I I - Geçici iskân tedbirleri : 
1. Hasar tesbiti, 
2. Anketler, 
3. Baraka, kendi evini yapana yardım, 
4. Teknik yardım, 
5. Para alarak kışı kendi istediği yerde geçirme, 
6. Devletin tesbit ettiği yerde kışı geçirme, 
Konuları olarak gözden geçireceğiz : 

1. Hasar tesbiti: 

Hasar tesbitinin önemi hakkında Yüksek Meclise izahat vermek belli ve bilinen bir durumu 
tekrar etmek olur. Ancak, şu kadarını söylemek icabeder ki, geçici ve daimî iskânda her şey bu
na dayanmaktadır. O halde hasar tesbitinin çok dikkatli, sıhhatli bir şekilde yapılması, iyi kıy
metlendirilmesi ve buna halkın inanması gerekirdi. Filhakika bütün ilgililer, Sayın Bakanlar, ida
re âmirleri, mühendisler her soruda karşınıza hasar tesbiti ile çıkmakta, şu kadar ağır hasar, şu 
kadar yıkık var demektedirler. Hal böyle iken ve1 her şey bu hasar tesbitlerine dayanırken ne gö
rüyoruz? 

a) Kanuna göre hasar tesbitinin İmar ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığınca ve 
yetkili heyetlerce yapılması lâzımgelirken, tekniker ve teknisyenlerle zaman zaman tek kişi ola
rak yapılmış olduğu her yerde ifade edilmiş ve rapora da geçirilmiş bulunmaktadır. Memleketi
mizin teknik gücü bu tesbiti en iyi şekilde ve istenilen süratle yapmaya kifayetlidir. Bilhassa 
kısa süreli bu iş için mutlaka yetkili teknik eTe manlar kullanılmalı idi. Bu yapılmamıştır ve bü
yük bir hatadır. 

b) Hasar tesbitlerinin kıymetlendirilmesi şimdiye kadar merkezde yapılmakta idi. Burada va
kit darlığı düşünülerek illerde yapılabilirdi. Bu kıymetlendirme Bakanlığın mahalline direktif 
verilmiştir demesine rağmen hiç yapılmamıştır. Bunu açıkça bütün idare âmirleri ve yetkililer 
ifade etmişlerdir. Alâkalıların bu en mühim konuyu nasıl ihmal ettikleri anlaşılmaz bir şeydir. 

c) Hasar tespitlerine pek çok itirazlar olmuştur. Bu itirazlar yeni depremlerden doğma 
olduğu kadar, bizzat hasar tespitlerinin kendisine de itiraz şeklindedir. Başlangıçta bu itirazlara 
aldıran olmamış, ikinci ve üçüncü tespitlerin yapıldığı yerlerde, tespitler arasındaki izah edilmez 
büyük farklara rağme» daha salahiyetli heyetlerce kontrol edileceğine aynı kimselere tekrar etti
rilmiş ve şikâyetler devam edip gitmiştir. Eğer ilk yapılan tespitler ile sonrakiler birlbirine uysa 
ve mâkul farklar meydana gelse idi elbette idare haklı olacaktı. Bu haksız duruma rağmen yeni 
ve ciddî tesbitler yapılmamıştır. Meselâ Bingöl'ün Solhan, bucağında ilk tesbitıte 145 ağır hasar 
bulunmuş iken, ikinci tespitte 295 e yükselmiştir. Bazen tek başına bir tekniker veya teknisyen, 
bazan muhtarla, bazan evin içine girmeden, bazan köy odasından tesbitler yapılmıştır. Bu bü
yük farklara rağmen ciddî ve acele tedbirler alınmaması çok acıdır. Bâzı idare âmirleri de 
ikinci veya üçüncü tesbitleri bililtizam yaptırmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunu gören ve ha-
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taya ispat eden halka kusur bulunabilir mi? Kusur Hükümette ve idarededir. Sayın Bingöl Valisi 
suiLtimal şikâyetleri üzerine bu tesbiti yapana işten el çektirmiş, buna rağmen yapılan tesbitleri 
kontrol cihetine gitmemiştir. Zamanla hasar tespiti büsbütün çığrından çıkmıştır. Valiler, şanti
ye âmirleri, inşaat teknikerlerine, siz de teknik adamsınız, ağır hasarları tesbit ediniz veya ge
rekenlere baraka yapınız emrini vermiştir. Böylece kontrolsuz keyfî bir durum almış yürümüştür. 
(Misal olarak Bingöl Serinova köyü) 

d) Kıymetlendirme işinin de bir usule bağlanmadığı aşikâr olarak görülmektedir. 
Netice olarak diyebiliriz ki, hasar tesbiti ve kıymetlendirme işi kanunsuz, nizamsız ve 

gelişigüzel bir hava içinde başlamış, böylece devam etmiş ve bitmiştir. 
Hulâsa edersek, hasar tesbiti işi depremin ve yardımların önce ve sonra aynî ve nakdî olarak 

en mühim unsuru olduğu halde tamamen kontrolsuz, organizasyondan mahrum, başıboş bir hal
de cereyan etmiş ve halkın haklı şikâyetlerine söbebolmuştur. Esefle kaydetmek lâzımdır ki, 
bu şikâyetlere kimse aldırış etmemiş, üstelik halk nankörlükle itham edilmiştir. Bu da anlaşılır bir 
şey değildir. 

* 
2. Anketler: * 

Filhakika prensibolarak bâzı zaruretler neticesinde doğmuştur. Ancak, anketlerin tertibi de, 
uygulaması da huzursuzluk doğuran bir şekil almıştır. Anket alternatiflerinin neticeleri eşit de
ğildir. Anketler sırasında halka doğru bilgi verilmemiş, iyi izah edilmemiştir. Bu se'beple, mese
lâ baraka hali daha elverişli olduğuna göre halk bunu seçememiş, daha sonra değiştirmek zorun
da kalmıştır. Bu da hem halk, hem Hükümet için güçlükler doğurmuş ve şikâyet konusu olmuştur. 

Bingöl vilâyeti anketi uygulamamıştır. Bingöl Valisinin anket için söylediği (halkın hayva
nını ve mahsullerini. bırakıp başka yere gidemiyeceği, parayı alsa bile gitmiyeecği) gibi sebepler 
diğer iller için de aynen vardır. Diğer illerde hayvan mı yoktur, ot mu yoktur ? 

Erzurum ilinde yalnız Tekman'da tatbik edilen dördüncü alternatif yanı 1 000 lira, iki met
reküp kereste yardımı hem Hükümet ve hem de halk için çok elverişli olduğu halde başka yer
de tatbik edilmemiştir. Bu alternatif Bingöl Valisinin fikir ve tatbikatına çok uygundur. Ve bu 
ilde çok iyi neticeler almayı sağlıyabilırdi. Nitekim Bingöl vilâyetinde Köy İşleri ve imar iskân 
bakanları ikişer bin lira verileceğini halk huzurunda beyan etmişler, Sayın Vali de bunları tek
rar etmiş, fakat ancak inşaat mevsimi geçtikten sonra 500 lira verilebilmiştir. 

Valinin, verilen bu sözler dolayısiyle 500 liraları halka dağıtmakta güçlük çektiği ve bu yüz
dem geciktiği bir vakıadır. Bütün bunlar halk ve Hükümet arasında anlaşmazlığı artırmış, itimadı 
güçleştirmiştir. 

3. Barakalar : 

Bu konuda başlangıçtaki iyi düşünce ve niyetlere rağmen esefle ve üzülerek kaydetmek mec
buriyetindeyiz ki, iyi uygalanamamış ve iyi kıymetlendirilememiştir. Hükümetin 24 ve 28 Ağus
tos tarihlerinde alâkalılarla yaptığı toplantılar yerindedir. Ancak, buradan çıkan neticenin bir 
prensip kararı olup, proje olmadığı da aşikârdır. Bakanlığın yaptığı proje sorumsuzluğun ka-
rekteristik bir misalidir. Ne projenin ve ne de hesapların kimin tarafından yapıldığı belli değil
dir. Komisyonumuzda talebedilmiş olan hesapları kifayet önergesi ile sormjak ve araştırmak müm
kün olmamıştır. Barakalarda raporda ve Hükümet beyanında tespit edilen hususlardan feda
kârlık etmeden hattâ bunları daha etkili hale getirecek daha mükemmel projeler meydana getiri
lebilirdi. Bunları kısaca şöyle hülâsa edebiliriz : 

a) . Barakanın kenarları daha yüksek yapılmalıydı. Böylece baraka içinde bir sedir yapıla
bilir ve sedirin altı ev eşyası için bir kiler teşkil edebilirdi. Nitekim gördüğümüz ve tetkik etti
ğimiz barakalarda, odun, un, yatak, kap - kaçak ve her türlü ev eşyası barakanın bir tarafını ta
mamen işgal ettiği görülmütşür. 
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ıb) Daha iyi bir etüt ile şartlardan fedakârlık etmeden % 25 kereste tasarrufu sağlanabi

lirdi. Bu da baraka saha ve hacminin artmasında kullanılabilirdi. Komisyon raporunda bu tasar
rufun % 50 değil üçte bir olacağı kabul edilmiştir ki, % 25'in mutlaka tasarruf edilebileceği 
görülmektedir. Bu tasarruf saha ve hacım olarak kullanılması bile büyük bir para tasarrufu de
mek olduğu aşikârdır. 

e) Saç altı kaplamalarından tam tasarruf edilebilirdi. Bu tasarruf da baraka hacım sahası
nın artmasında çok etkili bir şekilde kullanılabilirdi. Komisyonumuzun yaptığı tetkikler sıra
sında yer yer bu kaplamaların yapılmadığı müşahade edilmiştir. Bu müşahade sözlerimizi teyi-
detmektedir. 

d) Hiç almazsa okul ve cami gibi barakalarda bir metre yerine 1,40 metreye çıkarılma
lıydı. Mevcut okullarda çocuklar ancak yana doğru eğilerek oturabilmektedirler. 

e) Bakanlığın verdiği bilgilerde kereste tasarrufu olarak gösterilen miktarlar ancak bu 
saç altı kaplamasından ve diğer proje dışı ebat tasarruflarından gelmiş olduğu şeklinde ancak 
izah edilebilir. Bu kadar büyük tasarrufu bu dağınık inşaat sahası içinde başka türlü kıymetlen
dirmek doğru değildir. Filhakika meselâ Hınıs ve Erzurum'da kart veya emirle başka taraflara 
kereste sevk edildiği öğrenilmiş, bunlar hakkında gereği yapılmak üzere durum aidoldukları 
mercilere duyurulmuştur. 

f) Kapılar içeri açılıp bir de soba kurulunca, bir tarafa da ev eşyası yerleşince, baraka 
içinde kıpırdıyacak yer kalmamıştır. 

g) İnşaat, bildirildiğinin aksine iyi etüdedilmemiştir. Kenarlara ve başlara çıtalar düşünül
memiş, boşluklar kalmıştır. 

h) En mühim konulardan birisi de tecrit işidir. Projesinde saman ve çamur karışımı ola
rak gösterildiği halde yalnız saman, ot ve mısır yaprak ve sapından teşkil edildiği görülmüştür. 
TaMatiyle en iyisi saman ve çamur karışımıdır. Aynı zamanda en ucuzu da budur. Üstelik en az 
tatbik edilen de budur. Saman, ot ve mısırdan aynı neticeleri almaya imkân yoktur. Bunlar tam sı-
kıştırılamamakta, boşluklar kalmakta ve dolayısiyle iç ve dış hacımlar birleşik hâle gelmektedir. 
Yani bir tecrit temin edilememektedir. Bir diğer ehemmiyetli nokta, tecrit işinin bedeli keşiflere dâhil 
edilmiş olduğu halde, bunlar halk tarafından parasız olarak yapılmıştır. Bu bedel yani halka ödenmiyen 
bedel 1 milyon 750 bin lirayı bulmaktadır. Tecridin bu kış memleketinde barakalarının en mü
him unsuru olduğu aşikârdır. Bu ihmalin,ne sıkıntılara, ne masraflara yol açtığını uzun uzun iza
ha lüzum görmüyoruz. 

i) Barakaların yerleştirilmesi de ehemmiyetli konulardan birisidir. Bilhassa bâzı yerlerde bu 
yerleştirme çok fena olmuş ve halkın haklı şikâyetlerine sebabolmuş ve hattâ bu yüzden bir kı
sım barakalar işgal edilmemiştir. Mteal olarak Çat, Varto'nun ve Karlıova'nın bir kısım baraka
ları ile Çaylı Prefabrike barakalarını gösterebiliriz. Çat'da Bakanlığın verdiği ve Komisyon rapo
runda da verilen bilginin aksine barakalar sanki inadolsun diye yan yana ve hepsi bir arada ya
pılmıştır. Herkesin eski yerinde, bahçesinde yapma talepleri neticesiz kalmış, hepsi Hükümet ko
nağının önüne yerleştirilmiştir. Bir âfetten kurtulalım derken, toptan yangın âfeti tehlikesine 
mâruz bırakılmıştır. 1,5 metre aralıkla yapılan bu barakalarda mahremiyet yoktur. Hiç bir ilâve 
mümkün değildir. .Kar, koridor şeklindeki aralıkları kapatabilir. Bu toplu barakaların en mü
him bir prdblemi de helâsız olarak inşa edilmiş olmalarıdır. Bu tabiî ihtiyacın: nasıl karşılanacağı 
belli değildir. Diğer mahzurlar bir yana, yalnız bu sebepten bu barakalar kullanılamaz. Halkın 
barakaları kabul etmemesi yüzde yüz haklıdır. , 

Varto'da İsveç barakaları için de durum aynıdır. Bu geniş ve hali arazide barakalar yan 
yana ve temelsiz olarak yerleştirilmiştir. Hela durumu burada da hiç düşünülmemiştir. Kaldı ki, 
bu barakaların sonradan söküp başka yere kurulması da mümkün değildir. Bu türlü tatbikat
lara bugün acıyarak bakmaktan başka elden gelen bir şey yoktur. İşgal edilmiyen veya yetişmi-
yen barakaların adı da özel baraka olmaktadır. 
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Çaylı'da yapılmış olan Prefabrike barakalarda da durum aynıdır. Ne hela ve ne de başka bir 

ilâve yapmaya imkân yoktur. Bunların bu şekilde yapılmaları için mâkul bir mazeret bulmaya 
imkân yoktur. 

Komisyon raporunda 2(J4 hela yapıldığından bahsedilmektedir. Bunların 120 si Muş'da, 80 i 
Varto'da, 54 dü Hınıs'da yapılmış olan Alman 'barakalarına grup halinde yapılmış olan helalar
dır ve 254 adeddir. Görülüyor ki, geriye on bin 'baraka için hemen hemen hiçbir şey kalmamak
tadır. Çat'daki, Varto'daki, Çaylı'daki grup barakalarda hela yoktur ve asıl tuhafı yapılacak yer 
de yoktur. Mazeret olarak demliyor ki, zaten buralarda hela âdedi yoktu. Bu söz tamamen doğru 
değildir. Kaldı ki, böyle bile olsa Devlet olarak elimize geçmiş bu fırsattan faydalanarak alış
tırmak ve öğretmek yoluna gidebilirdik. Münferit veya bahçe içinde iken imkân dâhilinde olan 
bir işi imkânsız hâle (getirmişiz, durumu daha kötü! eştirmişiz buna da mazeret arıyoruz. 

k) Barakaların maliyeti. Gerek Komisyon raporunda, gerek Hükümetçe verilen bilgiler 
tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Onman işletmesinden alınan kereste bir bakıma ucuzdur. Devletin kesesinden para çıkmamıştır 
ama Devletin kesesine girecek para da girmemiştir. Bu sebeple mukayese hesaplarında ufak ilâ
ve edilmelidir. 

Şantiye merkezlerinden işyerlerine ve köylere kadar yapılan nakliyeler devlet vasıtalariyle ya
pılmıştır, bedeva sayılamaz. Bu nakliyeler sırasında pek çok vasıta saf dışı kalmıştır. 

Tecrit için kullanılan saman keşifte gösterildiği halde gerek malzeme, gerekse işçilikler bir 
bedel ödenmeksizin köylüye yaptırılmıştır. Malzeme tam kullanılmamıştır. 

Barakaların sahası içten içe 15 - 12 'metrekare, dıştan duşa 18 - 52 metrekare ve hacmi 30 met-
rekübdür. Böylece (bir imıctreküb (baraka inşjaa bedeli 200 lirayı bulur. AnJkara'da bir metreMiblük 
inşaat bedeli 'bundan ucuzdur. Bu husus (barakaların iyi etüdedilmediğinin açık delilidir. 

1. Hasaır tesbitinden itibaren şikâyet konusu olan en mühim bir mesele de hane veya .aile 
biriminin esas 'alınması keyfiyetidir. Bu konu muhtelif illerde ve muhtelif zamanlarda çeşitli tat
bikat görmüştür. Âfetler Kanununun 40 ncı maddesi gayet sarihtir ve aile iadedinin esas alınaca
ğını belirtmektedir, işin sonlarına 'doğru, bu aulayış'a yakla-şi'lmıştır. Tatbikatın devamı sırasın
da haklı şikâyetlere sebebolmuştur. 

4. Teknik yardım konusu: 

Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü kendi evini yapan veya (tamir edenlere teknik yardım 
konusunda ihmal edilen esaslı bir meseledir. Maalesef deprem bölgesinde bir yapı sistemi, yapı 
bilgisi mevcut değildir. Çamur harç ile yuvarlak taşlar hiçbir inşaat tekniğine uymadan üst üste 
[konmuştur, bağlantısızdır. Yuvarlak kirişler doğrudan doğruya bu taşlar üzerine konjmaiktadır. 

Kuvvetli ekipler halinde mühendis ve ustalarıyla bu inşaat devresinde hem inşaata yardım 
edilir, hem de öğretilirdi. Bu hususun bilhassa daimi iskân' bakımından son derece önemli ol
duğu aşikârdır. Maalesef bu fırsat şimdilik kaçırılmıştır. Hiç olmazsa daimî iskân çalışmaları 
esnasında bu istikamette tedbirler almalıyız. Bu arada karekteristilk bir misal olarak Ak'gelin 
köyünü gösterebiliriz. Jeolojik raporlara göre bu köyün yeri değiştirilmiş, köylerinden uzak bir 
yere taşınmıştır. Eski köy yeri ile arasında bir dere vardır. Köprüsü yoktur. Eski ve yeni köy 
arası takriben bir saatlik yoldur. Bu ağır şartlara rağmen eski köy yeiri ile alâkasını keseme-
miş, gidip gelme devam etmiştir. Oturulamaz denmesine rağmen eski köy yerinde, bulabilenler 
çadırda veya tamir ederek eski evlerinde oturmaya başlamışlardır. Gün geçtikçe sayıları aırtmak-
tadır. Hayat şartları buna zorlamıştır. însaf ile söylemek lâzımgelirse, bu vadide hiçbir alâka 
görmemiş acele ve yaklaşan (kış yüzünden beter tutulamaz hale gelmiştir. Bu durumun kanunen 
yasalk olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bunlara ne tekııUk yardım, ne para yardımı, hiçbir 
şey verememişiz. Burada en mühim hata, (köyün yerleştirme yerinin iyi seçilmemiş olmasında 
aramak gerekir. 
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5. Para alarak kışı başka yerde geçirme: 

Başlangıçta en çok bu şık rağbet görmüışıtür. Halik bunam tahakkuk edeceğine inanmış, parayı 
almış, 'belki gitmiş belki 'gitmemiş veya borcunu ödemiş fakat yine açıkta kalmıştır. Bu usulde
ki 2 bin lira. hatalı bir hesaptır. Yıllık gelirin 600 lira kabulü ile yabancı yerde 600 lira ile geçin
mek aynı şey değildir. Filhakika ayda 'bir kişi için 50 lira, gütride 160 kuruş geçim temin etmez. 
Bu hesaba akıl erdirnııek mümkün değildir. Kabul ettiler demek de meseleyi halletmez. Kaldı ki, 
yabancı yerlerde kalacakları müddet de 6 aydan ibaret değildir. 

500 liralık ikonı parası hesabı da tatbikata uymamaktadır. Hesap bir komuın tamirine aittir. 
Sayın Bakan bunu daima böyle ifade etmiştir. Halbuki uygulamada koyun başına 20 lira olarak 
verilmiştir. Hesap usulünden ayrılmış olduğu görülmektedir. 

6. Devletin tesbit ettiği yerde kışı geçirme: 

Komisyon raporunun aksine olarak bunda da maalesef muvaffak olunamamıştır. İyi niyeıtle 
başlanmış fakat iyi sonuçlanmamıştır. Benim bizzat araştırdığımı Melrsin'de bir büyük bina içine 
yerleştirilmişlerdi. Aynı oda içinde iki, üç ve hazan dört aile, k a n - koca, çoluk - çocuk beraber 
yaşıyorlardı. İş bulamamışlardı. Buradaki işlere alışık değillerdi. Yardım kesilmişti. Halbuki bu 
bina içinde çok ucuza 'bölmeler ve odalar yapılabilirdi. İyi niyetle haşlıyan hu hareket halk ve 
Devlet arasını açmakla neticelenmiş ve telâfisi imkânsız ayrılıklar ve küskünlükler doğurmuştur. 

7. — Dış ve iç yardımlar : 

Dış ve iç yardımlar ve yekûn sarfiyat hakkında toplu bilgi alamadığımızı ifade mecburiyeti do 
vardır. Ayrıca verilen bilgiler de birbirini tutmamaktadır. Aradan bu kadar zaman geçtikten son
ra Bakanlıkça hülâsa edilmeli ve topluca bildirilmeli idi. Misal olmak üzere Komisyon raporunda iç 
yardımlar 36 milyon 434 bin, dış yardımlar 1 milyon 419 bin ve yekûn 37 milyon 853 bin olduğu 
halde Sayın Bakanın verdiği izahatta iç yardımlar 31 milyon 12 bin, dış yardımlar 6 milyon 408 
bin olup yekûn 37 437 bin ve son defa Bakanlıktan verilen bilgilerde ise, dış yardımlar 8 milyon 
496 bin olarak gösterilmiştir. Bunların arasındaki farklılık dikkati çekecek kadar açıktır. Hüküme
tin hiç olmazsa bu raporun müzakereleri sırasında son rakamları vermesini temenni etmekteyiz. 

Daimî iskân bahsine geçmeden evvel durumu hülâsa edersek, memleketimizin Doğu Bölgesi bir bü
yük felâkete mâruz kalmış, 2 517 vatandaşımız ölmüş, 1 420 vatandaşımız yaralanmış, ilk tetkikle
re göre 20 007 ev yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Bu arada alman tedbirleri ve yapılan gay
retleri küçümsememek mümkün değildir. Bilhassa deprem bölgesinde çalışan, hizmet gören idareci, tek
nik, asker ve her türlü personelin çalışmalarını öğmek bir vicdan borcudur. Hepsi insanüstü bir 
gayret göstermişler, zaman zaman hayatlarını tehlikeye atarak çareler aramışlardır. Kendilerine bu 
kürsüden teşekkürü tekrar etmeyi bir vazife saymaktayız. 

Ancak şunu da tebarüz ettirmeliyiz ki, Hükümetin aldığı tedbirler bilhassa organize bakımından 
kifayetsiz' olmuştur. Organizasyondaki bu noksanlık yüzünden neticeler eksik ve hatalı olmuştur 
Emeklerin ve paraların boşa gitmesine sebebolmuş ve halkı da tatmin etmemiştir. 

Bu arada gerek yerli ahşap barakaların, gerek prefabrike barakaların Sayın Bakanın dediği gibi 
30 Ekim 1966 tarihinde ikmal edilmemiş olduğu, hattâ Komisyonun seyahati esnasında baraka inşaa
tının devam ettiği, halkın baraka beklediği, çadırlarda oturduğu görülmüştür. 

III - Daimî iskân konusu : 
Esefle belirtmek isterim ki, Bakanlık daimî iskân konusunda Komisyonun sorusuna açık ve sarih 

cevaplar vermemiştir. Komisyon çalışmalarının âni olarak kesilmesine dolayısiyle evvelce kararlaş
tırılmış olan salahiyetlileri de dinleme işi yapılamamıştır, 

Daimî iskân konusu bilhassa geçici iskâna tabi olanlarla 2 bin lira alarak kışı istediği yerde geçi
renlerin bu sıralarda yerlerine dönme mecburiyeti karşısında sürat ve ehemmiyet keslbetmelttedir. Böl-
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ge Plânlama Teşkilâtının envanter çalışmalarını bitirerek Bakanlığa verdiği, nüve konut tipinin ha
zırlandığı, detay çalışmalarına geçildiği, alâkalı diğer müeseselerle işbirliğinde bulunulduğu bildi
rilmektedir. Bu mıntakanın geleceği bakımından bu çalışmaların ehemmiyeti aşikârdır. Komisyon 
olarak daha fazla bilgi almak hakkımız ve vazifemizdi. Bu husustaki söyliyeceklcrimizi şöylece sı-
ralıyahiliriz : 

1. Eğer tip barakalar inşaatında bâzı hususlar göz önünde bulundurulsa idi, yarı daimî konut 
olabilirdi. Bunların daimiye tahvili de zaman içinde daha rahat ve kolay olurdu. 10 bin barakanın 
bir anda daimiye tahvili kolay değildir. 

2. Yeni meskenlerin inşasında mahallî şartlar, ikamet ve inşa şartları mutlaka göz önünde bulun
durulmalıdır. Çünkü Devlet bu evleri yaptıktan sonra veya bu esnada yardım almıyan binalar ya
pılmaya devam edecektir. Demek istiyorum ki, kütle halinde yapılacak bu evler kolay olmalı, ucuz 
olmalı, yerli malzemeden faydalanılmak ve yerli halka bina tekniği hakkında bilgi verilmelidir. 

3. Son seyahatte öğrendiğimize göre Van ve Adilcevaz kalelerinin beden duvarları kerpiçten 
olduğu halde asırların tesirlerine dayanmıştır. Bu hususun ehemmiyetle tetkik edilmesi lüzumuna 
işaret etmek isterim. 

4. Bu zelzele mıntakasmda en eski ve zelzeleye dayanmış yapılar araştırılmalı, inşa sistemleri 
tetkik edilmeli, mümkünse bunlardan faydalanılmalıdır. 

5. Yeni yapılacak meskenler halkın sonradan temin edemiyeceği ve tekrar bulamıyacağı malze
meden yapılmamalıdır. Bu bir fırsat telâkki edilerek yapı bilgisinin bu mmtakaya girmesine önem 
verilmelidir. Kendi evini yapanlara, tamir edenlere her türlü bilgi verilmeli, teknik yardım yapıl
malı ve icabında yapıya yardımcı olunmalıdır. 

Yukarıdan beri izah ettiğimiz sebeplerle Komisyon raporuna iştirak edemediğimizi tekrar belirt
mek isterim. Bu vesileyle Komisyon olarak çalışmalarımızın verimsizliğine de bir kere daha değin
mek lüzumunu duyuyorum. 

Deprem felâketine mâruz kalan vatandaşlarımızın ve bütün Türkiyemizin bir kere daha bu âfete 
uğramamasını Allah'tan diler, bu işte gayreti ve emekleri geçmiş bütün alâkalılara huzurunuzda tek
rar teşekkür etmeyi ifası zaruri bir borç sayıyorum. 

Saygılarımla. 
24 . 4 .1967 
îçel Milletvekili 
Sadık Kutlay 

24 . 4 . 1967 
19 . 8 . 1966 Doğu depremi, Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun hazırlamış olduğu 

rapora Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin muhalefet şerhi 

Aşağıda belirteceğim sebeplerle rapora muhalif bulunmaktayım : 

Usul bakımından komisyon kurulduğu andan itibaren usulsüz çalışmış, İçtüzük hükümlerine 
riayet etmemiştir. Araştırma yapılmak üzere deprem mahalline gidilirken steno bilen bir sek
reter istenmemiştir. İkazlara ve itirazlara rağmen araştırma mahallindeki görgüler ve halkın 
beyanları komisyon üyelerinin imzalarını havi usüli zabıtlar haline getirilmemiştir. 

a) Rapor, objektif bir rapor olmak niteliğinden mahrumdur. Çünkü sadece Hükümetten 
alman bilgilere dayandırılmıştır. 

b) Valilikler önceden haberdar edilmiş ve Hükümeti takviye edici hazırlıklara girişmeleri 
temin edilmiştir. 

c) Valilerin ve kaymakamların komisyon huzurunda yaptıkları konuşmalar mufassal olarak 
rapora dercedilmiş, bunun yanında gidilen yerlerde dinlenen halk temsilcilerinin sözlerine ve 
gözle görülen hususlara hiç yer verilmemiştir. 
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d) îtapor, yarısına kadar müzakere edilmiş, Adalet Partili üyelerin verdikleri kifayeti mü

zakere takririnin kabulü ile müzakereler yarıda kesilmiştir. 
e) Araştırma istiyen önergemizin 8 nci maddesi olan başka yere Hükümetçe nakledilenlerin 

durumunu araştırmakla görevli komisyonca seçilmiş olan niyabet heyetinin ayrıca hazırladıkla
rı belirtilen ve rapora dereedilmesi gereken hususlar hakkında Su Komisyonunun dışındaki 
arkadaşlar bilgi sahibi edilmemiştir. 

İşbu rapor objektif, gerçekçi ve hukukî olmaktan çok uzak bulunduğu içindir ki, esasına 
ve şekline olmak üzere tümüne muhalif kalmaktayız. 

19 . 8 . 1966 Doğu depreminden sonra Hükümetin aldığı tedbirlerin ve bu husustaki uy
gulamaların, meriyetteki 7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler Kanununa uygun olup olma
dığı komisyonca incelenmemiştir. 

7269 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde, «Dahiliye, imar ve İskân, Bayındırlık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Tarım bakanlıklarınca, âcil yardım teşkilâtı ve programları hakkında umu
mi esasları ihtiva eden bir talimatname yapılır. Bu talimatnamenin esasları dairesinde âfetin 
vukuunu mütaakıp yapılacak kurtarma, yaralıları tedavi, barındırmak, ölüleri gömme, yıkın
tıları temizleme ve felâketzedeleri iaşe gibi» hususlarda tatbik edilir dendiği halde, böyle bir 
talimatname mevcut değildir. 19 . 8 . 1966 büyük Doğu depreminden önce aynı sene içinde, 
4 Mart ve 13 Temmuzda Muş'ta, Varto'da uyarıcı depremler olmuş, 19 . 8 . 1966 tarihli büyük 
deprem de dâhil Hükümet, böyle bir talimatname yapma lüzumunu görmediği içindir ki, ilk 
yardımlarda büyük karışıklıklar ve şikâyetler olmuştur. Şerefli Türk Ordusu tevziata başla
yıncaya kadar idare, ilk yardımlar karşısında şaşkın kalmıştır. 

Afetler Kanununun hayati önemi haiz olan 13 ncü maddesinin âmir hükmü deprem bölge
sinde tam tatbik edilememiştir. Kanunun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre, İmar ve İskân 
ve Bayındırlık bakanlıklarınca kurulacak fen heyetleri tarafından resmî ve hususi bütün bina
lar tetkik ve muayeneye tabi tutulur. Bunlardan yıktırılması ve boşaltılması gerekenler hakkın
da, fen heyetlerince mahallin en büyük mülkiye âmirine rapor verilir, dendiği halde, bu hüküm 
uygulanmamıştır. Halkla yapılan, görüşmelerde ve Muş'ta belediye kahvesinde dinlenen şikâyet
lerden de anlaşılacağı gibi, hasar tesbitinde büyük yanlışlıklar yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bir
çok yerlerde bizzat baraka yapmakla görevli şantiye şefleri aynı zamanda hasar tesbiti yapmış
tır. Bu durum ve tutum söz konusu kanunun ruhuna da aykırıdır. Meselâ, Serinova Şantiye 
Şefi Muzaffer Aksoy'un, (komisyon huzurundaki beyanı) «Ben orta hasar, ağır hasar bilmiyorum. 
İlk tesbitte 93 ağır hasarlı hane vardı. Vali Bey emrettiler 174 e çıkardık. Burası şantiye 
merkezimizdir. Buraya yüzlerce dilekçe ve talebolmuştur. Bana Vali ve Vekil Beyin emirleri 
oldu. Şahıs benim için mevzuubahis değil. Ben evleri tesbit ettim, oturuılamıyacak olanları.» 

Yukardaki beyanda da anlaşılacağı üzere aslında ilk tesbitler doğru yapılmamıştır. İlk tespit
lerin yanlışlığını ianlıyan idare bâzı yerlerde ikinci defa hasar tesbitine gitmiştir. 

Bizzat baraka yapımı ile görevli şantiye şeflerinin tesbit yapması usulsüz bir husus düşünüle
mez ve bu tutum elbette birtakım suiistimallere yol açıcı bir tutumdur. Nitekim birçok suiistimal 
iddiaları olmuş, bu iddialar, Başkanlıikça ihbar telâkki edilerek İçişleri Bakanlığına bildi
rilmiştir. 

Varto'da durum vatandaşlardan tahrik edildiği zaman köylüler «bizim hakkımızı anket kâ
ğıtları mağdur etti, hasar tesbitleri iyi yapılmadı» demişlerdir. 

Köprücük köyünden Atillâ Bingöl «Benim evim tamamen yıkıldı. Ankette nakdi yardım iste
ğim. 3 Ekimde ayrıca dilekçe verdim, nakdi yardım zaten almamıştım. Bunun barakaya tahvili
ni istedim, köy 120 'hanelik ek liste inşaat amirliğine verildi, o da 'beni kovdu. Bizim köyde 14 
baraka yapıldı. Şahsi yapıldı tesbi'tlere göre değil. Halen açılöta 32 hane vardır. Bunlar ağır ha
sarlı idi. Hiçbir yardım görmediler. 7 0 - 8 0 aile nakdi yardım aldı.» 

Bir başka misal, Haydar Feroğlu İl Genel Meclis Üyesi «Artketten sonra muhtarlar geldi. 
Unuttulk yanlışlık ıoldu dediler, ilgililere 3 Ekime kadar müracaat etmeleri söylendi, müraca-
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atlar ek liste halinde çıkmıştır. 10 köyün ek listesi tahakkuk etti, diğer köylerin listeleri kaldı 
ve nakdi yardım vermiyoruz dediler. Baraka yapılması için şantiye şeflerine gidildi, müracaat 
edenlerin bir 'kışımı baraka aldı, bir kısmı alamadı.» 

Yuikarda'ki halkın beyanlarından da anlaşılacağı gibi, basar tesbit neticeleriyle yapılan anke
tin isonııcu birbirine karıştırılmıştır ve rasgele beyanlar muamele görmüş, sadece ağıt* hasarlı 
ailelerin 'baraka isteklerine dayanarak vilâyetin vereceği bilgiler ve listelere göre hareket etmesi 
gereken şantiyeler tesbit işlerine de karıştırılmış ve gayrı hukukî şahsi birtakım davranışların 
içine girilmiştir. Raporda da bulunması gereken Varto Kaymakamının beyanları şöyledir : «1964 
Köy İşleri Bakanlığının yaptırmış olduğu envanterlere göre köylerdeki hane adedi esas alınmış
tır. Varto^da ikinci teslbitte İmar ve İskân Bakanlığının 'bir münasebeti yoktur, itirazlar neticesi 
Kaymakamlık tarafından yeni bir tarama yapılmıştır. Köy muhtarlarının çalışmalara iştiraki ve 
imzaları ile listeler hazırlandı.» 

Görülüyor ki, hasar teisbitleri kanuna uygun şekilde yapılmamış, işin içine muhtarlar ve şan
tiye şefleri de karıştırılarak evlerin yanma gidilmeden, uzaktan veya vâki (müracaatlara ve şah
si beyanlara dayanarak: hasar tespitlerine gidilmiştir. 

Böylece, bir yandan kanunun en önemli maddeleri tatbik görmez ve çiğnenirken öte yandan 
bâzı tatbikat hatalariyle 7269 sayılı Kanunun maddelerinin hudutları aşılmıştır. Ve kanun zor
lanmıştır. Meselâ üç şıklı yapılan anketler 36 ncı maddeye dayandırılmak istenmiştir. Hal
buki 36 ncı madde daha önceki fasıllardan da anlaşılacağı gibi, daha çok, kıymet takdiri, par
selleme ve tevzi, fon teşkili ve fondan yapılacak yardımlar şeklinde devamlı iskânla ilgili mad
deler meyanmdadır. 

Hükümet, ayrı bir kararname ile üç şıklı ankete gitmiş, fakat kanunu zorlama mahiyetinde 
bulunan bu üç şıklı anketin dışında, Erzurum'da bir de 4 ncü şıkkı tatbik .etmiştir. Anketin üç 
şıkkı şu şekilde ihazırlansmıştı : 

a) Kışı bulunduğu yerde Hükümetçe verilecek barakada geçirmek istiyenler, 
b) Sadece baraka yardımı istiyenler, 
c) Kışı, Hükümetin 'teslbit edeceği başka illerde geçirmek istiyenler. Erzurum'da bu üç şık

kın dışında sadece kereste ve 1 000 Tl. sı istiyenler şeklinde bir 4 ncü şık tatbik edilmiştir. (Ka
rarnamede olmadığı halde) Bu 4 ncü şılkka göre, kendisine 1 000 lira ve evini inşa etmesi için 
kereste verilen halka ayrıca bir proje de gösterilmemiştir. 

Hayvancı bir bölge olan deprem bölgesi halkının hayvanlarını barındırmak için verilen kom 
parasının yanında resmen tesbit edilmiş bir proje örneği verilımemişıtir Baraka alanların bir kıs 
mı kom parası almış, bir kısmı ise almamıştır. 

7239 sayılı Âfetler Kanununun 14 ncü maddesi - ikinci madde gereğince tesbit ve ilân oluna
cak âfet bölgelerine dâhil şehir, kasaba ve köklerde bina ve mesken inşası fen heyetlerince teh
likeli görülen malhaller yapı için yasak bölge sayılır - dediği halde, araştırıma komisyonunun 
Muş ve Erzurum ilinde yapmış bulunduğu geziler sırasında halikın birçoğunun çaytaşı ve ça
murdan evlerini yapıp içine girdiği görülmüştür. Ve bu husus rapora derceıdilmemiştir. 

Depremden hemen sonra Anamuhalefet Partisi Genel Sekreteri tarafından Başbakana yap> 
lan müracaatta; meriyetteki 7269 sayılı Kanunun uygulamaya yeterli bulunmadığı belirtilerek, hu
kukî yetki veya malî takviye için Millet Meclisini toplamaya hazır bulunulduğu belirtilmiştir. 
ıSaym Başbakan ise, meriyetteki Âfetler Kanununun hukukan yeterli olacağını söylemiş ve ilân 
etmiş idi. 

Anket meselesi : 

11 . 11 . 1966 tarihinde verldiğiımia; Araştırma önergesinin 1 nci maddesinde belirtmiş olduğu
muz iddianın ne kadar doğru olduğu komisyonun yaptığı araştırmada bir kere daha anlaşıl-
mışısa da bu husus rapora, hakikatlere uygun bir şekilde dere edilmemiştir. Bir anketin yapıl-
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ması demek, halkın iradesine müracaat edilmesi demektir, İnsanlar barakanın kaç göz oda oldu
ğunu bilmeden, para yardımının miktarını ve hangi ilde ne gibi şartlarla iskân edileceğini an
lamadan oy kullanmışlardır. Esasen bütün aksaklıklar buradan doğmuştur. Bu bir menfaat 
tevzii meselesi değil, insanın tercih ettiği şıkkın ihtiyaçlarım karşılayıp karşılamıyaoağı hususu
nu bilmesi ve ona göre iradesini kullanması meselesidir. Nitekim, para yardımı istiyenlerin bi-
lâhara baraka isteği şeklinde verdikleri değiştirge dilekçelerine esası buna dayandığı gibi, ida
renin ikinci tesbitlere kalkışarak, yaptırılacak baraka adedinin kabarması da bu sebeptendir. 
Birinci teshirlerin hane esasına göre yapılmasından sonra, ailelerin çok kaialbalık olduğu görül
müş, 3 nüfustan fazla nüfusu olan ailelerin bir kısmına baraka verilip bir kısmına verilemeyi
şinin ve bak sahibi olduğu halde (emsal bakımından) açıkta kalanların sebebi de yukarıda iddia 
«ttiğimiz 'esastan doğmuş ve büyük bir organizasyon hatası ile karışıklığın içine girilmiş olduğu 
müşahede edilmiştir» 

Hükümetin iddialarına rağmen, baraka inşaatının yeterli olmadığı gezilen köylertdıe halkla ya
pılan konuşmalardan anlaşılmıştır. 

Pmartaş köyü muhtarı Halil Karakoyun'un, Komisyon huzurunda söylediği sözler : «Biz, iç 
iskâna tabiyiz. Köyümüz 65 hanedir, 27 sine kışı geçirmek için baraka verdiler, kalanlar açıkta
dır. 27 barakayı da bir ay önce verdiler. Hayvanlar açıkta duruyor. Kom parası da vermediler. 
Gölyayla köyünden Mustafa Damar'in, Komisyon huzurundaki beyanı : «Bizim köyde baraka ya
pılmadı. 81 hane 2 500 Tl. sı para yardımı aldı. 16 hanemiz açıktadır. İkinci tesbit yapıldığı hal
de, listeler çıkmadı. Ben şahsan para yardımı aldım. Diğerleri çadırdadır. Köyümde kar var.» 

Yarlısu köyünden Haydar Baban'in, Komisyon ve halk huzurundaki beyanları: «Bizim köy
de baraka yapılmadı. Köy 65 hanedir. 20 hane para yardımı aldı. Ben de para yardımı aidim, 
çadırda olan 20 - 30 aile var.» 

Aydmpmar köyü muhtarı Nazım Han'ın, Komisyon ve halk önümdeki beyanı: «Taşlıyaika kö
yü halen çadırda bekliyor. Hükümet 500 lira kom parası verdi. Kendi fakamıza göre kom yaptık. 
Bir deprem olursa, hayvanlarımız yine mahvolacak. Haksızlıklar olmuştur. Biz Varto'lular ezil
dik, Muş ili ve diğer mıntakalar* bizim kadar hasarı olmadıkları halde bizden ç-oık yardım gör
düler. Yardım, hasar der ecesine göre yapılmadı. Çoluğumuz çocuğumuz ve millî servetimiz ka
dere kalmış. Deprem sahası geniş gösterildi. Bizim köyde 8 hane baraka 10 hane de para yar
dımı almıştır.» 

Sazlıca köyünden Mustafa Sever'in Komisyon ve halk huzurundaki beyanı: «Halen çadırda
yım. Para alanlar da, verenler de suçludur. Parayı aldılar bir yere gitmediler. Bizim köyde 
ağır hasarlı yaızıldığı holde, tesbit listelerinde 33 hanenin ismi çıkmadı. Muhtarın da ismi yok
tur. 104 aile nakdî yardım gördü, köy 140 hanedir. Sadece bir hafif çatlağı olan haneler de 
2 500 lira para aldı. Ağır hasarlı olup, hiçbir şey alamıyanlar var. Bunlar Muş'ta7 para alanların 
eklerine sığındılar.» 

Taseı köyü muhtarı İbrahim Yoloğlu'nun, Komisyon ve halk huzurundaki beyanları:. «Köyü
müzde 10 hanemiz ağır hasarlı olduğu halde, hakkına sohibolamadı.» 

11 Genel Meclisi Üyesi Haydar Feroğlu'nun, halk ve Komisyon üyeleri huzurundaki beyanı: 
«iSırasöğütler, Gölyayla, Güze'ldere, Eryurdu, Beşilkkaya, Yarlısu, Baltaş köylerine para yardımı 
veya baraka verilmemiştir. Bu köyler çadırdadır.» 

Varto'nun Çaylar nahiyesine gidildiğinde, bizzat vali ve kaymakamın huzurunda halk dinlen
miş ve prefabrike barakaların natamam olduğu müşahede edilmiş olduğu halde, baraka ile ilgi
li hususlar rapora alınmamış, fakat önergedeki iddiaların doğruluğu bir kere daha meydana 

çıkmıştır. 
a)' Yapılan barakaların aile mahremiyetine uygun olmadığı, 
b> Aralık ve Ocalk aylarında da baraka inşaatına devam edildiği bizzat Erzurum Valisinin, 

Vali Konağında yapılan toplantıdaki sözlerinden anlaşılmıaiktadır. «31 Ekimden sonra 5 köyde 
çalışma yapılmıştır. Baraka yapımı ile ilgili çalışmalar Kasım ayının sonuna kadar devam 
etti.» 
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-e) Erzurum'da tek katlı barakaların yapıldığı komisyonca müşahede edilmiştir. 
d)' Halk, barakaya konan samanı bizzat kendisi vermiş ve bunun iğin para almamıştır. 
•e) Barakanın teknik kısmını eleştirmek, komisyonumuzun da vazifesi olduğu halde, bu hu

sus görev harici gösterilmiş, fakat rapor müsveddesinin 56 ncı sayfaısmda kerestenin fazla sarfı 
ile ilgili hususlar mazur gösterilmek istenirken, ıteıknik losıma temas edilmek suretiyle çelişmeye 
düşülmüştür. Aslında, komisyonun mühendisler ve mimarlardan "müteşekkil bir teknik heyetle 
bu hususta istişare etmesi gerekirdi. 

f) Bush Firması taahhüdü gecikmeden dolayı feshedilmiş olduğu halde, teminatım irat kay- . 
dedilip kaydedilmediğine dair raporda bir bilgi verilmemiştir. 

Geçici iskânla ilgili masraflar hususu : 

a) Raporda geçici iskânla ilgili yapılan sarfiyat hususunda rakamlar karışıktır ve birbirini 
tutmamaktadır. Bâzı dış yandım kalemleri eksiktir. Sarfiyatın topluca dökümü yapılmamıştır. 

b) Valiliklerin il il verdikleri bilançolardan da anlaşılacağı veçhile yapılan yardım zelzele
nin şiddet derecesiyle orantılı olarak tevzi edilmemiştir. 

e ) Raporda, baraka yapımının rakama ulaşması çok büyük bir başın olarak gösterilmiş, fa
kat barakanın teknik hataları ve devamlı iskânda ne şekilde kullanılacağı tahlil edilmemiştir, 

Devamlı iskân konusu : 

Araştırma önergemizde mevcut bulunduğu halde, komisyonumuza devamlı iskânla ilgili 
çıok sathi bir bilgi verilmiştir. 

Mevcut yaşama şartlarının içinde, toplum kalkınması yönünden, iktisıdi ve sosyal araştırmaı-
lar yapılarak bir devamlı iskâna gidilecek midir? Bu huşu? meçhulüm üzdür. Yukarıdaki söz 
konusu hususlar tesıbit edilmeden yapılacak olan bir devamlı iskânın yine bir geçici iskân olma
sından ciddî olarak endişe duymaktayız. 

Muş Milletvekili 
A". Neftçi 

Deprem Araştırma Alt Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonumuzun 19 . 1 . 1967 günlü oturumunda Adana, Mersin, Hatay, Kayseri, Ankara ve 
Eskişehir illerinde geçici olarak iskân edilmiş olan Doğu deprem felâketzedelerinin durumlarını ye
rinde incelemekle görevlendirilen Afyon Milletvekili Mehmet Göbekli, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'ndan mü
teşekkil alt komisyonumuz aynı gün toplanarak Mehmet Göbekli'yi Başkan seçmiş ve seyahat prog
ramını tanzim etmiştir, 

2 . 2 . 1967 günü uçakla Adana'ya inilmiş ve tetkikata buradan başlanarak 11 . 2 . 1967 gü
nüne kadar sırasiyle Hatay, Mersin, Eskişehir illerindeki felâketzedelerin geçici iskân durumları 
incelenmiş, Ankara ve Kayseri illerinde tetkikata mahal kalmadığı kararma varılarak müşahedele
rimizi arz etmek üzere bu raporumuz tanzim edilmiştir. 

1. Adana : 
2 . 2 . 1967 günü öğleyin uçakla Adana'ya inen heyetimiz öğleden sonra hemen incelemelerine 

başlıyarak valiyi ve diğer ilgilileri dinlemiş, Adana Yetim ve Kimsesiz Çocukları Yetiştirme Yur
duna giderek buradaki felâketzede çocukların durumlarını görmüştür. 
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Bu çocukların giyim, sağlık ve eğitim durumlarının çok iyi olduğu, hepsinin neşeli ve sıhhatli bu

lundukları memnuniyetle müşahede edilmiştir. 
Adana iline 1.11.1966 tarihinde 107 aile halinde 513 nüfus gelmiş ve bunların 31 ailede 168 

nüfusu Adana merkezinde, 28 ailede 101 nüfusu Karataş ilçesine, 13 aile de 70 nüfusu Kozan ilçe
sine, 16 aile de 64 nüfus Ceyhan ilçesine, 19 aile de 54 nüfusu Kadirli, 9 ailede 56 nüfusu Osmaniye 
ilçelerine yerleştirilmişlerdir. 

Adana merkez ilçesine yerleştirilenlerin durumu : 
Adana merkezine muvakkaten yerleştirilen 31 aileden 26 sı Yeşiloba, 2 si Şakirpaşa, 2 si Namık-

kemal ve 1 i Obalar mahallelerinde yerleştirilmişlerdir. Bunlardan Yeşiloba'dakilerin durumu ince
lenmiştir. Bu 26 aile evvelce göçmenler için inşa edilmiş olan 2 şer odalı, evlerin aylığı 200 er liraya 
kiralanmak suretiyle yerleştirilmişlerdir. Bu evlerin elektrik ve su ücretleri ev sahiplerince öden
mektedir. Gezilen evlerde iyi bir döşeme durumu bulunduğu, sair mahallerden gelen misafirlerini 
dahi barmdırabildikleri, sobaların muntazam yanar vaziyette olduğu, iki istidacı hariç erkeklerin iş 
bulduğu, belli başlı bir şikâyetleri bulunmadığı görüldü ve anlaşıldı. 

Karakaş ilçesine yerleştirilenlerin durumu : 
Bu ilçeye yerleştirilen 28 ailenin 13 ü Tarım Bakanlığı- Yem Bitkileri Üretme ve Zootekni Deneme 

İstasyonunda, 15 i Tarım Bakanlığı Hacıali Çiftliği Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde bulunmak
tadır. 

Yem Bitkileri üretme ve Zootekni Deneme İstasyonunda bulunan Vartolu 13 aile (50) nüfus 
30 X 75 m. ebadında takriben 6 - 7 metre irtifada tohum ambarı ve selektör binası olan Nisen tipi 
(MKE) barakasının 14 bölüme ayrılması suretiyle yerleştirilmiştir. 

Bölümler 2 m. irtifada briket duvarla ayrılmıştır. Bir koridor üzerine sağlı sollu odalar halinde
dir. Her odanın ayrı kapısı vardır. Koridorda 4 saç soba yanar vaziyette, fakat üst kapakları açıl
mış, bina dumana boğulmuş halde görülmüştür. Bu koridorun iki uçunda kapı mevcudolup, açık bı
rakıldığından cereyan yaptığı görülmüş ve birisinin iptali tavsiye edilmiştir. Keza, birlikte bulunan 
îmar Müdürü sobaların varilden yapılmasını heyet huzurunda ilgililere emretmiştir. Binanın arka
sında sacla üc tarafı kapatılmış, kapısız mutfak yeri ile iki bölmeli ve aynı şekilde hela ve bir banyo 
yeri mevcuttur. Mutfağın müştereken kullanıldığı, helaların ise kullanılmamış olduğu müşahede edil
miştir. Bina yanında, odalarda odun ve pamuk sapı istifleri görülmüş ve yakacak sıkıntısı bulunma
dığı anlaşılmıştır. Her aileye bir oda verilmiştir. İlgililer her ailenin erkeğine iş temini için gayret 
ettiklerini, bir kısmının çalışmakta olduğunu, baharda ise kadınlara dahi iş temin edilebileceğini; 
kendi aralarında geçinemediklerini, hemen hepsinin birbirlerine akraba olmalarına rağmen çocuk
lar ve kadınlar yüzünden sık sık kavga ettiklerini; her hafta sağlık müdürlüğünce ambulans ve 
tabip gönderildiğini; hastalara parasız ilâç verildiğini, orijinal ilâçların ise gene parasız olarak İs
tikamet Eczanesinden almalarının sağlandığını, hastaneye gitmesi gerekenlerin müessese vasıtaları 
ile gönderildiğini beyan etmişlerdir. 

Filhakika dinlenen felâketzedeler bu alenî beyanları teyidetmişlerdir. 

Ezcümle : 
Varto Kuşluk köyünden Cengiz Duman, karısı ve birisi yeni doğmuş üç çocuğu ile 5 nüfus oldu 

ğunu, bir oğlunun Rize'de Devlet tarafından yatılı ortaokulda okutulduğunu, Adana'ya gelişlerinde 
gece trenden inerken kendilerini vali ile diğer vazifelilerin karşıladıklarını; hemen sigara, ekmek, 
helva v. s. verildiğini, askerî kamyonla şimdi oturdukları yere getirildiklerini, binanın bölmelerinin 
yapılmakta olduğunu; sobaları kadınların yaktığını, üst kapaklarının ise çocukların açtığın, elli kişi 
bir yerde olduğu için çocukların soba üst kapaklarını açmalarına ve dumana mâni olamadıklarını, 
11 lira yevmiye ile bu müessesede çalıştığını, ekmeklerini sacda yaptıklarını çay, şeker v. s. erzaksız 
ve odunsuz kalmadıklarını, ilâcın kendilerine parasız verildiğini, doktorun ve sağlık otomobilinin 
sik sık geldiğini, hastalananları hastaneye aldıklarını, soğuktan şikâyetçi olduklarını ve gaz ocağı 
istediklerini beyan etmiştir. 
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Kuşluk köyünden Hayri Demir, Rıza Demir'in oğlu olduğunu, Aydın lisesinde parasız yatılı oku

duğunu, tatil dolayısiyle üç gündür burada bulunduğunu, soğuktan şikâyetçi olduklarını, çocuk
ların soba üst kapaklarını açtıklarını ve bu yüzden binanın duman olduğunu, erkeklerin bâzılarının 
çalıştığını, umumiyetle 3 - 4 gün çalışıp işi bıraktıklarını, buradan memnun olmadıklarını, gitmek 
istediklerini, çocukların çıplak olduğunu, sık sık kavga edildiğini ve bir defa jandarmaya intikal 
ettiğini bildirmiştir. 

Kuşluk köyünden Fikri Akdemir, karısı ve bir de çocuğu bulunduğunu, kab ve yatakları olma
dığını bildirmiş, valinin bunları kendisine veya müessese müdürüne söyleyip söylemediğini sor
duğunda, söylemediğini, bir defa dilekçe ile vilâyete gittiğini, valiyi bulamayınca ihtiyar muavine 
çıktığını, unu ve tenceresi olmadığını söyleyince vali muavininin kendisini tokatlıyarak kovdu
ğunu söylemiş, Sedat Akay'm muhtelif suallerini cevaplandırarak, vali muavininin tokat atmadı
ğını, eliyle yüzünü ellediğini, unu olmadığını söylediği halde o zaman un verilmiş bulunduğunu, 
istidacmm öyle yazdığını, müessesede beş gün çalıştığını bildirmiştir. Kayıtların tetkikinde ise 
nüfus başına 85 kg. un aldığı anlaşılmıştır. 

Kuşluk köyünden Doğan Kartal, kendi köylüsü olan buradakilerle geçinemediğini, başka bir yere 
gönderilmesi talebinde bulunduğunu söylemiş, valinin Hacıali Çiftliğine gönderme teklifine ceva
ben «istemem, oradakiler de benim köylüm dür, geçmemem, çocuklar boğuşuyor, büyükler kavga 
ediyor» demiştir. 

Kendilerine iki sefer et, iki sefer lahana, iki teneke gaz, şeker, bulgur, çay, her şey verildiğini 
söyliyen Doğan Kartal elbiseleri, yatak yüzleri olmadığını, çıplak olduklarını bildirmişlerdir. 

Kuşluk köyünden Şakir Demir, 170 kgr. un aldığını, Tuncel Çırçır fabrikasına girdiğini fakat 
birkaç gün sonra çıkardıkların], köyde de arazisi bulunmadığını, ortak çiftçilik yaptığını, iki gün 
evvel çocuğu doğduğunu bildirmiş, eşi ve çocuğunu bir müddet için hastanede istirahat ettirme 
teklifinde bulunan valiye huzurumuzda rıza göstermemiş, kendisinin bakımsız kalacağını beyan 
etmiştir. 

Hacıali Çiftliği Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde yerleştirilen 15 ailenin ise (nüfus) 1 000 ta
vuk için yapılmış büyük ebadda bir tavukhanede ahşap taksimatla meydana getirilmiş odalara 
birer aile oturtmak suretiyle yerleştirildikleri, erzak ve odunlarının bulunduğu, mutbak, hela ve 
banyolarının mevcudolduğu, binanın büyük sobalarla ısıtıldığı müşahede edilmiştir, 

Kozan bağ evlerinde yerleştirilenlerin durumu : 
Burada onüç aile (70 nüfus) bulunmaktadır ve Kozan bağlarındaki evlerde oturmaktadırlar. 
Hemen hepsi heyetimizi kaymakamlık binası önünde karşılamışlar ve içlerinden üç kişi durum

larını anlatmışlardır, 
Varto'nun Gürgü köyünden Rıza Yıldız, kaymakam ve iskân memurlarından çok memnun ol

duklarını, şimdiye kadar kendilerine onların baktığını, şimdiden sonra da Hükümetin bakmasını, 
beş nüfus olduğunu, un, bulgur, şeker, yağ, çay,aldıklarını, oniki aile reisinin 12 - 13 lira yevmiye 
ile inşaatta çalıştığını, kendisinin kolu kırık olduğu için 9 gündür çalışmaya başladığını, hastala
nan bir kadının hastaneye alındığını, memleketlerine gitmek istemediklerini beyan etmiştir. 

Gürgü köyünden Ahmet Coşkun, burada kalmak,,toprak sahibi olmak istediklerini, köylerin-
dekinden rahat olduklarını, 12 - 13 lira yevmiye ile inşaatta çalıştığını, un, şeker, yağ, bulgur, çay 
aldıklarını bildirmiş ve aynı köyden Binali Yıldırım'da her iki köylünün beyanlarını aynen tekrar 
lamıştır. 

Kadirli'de yerleştirilenlerin durumu : 
Kadirli'de yerleştirilen 10 ailede 54 nüfus mahallî yardımlarla beheri ayda 125 liraya kiralan

mış odalarda oturmaktadırlar. Her aileye bir oda verilmiştir. Mahallî yardımlarla toplanan para
dan beher karı - kocaya günde 5 lira, beher fada nüfusa günde bir lira para ödenmekte, aynî yar
dımlar bu paraya mahsubedilmektedir. Felâketzedeler bir sıkıntıları olmadığını beyan etmişlerdir. 
Odaların pencereleri tahta kepenkle kapanmakta, ayrıca cam bulunmamakta, fakat bu halin muhi
tin bir icabı olduğu, diğer evlerin de aynı durumda oldukları görülmektedir. 
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Ceyhan'da yerleştirilenlerin dununu : 
Ceyhan'da Akova otelinin 16 odam halk yardımı ile 6 ay için 10 500 liraya kiralanarak 16 aile

de 64 nüfus buraya yerleştirilmiştir. Elektrik ve su bedelini belediye ödemektedir. 
Şehir içinde gayet işlek bir yerde oturan bu ailelerin de durumlarından memnun oldukları an

laşılmıştır. Odalarda elektrik, karyola, yatak, binada su vardır. 
Varto Göl'tepe köyünden Mehmet Şerif Sönmez, altı nüfusu olduğunu sıkıntıları bulunmadığını, 

yerlerinden memnun olduklarını, un ve diğer gıda yardımlarını aldıklarını, iş olduğu zaman çalış
tıklarını, burada iskân edilmeyi istediklerini, bir oğlunun Diyarbakır Vakıflar Yurdunda kalıp 
okuduğunu bildirmiştir. 

Aynı köyden Yusuf Aktepe, 4 nüfusu olduğunu, iş buldukça çalıştığını, bir sıkıntısı bulunma
dığını, odasında iki karyola bulunduğunu, burada iskân edilmeyi istediklerini, köyde 300 - 400 dö
nüm arazisi bulunduğunu, hayvanı olmadığını, beyan etmiş, aynı köyden Akbaş Bayer de aynı 
şekilde konuşmuştur. 

Osmaniye'de yerleştirilenlerin durumu : 
Osmaniye'ye gelen 9 aile (56 nüfus, sonra iki doğumla 58 nüfus) 15 gün bir otel boşaltılarak 

buraya yerleştirilmişler ve bir lokantadan yediriimişlerdir. Büâhare, mahallî yardımlarla yapıl
makta olan Sanat Enstitüsü binasının inşaatı hızlandırılarak bitirilmiş, bulaşıkhane ve çamaşır
hanemi tadil edilmiş ve felâketzedeler otelden buraya alınmışlardır. Her aileye bir oda (dershane) 
verilmiş, jandarmaya yaptırılan ranzalar da verilerek yerde yatmalarına mâni olunmuştur. Odun
ları ve her odada sobaları vardır. Erkeklerin hepsine iş bulunmuştur. Bidayette fidanlıkta çalış
mışlar ise de devamlı çalışmadıkları için programlı mesaiyi aksattıklarından buradan çıkartılmış
lar ve 12 lira yevmiye ile zirai mücadele işlerinde çalıştırılmışlardır. Mahallî yardımlarla toplanan 
paralar Kızılaya devredilmiş ve Kızılay da bunlara çeşitli gıda maddeleri alıp dağıtmıştır. Adana'-
dan gelen muhtelif malzeme ile Atatürk Okulu Müdiresinin halktan topladığı giyim eşyası da ken
dilerine dağıtılmıştır. 

Geldiklerinde bir kısmının yağı bulunduğu ve dağıtılan Vitayı beğenmeyip sattıkları, kıyafetle
rinin perişan olduğu, verilen işleri beğenmedikleri fakat bilâhare intibak ettikleri ilgililerce be
yan edilmiş, hiçbir şikâyetleri olmadığı anlaşılmıştır. 

İaşe ve sair yardım durumu : 
F. A. O. yardımından Adana iline tahsis edilen 21 879 Kg. un, 2 750 Kg. şeker, 300 Kg. pirinç, 

300 Kg. süt tozu, 1 650 Kg. soya yağı tamamen ve mütesaviyen felâketzedelere dağıtılmış bulun
makta; 82 Kg. çay ile 1 750 Kg. fasulya henüz gelmemiş olduğundan beklenmektedir. 

Bu ailelerin yerleştirilmeleri için merkezden Adana iline 30 000 Tl. gönderilmiş ve ilçelere tevzi 
edilerek lüzumlu masraflar karşılanmıştır. 

Adana merkezinde 44 375,35 TL, Ceyhan'da 13 022 Tl., Kozan'da 4 673,50 TL, Kadirli'de 
10 342,70 TL olmak üzere halktan 73 413,55 Tl. toplanmış ve bu para da felâketzedelerin bina ki
ralarına, yakacak teminine, ilâçlarına iaşe v.s. ihtiyaçlarına sarf edilmiştir. 

Diğer taraftan halktan toplanan muhtelif gıda maddeleri de dağıtılmış ve ayrıca 28 gaz ocağı, 
33 gemici feneri, 47 ekmek sacı, 50 soba, 22 çaydanlık, 16 maltız, 87 tencere ve mutfak eşyası, 42 
yatak, 490 parça giyim eşyası dağıtılmış bulunmaktadır. 

125 erkekten 61 nin çalışmakta olduğu, umumiyetle çalışma isteği göstermedikleri, dağıtılan 
malzeme ve iaşe maddelerinin yeterli bulunduğu, Adana ilinde her hangi bir problemin mevcudol-
madığı anlaşılmıştır. 

2. Hatay : 
12 ve 16 Ekim 1966 tarihlerinde iki kafile halinde 184 ailede 1 022 nüfus olarak Hatay'a gelen 

felâketzedelerden 40 aile İskenderun'da, 57 aile Antakya'da, 43 aile Kırıkhan'da, 18 aile Eeyhanlı'da, 
26 aile Samandağı'nda yerleştirilmiştir. 

Heyetimizce bu yerlerdeki yerleşme durumu mahallen incelenmiş olup, aşağıda ayrı ayrı izah edil
miştir. . 
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Antakya'da yerleştirilenlerin durumu : 
Antakya merkezinde eski Ebe Okulu binasında ve kira ile tutulmuş olan evlerde iskân edilen 

ailelerin durumları çok iyi bulunmuştur. 
Bunlar üç büyük kârgir binanın beher odasına bir aile olmak üzere yerleştirilmişler, hiçbir eksik

leri bulunmadığını ve hallerinden memnun olduklarını beyan etmişlerdir. 

İskenderun'da yerleştirilenlerin durumu : 
Devlet Demiryolları idaresinin Arsuz deniz kenarı dinlenme kampı tesislerinde 20 şer odalı iki 

binada 40 aile yerleştirilmiştir. Her balkımdan çok mükemmel olan bu tesislerden iki binada her 
aileye 1 oda, 1 duş, 1 heladan ibaret ayrı girişleri olan birer daire tahsis edilmiştir. Odalarda sa
bit, maroken kaplı bir divan vardır ve dörder karyola konmuştur. Kampın mutfağı gayet büyük 
olup sabit kuzinesi vardır ve yemekler burada pişirilmektedir. Her dairenin suyu ve elektriği mev
cuttur. Odaların zemini betondur. Odalar soba 'kurmaya elverişli değil ise de deniz kenarı oluşu 
ve iklimin müsait bulunuşu karşısında büyük bir mahzur teşkil etmemektedir ve esasen dinlenen 
felâketzedeler de soğuktan şikâyet etmemişlerdir. Varto'nun Sağlıcak köyünden Süleyman Kırmızı-
kaya, Oallıdere köyünden Halil Kaya ve Güzeldere köyünden Mehmet Fırat buradaki 40 aile adma 
memnuniyetlerini belirtmişler, erzaklarının mevcudolduğunu, buralarda yerleşmekten başka istekleri 
bulunmadığını bildirmişlerdir. Mehmet Fırat, diğ?r ilçelerde gazocağı verildiği halde, kendilerine ve
rilmemiş olduğunu bildirmişse de müştereken kul'anılan büyük kuzineli mutibağm mevcudiyeti kar
şısında bu isteğinin hakiki bir ihtiyaca dayanmadığı anlaşılmıştır. 

Kırıkhanda yerleştirilenlerin durumu : 
Bidayette Kırıkhan'da muhtelif yerlerde, ayrı ayrı ve müstakil birer bağ evine birer aile verilmek 

üzere 49 ailenin yerleştirilmesi plânlanmış ise de, ilk akşam bir okulda misafir edilen felâketzedele
rin ertesi gün tamamen fikir değiştirdikleri ve ay~ı ayrı iskân kabul etmeyip topluca oturma arzu
sunda oldukları anlaşılmış ve bu yüzden bir hayli müşkülât çekilmiştir. 

Neticede Baıhçefeültürleri Istasrvonunda mevcut üç büyük binada bölmeler yapılarak buraya 30 aile 
yerleştirilmiş, 13 aile Çııko - Birlik ardiyesi tadil ve ıslah edilerek yerleştirilmiş ve 6 aile de An
takya merkezine nakledilmiştir. 

Tarafımızdan görülen Bahçekültürleri İstasyonundaki üç aded büyük, tek katlı, 5 M. irtifalı bina
da alhşap kadron ve kontrolitlerle 2 M. irtifada bölmeler yapılarak 30 oda teşkil edilmiş. Odaların ka
pıları yerine kilim asılmıştır. Binaların tavanı yoktur. Bölme üzerleri 2 M. den itibaren açıktır, Ko
ridorda bir büyük bidon soba muattal vaziyette görülmüş, bidayette dört aded olan sobaları kullan
madıkları için kaldırdıkları anlaşılmıştır. Halen 30 odadan onbirinde soba vardır. Odanın ortasın
da beton zemin üzerinde ateş yakmaktadırlar. Her odada odun istifleri görülmektedir. Tahta ranza
lar yapılmış olup buralarda yatmaktadırlar. Pencereler sağlam ve camlıdır. Binaların önünde ikişer 
ateş yakma yeri yapılmıştır. Üç tarafı saçla kapalı bu yerlerde yemek yapmaları mümkündür. Arka
da biriketten yapılmış, üstleri kiremit döşeli, kapısında bez örtü bulunan 7 göz hela mevcuttur. Ban
yo yoktur. Gusülhane yapılmasını kabul etmeyip tekne istemişler, buna imkân bulamadıklarından 
kaymakamlıkça hamam kiralanmış ve erkekler iki, kadınlar bir defa hamama gitmişlerdir. İki defa 
daha gönderilmek istenmişse de hayanın soğuk olduğunu ileri sürerek gitmemişler. Buraya bir ber
ber gönderilmiş ise de sadece çocuklar traş olmuş, büyükler traş olmamışlardır. Hamama 250, ber-
ıbere 114 Tl. ödenmiştir. 

Burada oturan 30 aile adma konuşan, Varto'nun Diktepe köyünden Cemal Fırat, soğuktan üşü
düklerini, hepsine gaz ocağı verilmişse de ekmek pişirmek için odaların ortasında ateş yaktıklarını 
ve bu yüzden dumandan sıkıntıda olduklarını; kendilerine giyecek verilmediğini, iki kadının doğum 
yaptığını ve bebeklerin soğuktan öldüklerini, on gündür orman işletmesinde çalıştığını, yevmiyesi 
10 Tl. iken valinin delaletiyle 12 Tl. ya çıkartıldığını, daha evvel yağmur olduğu için çalışamadık
larını şimdi bütün komşularının çalıştığını, kardeşi Yalçın Fırat'ın, köyde hem baraka ve hem de 
2 500 Tl. yardım aldığını, gelirken yağları bulunduğunu ve buraya gelmede» köylerinde dağıtılan 
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battaniye ve yiyeceklerden aldıklarını; burada da kendilerine nüfus başına 71 Kgr. un, çay, fasulye, 
pirinç dağıtıldığını bildirdi. 

Diktepeler köyünden M. Şerif Çelik, köylerinde iken 3 battaniye, yağ ve kutular, 1 gazocağı, 1 fe
ner aldığını, burada da bir gaz ocağı verdiklerini ve onu sattığını, kaymakamın kendilerini ikişer, 
üçer köylere dağıtmak istediğini, fakat gitmediklerini, burada yerleşme arzusunda olduklarını söy
ledi. ' 

Diktepe köyünden Aldemir Doğan, 1 çocuğunun yatılı okulda olduğunu, burada yerleşmek iste
diklerini, iş verdikleri yerkı çok uzak olduğunu, dört saatte gittiklerini beyan, etti, durum kayma
kamdan sorulduğunda, bidayette onar lira olan yevmiyelerin iki lira zammın asfalt 6,5 Km. yol ve
saiti nakliye ücreti için yapıldığı, temin edilen bir kamyona 1 lira gidiş, 1 lira dönüş ücreti vermek 
istemedikleri anlaşıldı. Aldemir Doğan'da bu izahatı teyidetti fakat gene de, «parası bizden olduk
tan sonra ne yapalım» demek suretiyle samimî olmıdığını gösterdi. 

Kırıkhan'daki felâketzedelerin idari makamlara karşı samimî davranmadıkları, mütemadiyen hu
zursuzluk yaratma gayretinde oldukları seziliyordM. Nitekim aralarında misafir bulunan Cemal Fırat 
ağabeyisini ziyarete gelmiş olan Haydar Fırat sekiz senedir İstanbul'da olduğunu, ortaokul son sınıfın
dan ayrıldığını, kendilerinden öğrendiğine göre, Kırıkhan'a ilk geldiklerinde köylere gitmeye razı ol
dukları halde Kırıikhaaı'da bir avukatın kendilerine «Köye giderseniz ağalar sizi amele gibi çalıştıra- <• 
oak, bakımsız kalacaksınız, gitmeyin» şeklinde telkinde bulunduğunu ve bu yüzden toplu iskânda ıs
rar ettiklerini beyan etmiş ve kaymakam da bu bevanı doğrulamış, izah etmiş ve neticede buradaki 
huzursuzluğun ihtiyaçların giderilememiş olmasından değil, birtakım telkin ve tahriklerden tevellü-
dettiği anlaşılmıştır. 

Reyhanlı'da yerleştirilenlerin dununu: 
Reyhanlı'da kiralanmış evlerin beher odasına ti "er aile olmak azere ye deştirilmiş bulunan 18 aile

nin durumları gayet iyi bulunmuş ve hiçbir şikâyetleri olmadığı anlaşılmıştır. 

Samandağı'nda yerleştirilenlerin durumu : 
Samandağı ilçesinde yerleştirilen 26 aileden dokuzu ilçe merkezinde, onu eşhasa ait sayfiye evle

rinde ve yedisi Akdeniz otelinde oturmaktadır. 
Hepsinin de iyi şartlar altında bulundukları, her hangi bir eksiklikten şikâyetçi olmadıkları anla

şılmıştır. 
Arkadaşları adına dinlenen felâketzedeler de memnuniyetlerini belirtmişlerdir. 
Ezcümle, Varto'nun Taşdilek köyünden İsmail Koçer, 7 nüfus olduğunu, Samandağ ilçe mer

kezinde evvelce akşam kız sanat okulu olarak kullanılan eşhasa ait binada oturduklarını, bir 
noksanlık ve sıkıntıları bulunmadığını, 71,5 kg. un ve gaz, sabun, yağ aldıklarını, iş bulunduğun
da çalıştığını, sobası ve odunu mevcut olduğunu, hastalandıklarında kaymakamca doktora gön
derildiklerini ve parasız ilâç aldıklarını beyan etti. Aynı köyden Hasan özdemir, Akdeniz ote
linde kaldıklarını, yerinden memnun olduğunu, soba ve odunu bulunduğunu, kızamık olan iki 
çocuğuna doktorun bakıp ilâç verdiğini, kadınlara birer entari, kendilerine bir ceket verildiği
ni, şimdiye kadar on gün çalışıp 150 Tl. kazandığını, çeşitli gıda maddeleri aldıklarını, hepsine 
gazocağı ve kova verildiğini, yatak ve yorganlarını gelirken getirdiklerini bildirdi. 

Aynı köyçlen Hüseyin Toprak iki oğlundan birisinin Mecid'yeköy Site Kolejinde orta 1 nci sınıf
ta, diğerinin Mardin'de ortaokulda yatılı okuduklarını, keld'klerinde nüfus başına 45 Tl. aldıkla
rını, un vesair gıda maddeleri dağıtıldığını, memleketinde 1 000 dönüm arazisi, 6 davarı, 50 ko
yunu bulunduğunu, zaman zaman gidip arazi ve hayvanları ile meşgul olduğu için burada 3 - 5 
gün çalıştığını, kaldıkları yerden memnun olduklarını ve Varto'ya gitmek istemediklerini bildir
di 

Aynı köyden Yusuf özdemir aynı hususları tekrarladıktan sonra ceket, yelek aldıklarını fakat 
pantolon almadıklarını söyledi ise de üzerinde iyi bir elbisenin mevcudiyetinden bu talebenin bir 
ihtiyaca dayanmadığı anlaşıldı. 
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Kubilay Tekin, memlekette hem para ve hem de baraka aldıkları halde kendilerinin sadece 

aynî yardım aldıklarını ileri sürdüyse de her hangi bir izahta bulunmadı ve isim veremedi. 
Adana Erkek Lisesi Ed /E talebesi olduğunu, orada nehari okuduğunu öğretmen olan bir ar

kadaşının yanında kaldığını »bildiren Cemal Uçar, Adana Valisi Lûtfi Hancıoğlıı'ıran tavassutu ile 
bilâhara Sapmaz yurduna yerleştirildi. 

İaşe ve sair yardımlar : 
Hatay ilinde, merkezden gösterilen para ile felâketzedelere 77 003,64 Tl. tutarında mahallî im

kânlarla temin edilenlerden tutarında 93 223,89 ki, cem'an yekûn 170 227,53 Tl. lık muhtelif gıda 
ve ihtiyaç malzemesi temin edilerek dağıtılmış bulunmaktadır. Bu maddeler içinde 140 gazoeağı, GO 
ekmek sacı, 60 su kovası, 37 soba, gibi malzeme de mevcuttur. Nüfus başına bir çuval un ve pirinç, şe
ker, fasulye, bulgur, yağ, patates, çay ve sair gıda maddesi ve ayrıca 37 karyola, 1 173 parça giye
cek eşyası, 116 kadın ve çocuğa birer entari, birer gömlek, birer kilot, birer çift ayakkabı ve çorap 
temin edilip dağıtılmıştır. 

Bu suretle görülmüş ve anlaşılmıştır ki, Hatay ilinde de felâketzedelere geniş bir ilgi gösterilmiş, 
hiçbir şikâyet ve eksikliğe meydan verilmemesine ga yret edilmiş bulunulmaktadır. 

3. — içel : 
İçel iline 115 ailede 620 felâketzede gelmiş olup köylere ve ayrı ayrı yerleşmeyi kabul etmedikle

rinden bunlardan 31 ailede 196 nüfus il merkezinde, 84 ailede 424 nüfus Tarsus'ta geçici olarak yer
leştirilmişlerdir. 

11 merkezinde evvelce Tekel Tütün Deposu ve idare binası olarak kullanılan bir bina tahsisa edil
miş, geniş salonlar halindeki odalara birkaç aile bir arada oturtulmuştur. Bidayette kendilerini 
göndermek üzere muhtelif köy ve bağ evleri hazırlandığı halde, birebirlerinden ayrılmak istemedik
leri için toplu yerleştirilmeleri zarureti karşısında hu bina işgal edilmiştir. 

Vâki suallerimize, bir salonda birkaç aile bir arada oturmakta her hangi bir sakınca görmedik
leri cevabı alınmıştır. 

Tarsus'taki 84 aile ise, İşçi Sigortaları tarafından İşçi Kooperatifi için inşa edilmiş olan 52 yeni 
ve hiç kullanılmamış apartman dairesine yerleştirilmişlerdir. Bu 84 aile 50 daire işgal etmekte olup 
beher daire 3 oda, mutfak, banyo, hela ve holden müteşekkil bulunduğu için rahatlıkla sığınışlardır. 
Binaların devamlı akarsuyu, elektriği mevcuttur. Kira mahallen temin edilen bağışlarla karşılanmış
tır. Buradakiler Öksliptüs Orman İşletmesinde çalıştırılmak istenmişse de müessesenin vahidi fiyat 
sistemine uymayıp herkese nazaran daha yüksek ücret verildiği halde yevmiye usulünde İsrar ettik
leri için burada çalışmaları mümkün olmamıştır. Binanın odalarında soba mevcudolup, her hangi bir 
sıkıntıları olmadığını beyan etmişlerdir. 

Ayrıca Mersin Yetiştirme Yurdunda görülen 11 Varto'lu çocuğun sıhhatte, neşeli ve hayatların
dan memnun bulundukları müşahede edilmiştir. 

İaşe ve sair yardımlar : 
İçel'e merkezden 20 000 Tl. gönderilmiş ve mahallen de 31 534 Tl. toplanmış, bu suretle temin 

edilen 51 534 Tl. nın büyük bir kısmı ile felâketzedelere muhtelif ihtiyaç maddeleri satınalınıp da
ğıtılmıştır. 

Bunun dışında merkezden gönderilenlerle mahallen temin edilen çeşitli gıda maddesi ile 88 gazo-
cağı, 70 soba dağıtılmış bulunmaktadır. 

31 . 12 . 1966 tarihine kadar İş Bulma Kurumuna başvuran 93 felâketzededen 77 adedi muhtelif 
iş yerlerine yerleştirilmiş, 4 ü gönderilen işlere gitmemişlerdir. 

İçel'de felâketzedelerin belirli bir sıkıntıları ve şikâyetlerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

4. Eskişehir : 
Eskişehir iline 120 ailede 847 nüfus gelmiştir. Ayrıca 0 - 6 yaşlarda 20 çocuk gönderilmiş ve 

yuvaya yerleştirilmiştir. 
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Bu 120 aileden 49 ailede 340 nüfus Çukurhisar'a, 
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Yukarısöğütönü'ne, 
Satılmış köyüne, 
Oklubalı köyüne, 
Çifteler Belpmarı köyüne, 
Milhalıççık muhtelif köylerine 

yerleştirilmişlerdir. 
Bunlardan Çukurhisar ve Yukarısöğütönü köylerindekiler tarafımızdan gezilip görülmüştür. 

Her iki köyde de felâketzadelerc evvelce göçmenler için kurulmuş olup henüz iskân edilmemiş ev
ler tahsis edilmiştir. Her ev kapıdan girince geniş bir odayı ve oradan geçilen ikinci bir geniş odayı 
ihtiva etmektedir. Ocak, mutfak durumu iyi olup, zemin topraktır. Felâketzedelerin, odalarını ga
yet iyi döşedikleri, gıda maddesi ve odun sıkıntıları bulunmadığı, sobalarının tam ve yanmakta 
olduğu görülmüştür. 

İaşe ve sair yardım durumu : 
Eskişehir ilinde de gerek merkezden, gerekse mahallen temin, edilen imkânlarla geniş ölçüde 

gıda ve eşya yardımı yapılmış bulunmaktadır. Evlerde gıda maddesi, un ve ekmek stokları görül
müştür. Gıda maddeleri dışında her aile için bir aded olmak üzere 120 komple soba, 112 su ko
vası, 126 su bardağı, 156 yatak, 24 battaniye, 3 074 parça giyim eşyası dağıtılmış 153 öğrenci giydi
rilmiştir. 

101 kişiye iş bulunmuş, 16 sı verilen işi beğenmemiş 16 kişi de iş verildiği halde gitmedikleri, 
Şeker fabrikasında 10,50 yevmiye almakta oldukları, ayrıca öğle yemeği de verildiği Orman Fidan
lığında 12 Tl. yevmiye ile 11 kişiye iş bulunduğu halde gitmedikleri, keza şeker fabrika çiftliğine 
de 25 kişi gönderildiği halde çapa yapamıyacakl arını beyanla gitmedikleri, 63 kişiye Kaplan Kire
mit Fabrikasında iş bulunduğu halde, muhtar Abdullah Ay gün'ün teşviki ile gidip çalışmadıkları 
anlaşılmıştır. 

Eskişeir'de görüşülen felâketzedeler belli - başlı bir şikâyette bulunmamışlar ve durumlarından 
memnun olduklarını beyan etmişlerdir. 

Netice : 
Yukarıda etraflıca arz edildiği veçhile Adana, Hatay, İçel ve Eskişehir illerine, Kışı geçirmek 

üzere muvakkaten iskân edilmiş olan deprem felâketzedelerinden 526 ailede 3 002 nüfusun durumu 
yerinde, teferruatiyle incelenmiş ve içlerinden bir kısmı dinlenmiş bulunmaktadır. 

Gerek mahallinde ve hattâ evlerinin içinde gördüklerimiz, gerekse kendilerinden, ve idarecilerden 
dinlediklerimizle incelediğimiz resmî kayıtlar karsısında deprem felâketzedelerinin bu dört ilimizde 
büyük ve sıcak bir alâkaya mazhar oldukları samimî kanaatine varmış bulunmaktayız. 

Hiç şüphesiz, bu felâketzede ve kolaylıkla küstürülebilmesi mümkün vatandaşlarımızı idareci
leri kıracak derecede tahrike yeltenenler olmuştur. Fakat onun aklıselimi ve vefakârlık hisleri kar
şısında hakikati tcsbit güç olmamıştır. Matbuata kadar aksetmiş olan bir kısım bakımsızlık, ilgisiz
lik, perişanlık iddialarının tamamen yalan olduklarını, felâketzedelere büyük bir ihtimam gösteril
diğini, açıkta, aç ve çıplak kimse bulunmadığını, hattâ köylerindekinin çok üstünde bir hayata ka-
vuşturulduklan için buralardan gitmek istemediklerini bizzat müşahede ve tcsbit etmiş bulunmanın 
hazzı içinde hazırladığımız bu raporu Deprem Araşıtrma Komisyonuna saygı ile takdim etmekte
yiz. 

Su Komisyonu 
Başkanı Üye Üye Üye 

Afyon K. Kocaeli Erzurum Tekirdağ 
M. Göbekli 8. Akay G. Karaca (Muhalefet şerhim 

eklidir.) 
K. Nebioğlu 
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Deprem Araştırma Komisyonunca seçilen Su Komisyonu raporuna Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu'nun muhalefet şerhi 

Geçici, iskânla ilgili raporu 2 genel çizgide mütalâa etmekteyim. Bunlar : 
1, Geçici iskâna tabi tutulan yurttaşlarımıza tahsis edilen yerler hususunda verilen teknik 

bilgilerdir. Bunlar rapora objektif olarak dercedilmiştir. 
2. Bu yurttaşlarımızın durumları ve kendilerine tahsis edilen yerlerden bir kısmı hakkında 

ileri sürülen kanaatler ile raporun bâzı yerleri ile netice kısmındaki beyanlardır ki, bunlara 
iştirak mümkün değildir. 

Şöyle ki : 
1. Felâketzede yurttaşlarımıza tahsis edilen yerlerin gerçek durumunu eleştirirken, iki göz

lemle karşı karşıya gelinmektedir. Bunlar : 
a) Yeterli meskenlere yerleştirilenler. Bunlara Mersin ilinde işçi meskenlerine, Eskişehir'

de ve Adana illerinde müstakil binalara yerleştirilenlerde gördük. 
b) Çok kısa bir süre için bile, ailelerin barınmalarına tahsis edilemiyecek yerler. 
Bu yerlere misal olarak : Adana ilinde Tarım Bakanlığı Yem Bitkileri Üretme Jeoteknik 

Deneme İstasyonu, aynı ilden Tarım Bakanlığı Hacıali Çiftliği Bölge Zirai Araştırma Enstitü
sünde, Hatay'da Kırıkhan Bahçe Kültürleri İstasyonu, Mersin'de Tekel Deposu (ki bu depoda 
kalanlara köylerde müstakil meskenler tahsis .edildiği fakat felâketzedelerin birbirlerinden ay
rılmamak için burada bir arada kalmada ısrar ettikleri ve bu yerden ayrılmadıkları ifade edil
miştir.) buna misal gösterilebilir. Bunlarda somut mesken gerekleri yoktur. 

Bu yerler Su Komisyon raporunda da zikredildiği üzere ekseriya kontrplak veya briket du
varlarla birbirlerinden ayrılmış, üstleri açık veküçük küçük bölmelere aileler yerleştirilmişler
dir. Bâzılarında kapı yerinde kilimler veya bezler asılıdır. 

Ailelerin böylesine yerlere yerleştirilmeleri ulusumuz ahlâk kurallarına uymadığı gibi aile 
mahremiyetinin de gözetilmediği gerçeğini ifade etmek gerekmektedir. 

Aile mahremiyeti yönünden büyük sakıncalar doğuran bu yerlerin bir diğer sakıncası ise ta
vanlarının açık olması dolayısiyle ısınmanın bir yönü ile yeterli sağlanamamasına sebebolmuştur. 
Her ne kadar bu mmtakalarda mevsim mülayim geçmekte ise de bu yıl böylesine cereyan et
memiştir. 

Bu arada az olmaMa beraber bâzı odalarda birden fazla ailelerin bir arada bulunduğu husu
su da rapora dercedilmemiştir. 

2. Raporun Kırıkhan'daki geçici iskânla ilgili bölümünde felâketzedelerin tahrikler sonu
cu toplu iskânda direndikleri ifade olunmakta ve bu sebeple de Kırıkhan'daki halde kusur baş
kalarına yüklenmek istenmektedir. Gerçekte ise felâket görmüş halkın birbirlerinden ayrıl
mama istek ve içgüdüsünün bir sonucu olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Bunu açıklıkla 
raporun 13 ncü sayfasında görmek mümkündür. 13 ncü sayfasında, raporun Mersin ili Tekel 
Deposundaki geçici iskânla ilgili bölümünde aynen : 

«İçel iline 115 ailede 620 felâketzede gelmiş olup köylere ve ayrı ayrı yerleşmeyi kabul etmedik
lerinden bunlardan 31 ailede 196 nüfus il merkezinde... Yerleştirilmişlerdir.» denilmektedir. Bu be
yim gerçeği ifade ederken Kırıkhan'daki bir arada bulunma isteğini gün ışığına çıkarmaktadır. 

3. Raporun bir kısmında aynen, «İdarecileri kıracak derecede tahrike yeltenenler olmuştur.» be
yanı vardır. Bu beyana da iştirak etmiyorum. Felâket gören çocuğunu kaybeden, kardeşini enkaz al
tından çıkaran veya en yakınını kaybeden insanların psikolojik durumlarını tahlil etmek gerekirse 
bu beyanın ciddiyetle ilişkisi kesilir. 

4. Raporun netice kısmında : 
«Matbuata kadar aksetmiş olan bir kısım bakımsızlık ilgisizlik, perişanlık iddialarının tamamen 

yalan olduklarını felâketzedelere büyük bir ihtimam gösterildiği, açıkta, aç ve çıplak kimse bulunma
dığını, hattâ köylerindekinin çok üstünde bir hayata kavuşturuldukları için buralardan gitmek iste
mediklerini bizzat müşahede ve tesbit etmiş bulunmanın hazzı içinde hazırladığımız bu raporu...» de
nilmektedir. 
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Gerçeğe inildiğinde bu konuda şunlar görülmektedir : 
a) Felâketzede yurtdaşlarımızm büyük çoğunluğu geri dönmek istememektedirler. Zira köylerin

de iken tabiî âfetlerle karşı karşıya gelmişlerdir. Bir daha felâkete uğramak istememektedirler, haklı 
olarak. 

b) Şimdi bulundukları çevredeki kendilerine göre ileri yaşantıyı görmüşlerdir. Aynı yaşantıya 
kavuşabilme isteği haklı olarak uyanmıştır. 

c) Daimî iskân meselesi mevzuubahistir. Bulundukları topraklar bereketli topraklardır. Devle
tin kendilerini bu bereketli topraklara yerleştirmesi ümidi içindedirler. 

Diğer iddialara gelince: 
d) Köylerinde ilkel bir yaşama düzeni içinde bulunan bu yurtdaşlarımız bu ilkel yaşantılarım 

bu yerlerde de bâzı yönleri ile sürdürmektedirler. Çevrenin ilgisi bu yaşantı düzenini kökünden de
ğiştirmiştir, denilemez. 

Netice : 
Yukarda özet olarak belirttiğim hususlar geçici iskânın başarısızlığını tesbit etmektedir. 
Geçici iskânla ilgili Su Komisyon raporuna muhalefet şerhimi saygı ile sunarım. 

T. İ. P. Tekirdağ Milletvekili 
Deprem Araştırana Komisyonu Üyesi 

Kemal Nebioğlu 

• • «•» 
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