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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Yoklama 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 99 
1. — Fevzi Lût'fi Karaosmanoğlu'nun 

Manisa Milletvekilliğinden çekildiğine 
dair telgrafı 99 

2. — Doğu - Karadeniz Bölgesinde hi
mayeli ucuz buğday sa'htışlarmm yeni
den yapılmasına dair mahallen incele
me yapmak üzere kurulması kabul edi
len Meclis Araştırması Komisyonu üye
si seçimi (10/4) 99:100,104,105,108 

3. — Orta - Anadolu'da hüküm süren 
kuraklık sebebiyle haTkm beslenme zor
luğunu maihallinde 'tetkik etmek üzere. 
kurulması 'ka'bul edilen Meclis Araştır
ması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 100,104, 

105,108 

4. — Sorular ve cevaplar 

a) Sözlü sorular ve cevaplan 
1. - Ağrı Milletvekili Nezvat Gün

gör'ün, Ağrı - Kağızman Devlet yolunun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediği-

100 

100 

Sayfa 
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/206) 100 

2. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran '-
in, Karma Hükümetin teşkili tariflimden 
itibaren bugüne kadar yeniden atanan 
memur adedine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/208) 100:101 

3. — Erzurum Milletvekili (riyasettin 
Karaca'nm, 1959 yılında Hınıs ilçesinde 
vukübulan zelzelenin söbeb'olduğu hasar 
miktarına ve vadedilen yardımın yapılıp 
yapılmadığına dair sorusuna İmar ve 
iskân Bakanı Mu'hittin Güven'in cevabı 
(6/209) 101:104,104:105 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler "in, Hınıs ilçesinde 1959 yılında vuku-
bulan depremden zarar ıgörenlere yapı
lan yardımlar hakkında imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/210) 105:106 

5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
1962 ibütçe yılı tatbikatında ve sonraki 
plânlı 5 yıllık çalışmada Niğde ilinin ih
tiyaçlarına ne 'hacımda yer ayrılacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/211) 106 

(\ — Gaziantep Milletvekili Osman 



Sayfa 
Orhan Bilen'in, Antepfıstığı tarımı ve 
ticaretinin geliştirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/212) 106 ( 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, İzmir Telefon Müdürlüğü Memu
ru Ay ten Aktura 'nm muhase/be servisine 
nakledilmesi sebebine dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 106 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, İzmir 'Telefon Müdürlüğü Me
muru Ayten Akturan'ın, muhasebe servi
sine naklinin sebebine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/214) 106 

9. — Amasya Milletvekili Reşat Ar-
pacıoglu'mın, Tarihî ve coğrafi zengin
liklerimizi tanıtma bakımından hangi şehir 
ve kasabalar için broştur hazırlandığına, 
Amasya'nın turizm 'bakımından ehemmi
yetli görülüp görülmediğine dair Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü 
sorusu (6/215) 106 

10. — Amasya Milletvekili Reşat Ar-
pacıoğlu'nun, Amasya'da bina kısmı in
şa edilen Et ve Balık Kurumu tesisleri
nin ve soğuk 'hava deposunun işler hale 
gelmesi için ıgerekl'i iç tesislerinin 1962 

Sayfa 
senesinde yapılıp yapılmıyacağına dair 
Ticaret Balkanından sözlü sorusu (6/216) 106, 

11. — Aydın Milletvekili Mehmet Ta
vas'ın, fropyekûn çalışan her Türk vatan
daşının sosyal teminat altına alınması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/217) 106 

12. — Elâzığ Milletvekili Nurettin 
Ardıçoğlu'nun, Fırat ' ın sulama ve ener
ji imkânlarını 'geliştirme 'konusunda ne 
düşünüldüğüne dair 'Bayındırlık ve Sa
nayi (Bakanlarından sözlü sorusu (6/219) 106 

13. — Sinop Milletvekili Mustafa 
Kaptan'in, 'birinci derece harb (malûlle
rine verilmiş olan refakat erlerinin kal
dırılması sebebine dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı Ilhami Sancar'ın sözlü 
cevabı (6/220) 106:108 

14. — Amasya Milletvekili İsmail Sa
rıgöz'ün, ormanlarımızdan yılda ne ka
dar kereste istihsal edildiğine ve hariç
ten ithal olunan Ikereste miktariyle mu
kabilinde ne kadar döviz ödendiğine dair 
Tarım, Ulaştırma ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/221) 108 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Doğu - Karadeniz 'bölgesinde himayeli ucuz 

buğday satışı konusunu ve, 
Orta - Andolu'da hüküm süren kuraklık 

sebebiyle halkın beslenme zorluğunu mahallerin
de incelemek üzere kurulması kalbul edilen 
Meclis Araş'tırma komisyonları için üçüncü 
defa üye seçimleri yapıldı. Yetersayı olmadı
ğından bu seçimlerin tekrarlanacağı 'bildirildi. 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna ek kanun tasarısı ile, 

Yatırımlar finansman fonu teşkili ve tasar
ruf ıbonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 

tarihli ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı açık oya sunuldu. 

Kalbul edilen önerge gereğince; Barbakan 
ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet 
Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili 
Ragıp Gümüpala, Yeni Türkiye Partisi Ge
nel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem 
Alican, • Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Ge
nel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman 
Bölükbaşı ile CumJhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri ve Ankara Milletvekili ismail Rüştü 
Aksal'm, Anayasa nizamını, millî güvenlik 
ve huzuru bozan fiiller hakkındaki teklifinin 
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gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görü-
rüşülmesine başlandı. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili îzmir 
Ömer zekâi Dorman Kadri özek 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

îkinci Oturum 
Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanu

nuna ek kanun tasarısı ile, 
Yatırımlar finansman fonu teşkili ve ta

sarruf bonoları ihracı hakkındaki '5 Ocak 1961 
tarihli ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının, açık oylamalarının 

1. — Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun Mani
sa Milletvekilliğinden çekildiğine dair telgrafı 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Fevzi Lût
fi Karaosmanoğlu'nun istifa telgrafı var, oku
yoruz r 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Bakanlıklar 234 60 4-3 13 = 
Muhterem Başkan, Parlâmentoda ilk gün

lerden beri umulmadık 'bir şekilde beliren ve 
gelişmekte olan milletimizin geleceği için iyi 
Sonuçlar vadetmiyen hava ile mizacımın ve-

3 5 . 3 . 1962 O : 1 
tasnifi neticesinde, kabul edildikleri anla
şıldı. 

Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
'bozan fiiller hakkındaki kanun teklifi, uzun 
süren görüşmeler sonunda Meclisçe kabul 
edildi. 

5 Şubat 1962 Pazartesi günü saat 10 da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 'toplan
tısının da yapılacağı açıklanarak, saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Van 

Ömer Zekâi Dorman Muslih Görentaş 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

fikirlerimin uyuşmasına imkân ibulamadığıni
dan ve bu hava içinde milletime, seçmenlerime 
karşı borçlu olduğum 'hizmetleri vicdan hu
zuru ile yerine getiremiyeceğime kaani olarak 
milletvekilliğinden istifa ediyorum. Hürmetle
rimle ıttılaınıza arz ederim. 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu 
Manisa 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Doğu - Karadeniz Bölgesinde himayeli 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN —Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. . BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 
(Yoklama yapıldı.) ! başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ucuz buğday satışlarının yeniden yapılmasına 
dair mahallen inceleme yapmak üzere kurulma
sı kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonu 
üyesi seçimi (10/4) 

3. — Orta - Anadolu'da hüküm süren kurak
lık sebebiyle halkın beslenme zorluğunu mahal
linde tetkik etmek üzere, kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
(10/5) 

BAŞKAN — 'Bu seçimler, evvelce nisap te
min edilemediği için bugüne kalmıştı. Her iki 
seçimin birlikte oylanmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kaıbul 
edilmiştir. 

Ayrı ayrı iki sepet konulacaktır. Tasnif He
yetini seçiyoruz. Bulunmıyanlar yok «olarak 
yazılacağından, 'burada olanlar lütfen işaret 
buyursunlar. 

Avni A'kş'it (Malatya) (Yok sesleri) 
Orhan Naim Hazinedar (Ordu) (Yok ses

leri) 
Ahmet Topaloğlu (Adana) (Yok sesleri) 
İbrahim öktem (Bursa) (Yok sesleri) 
Salâhattin Güven (Trabzon) (Yok sesleri) 
Fuat Börekçi (Ankara) (Yo'k sesleri) 
Yakup Yakut (Manisa) (Yok sesleri) 
Atıf Şohoğlu (Denizli) (Yok sesleri) 
Nedim Müren (Aydın) (Burada sesleri) 
Ertuğrul Akça (Erzurum) (Yok sesleri) 
Mehmet Ço'banoğlu (Denizli) (Yok sesleri) 
Hurrem Kubat (Manisa) (Yok sesleri) 
Burhan Akdağ (Sakarya) (Yok sesleri) 
Sadrettin Tosbi (Kütalhya) (Yok «sesleri) 
Ali Dizman (Tokat) (Yok sesleri) 
Fevzi Geveci (Samsun) (Yok sesleri) 
Şinasi Osma (İzmir) (Yok sesleri) 
Melih Kemal Küçüktepepmar (Adana) 

(Yok sesleri) 
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Sezai Sarpaşar (Kütalhya) (Yok sesleri) 
Hali't Ziya Ünal (Bingöl) (Yok sesleri) 
Talhsin Telli (Erzurum) (YaTs sesleri) 
Fakih özfakih (Konya (Burada sesleri) 
Ahmet Cemil Kara (Trabzon) (Yok sesleri) 
Şevki Güler (Afyon Karaihisar) (Yok ses

leri) 
Kararan Evliya/oğlu (Samsun) (Yok sesleri) 
Sadık Kutlay (İçel) (Yok sesleri) 
Yusuf Ulusoy (Sakarya) (Burada sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi İç - Anadolu İnceleme Ko
misyonu için üç kişilik tasnif heyeti seçilecek. 
Adçekmek suretiyle isimleri okuyoruz : 

Faruk Sükan (Konya), (Burada, sesleri); 
Muzaffer Döşemeci (İzmir), (Yok, sesleri); 
ıSinan Bosna (Denizli), (Burada, sesleri); 
Şükrü Kösereisoğlu (Van), (Burada, sesleri). 
Efendim, tasnif heyetleri teşekkül etti. Her 

iki komisyon için Adana'dan başlamak üzere rey
lerinizi rica ediyoruz. Yalnız adayları bir daha 
okutalım. 

Doğu - Karadeniz bölgesi için namzetler : 
Ata Bodur (Ordu), 
Cevat Yalçın (Rize), 
A. Rıza Uzuner (Trabzon), 
A. Cemil Kara (Trabzon), 
İç - Anadolu bölgesi için namzetler : 
ıSebati Hastaoğlu (Sivas), 
Oğuzdemir Tüzün (Niğde), 
Haydar Özalp (Niğde), 
Ruhi Soy er (Niğde). 
V\fendim, oylamaya Adana'dan başlıyoruz. 

Oylarını yazmış olan arkadaşlar, lütfen sepetlere 
atsınlar. 

(Adana milletvekillerinden oylamaya baş
landı.) 

'BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen kullansınlar. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

(BAŞKAN —Sorulara geçiyoruz, efendim. 

1. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı - Kağızman Devlet yolunun yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/206) 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Nevzat Gün
gör buradalar mı efendim? (Yok sesleri) Burada 
bulunmadıkları için, bir defaya mahsus olmak 
üzere sorularını gelecek Birleşime bırakıyorum. 

2. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, Kar-
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ma Hükümetin teşkili tarihinden itibaren bugü
ne kadar yeniden atanan memur adedine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/208) 

BAŞKAN — Soru sahibi Oğuz Oran burada
lar mı! (Yok sesleri) İkinci defa hazır bulunma
dıkları için soruları düşmüştür, efendim. 

3. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Kara-
ca'nın, 1959 yılında Hınıs ilçesinde vukubulan 
zelzelenin sebebolduğu hasar miktarına ve vade-
dilen yardımın yapılıp yapılmadığına dair soru
suna İmar ve îskân Bakanı Muhiddin Güven'in 
sözlü cevabı (6/209) 

BAŞKAN — Soru sahibi Giyasettin Karaca 
buradalar mı efendim? Buradalar., imar ve îs
kân Bakanı, buradalar. 

Soruyu okutuyorum, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve îskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

3 . 2 . 1962 
Erzurum Milletvekili 

Giyasettin Karaca 

1. 1959 yılında Hınıs kazasında vukua ge
len zelzele sebebiyle kaza merkeziyle Kurtkozlu 
ve diğer köylerinde ne gibi hasarlar vukua gelmiş
tir. Hasar dereceleriyle mal ve can kayıpları ne 
kadardır? 

2. Hasar tarihinde vadedilen yardım yapıl
mış mıdır? 

3. Keza evleri hasara uğrıyan ve halen ya-
pılamıyan ve yaptırılmasına müsaade edilmiyen 
bu evlerin inşaatı için ne düşünülmektedir. Yar
dım miktarları ne olacaktır? 

4. Aynı şekilde 1960 yılında sel âfetine mâ
ruz kalarak büyük zararlara uğrıyan ve mağdur 
olan Oltu kazasının Urut köyüne vadedilen yar
dım yapılmış mıdır? Yapılmadıysa ne zaman ve 
ne şekilde bir yardım yapılacağının cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — 4 ncü sözlü soru da bu soru ile 
ilgilidir. Sayın Nihat Diler buradalar mı efen
dim? Yoklar. 

Buyurun, Sayın Bakan. 
İMAR VE ISKÂN BAKANI MUHÎDDÎN 

GÜVEN (istanbul) — Sayın Başkan, kıymetli 
arkadaşlarım; 

5 . 3 . 1962 6 : 1 
Erzurum Milletvekili Sayın Giyasettin Kara* 

ca'nm vâki sözlü sorusu üzerine gereken bilgiyi 
yüksek huzurunuzda arz ediyorum. 

1. 1959 yılında Erzurum'un Hınıs ilçesi 
merkezinde ve köylerinde vukubulan deprem 
dolayısiyle mahallen yapılan tetkikat neticesi 
tanzim edilen raporlara göre : 

Ağır Orta Az 
Yeri Yıkık hasar hasar hasar Yekûn 

îlçe merkezi 6 152 212 179 549 
Kurtkozlu köyü 37 — — — 37 
Diğer 35 köy 51 195 683 635 1 564 

Yekûn 94 347 895 814 2 150 

Yukarda belirtilen miktar ve derecede ha
sar tesbit edilmiştir. Mezkûr hâdiseden en çok 
zarar gören Kurtkozlu köyünde mevcut 37 hane 
tamamen yıkılmış ve 12 vatandaşımız ölmüştür. 

Diğer yerlerde ölüm vakası yoktur. 
2. Depremde zarar gören vatandaşlara ilk 

ve âcil yardım olarak ödenmek üzere Erzurum 
Valiliği emrine 55 000,— lira gönderilmiştir. 
Ayrıca tamamen harabolan Kurtkozlu köyünde 
42 muvakkat baraka inşa edilerek, açıkta ka
lan ailelerin iskânı sağlanmıştır. 

i lk ve âcil yardımlar haricinde vukubulan 
âfetlerin umumi hayata müessir olmaları halin
de zarar görenlere inşaat yardımı yapılabilmesi 
için 7269 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Ku
rulundan ayrıca karar alınması zaruri bulun
maktadır. 

Bu itibarla mahallen yapılan tetkikat neti
cesi tanzim olunan raporlara göre, mezkûr hâ
disenin, Hınıs kaza merkezi ile bu kazaya bağlı 
9 köyde umumi hayata müessir olduğu tesbit 
edilmiş ve bu hususta 7269 sayılı Kanun gere
ğince 21 . 4 . 1960, 21 . 11 . 1960 tarih ve 
4/12969/5/569 sayılı Bakanlar Kurulu karar
ları alınmıştır. 

Bu kararlara istinaden inşaatları 1961 yılı 
programına alman bu yerler için ceman 
(2 419 000) lira 21 . 6 . 1961 tarihinde Erzu
rum Valiliği emrine gönderilmiştir. 

3. Bu yerlerde tatbik edilecek tip projeler 
teknik elemanlarımızca mahalline götürülmüş 
ve 10 haneden yukarı miktarda mesken inşaatı 
olan köylerin vaziyet plânlariyle aplikasyon-
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l an merkezden gideri mimar ve haritacılardan 
müteşekkil heyetçe yapılmıştır. 

Ancak, mahallî şartlar dplayısiyle felâketze-
delerce projelerde tadilât yapılması istenilmiş
tir. 

Bu hususta yapılan inceleme neticesi : 
1. Kerpiç yerine taş kullanılmasının bir 

mahzuru olmadığı ancak; «âfet bölgelerinde ya
pılacak binalar hakkındaki yönetmeliğin^ 21 
nci maddesi gereğince taş duvarlarının bire 
üç nisbetli kireç harçla örülmesi ieabettiğinden 
çamur harcın kullanılamıyacağı, 

2. Toprak dam Yönetmeliğinin 24 ncü mad
desi gereğince, dam kirişlerinin en az 50 em. 
çekentele olması tavan kirişlerinin de, duvar
ların üst hatıllarına iyice bağlantılı yapmakla 
beraber taşıyıcı duvarların eni 50 cm. kalınlıkta 
olması şartı ile yapılabileceği, 

26 . 12 . 1961 tarih ve 12842 sayılı yazı
mızla Erzurum Valiliğine bildirilmiştir. 

Hınıs kaza merkezinde yıkılan ve ağır hasar 
gören evlerin nakil yeri için; imar plânına göre 
inkişaf sahası olarak tesbit edilen ve Erzurum 
çıkış yolunun sağ ve soluna isabet eden beledi
yeye ait saha seçilmişti. 

Ancak, bâzı vatandaşlar yeniden yapılacak 
binaların eski yerlerinde yapmak istemişlerse 
de mezkûr mahallin imar plânının tatbikatında 
bâzı mahzurların çıkabileceği raüJâhazasiyle bu 
talepleri kabul edilmemişti. 

Durum ayrıca Plânlama ve îmar Genel Mü
dürlüğünce Erzurum Valiliğine intikal ettiril
miş ve bu husustaki mütalâaları istenilmişti. 

Mezkûr valilikten alınan cevabi yazıda; ye
niden yapılacak evlerin eski yerlerinde yapil-
masımn imar plânına göre mahzurlu olacağı, 

Hasar 
Kazası Köyü Derecesi Adedi 

Hınıs Merkez Yıkık 6 
,» » Ağır hasar 152 
» » Orta » 212 
» » Az » 179 

3 5 . 3 . 1962 0 : 1 
I Ancak, 6785 sayılı Kanunun, muvakkat ruh

sat verilmesine dair olan 11 nci maddesi gere
ğince muvakkat ruhsat verilmek suretiyle in
şaata müsaade edilebileceği bildirilmiştir. 

Bu durumda, muvakkat ruhsat ile yapılacak 
ev için 7269 sayılı Kanun gereğince kredi açıl-

I masına imkân görülememiş ve keyfiyet valiliğe 
bildirilmiştir. 

Yukarda izah olunan sebepler dolayısiyle 
inşaat mevsimi geçmiş olduğundan ve valiliğin 
de isteğine uyularak evvelce gönderilen para 
valilik emrinde kalmak üzere inşaat önümüz-

I deki ilkbahara bırakılmıştır. 
7269 sayılı Kanunun 40 nci maddesi, inşa 

edilecek binaların borçlanma bedelleri üzerin
den T. Emlâk Kredi Bankası lehine birinci de
rece ve sırada ipotek edileceğini âmirdir. 

Binaları orta ve az derecede hasar gören ve 
evlerini tamir ettirecek vatandaşlar ise mezkûr 
madde gereğince yapılacak ipotek muamelesi 
için tapu ibraz edemediklerinden kendilerine 
tahsis edilen 1 000,— liralık yardım ödeneme
miştir. 

Bu gibi şahısların kendilerine yapılan 1 000 
er liralık yardım alabilmeleri ve ipotek muame
lesinin yapılabilmesi için, mevcutsa tapularını, 
mevcut değilse mahkemeye müracaatta alacak
ları veraset ilâmının ibrazı yahutta aynı şahsa 
ait başka bir gayrimenkulun, ipotek ettirilmesi 
halinde inşaat kredisinin verilmesi hususu 

I 26.12.1961 tarih ve 12842 sayılı yazımızla va-
| liliğe (bildirilmiştir. 

İstihsal olunan kararnamelere istinaden büt
çe imkânları dâhilinde tâyin olunan ve mahalli
ne gönderilen inşaat yardımları yapılan yerler 
aşağıda gösterilmiştir. 

Hane başına 
yapılacak yardım 

T. L. Tutarı Yekûn 

5 000 30 000 
5 000 760 000 
1 000 212 000 
1 000 179 000 1 181 000 
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Hane (başına 

yapılacak yardım Hasar 
Derecesi Adedi T. L. Tutarı Yekûn 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
"» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

Sövük 
» 
» 

Karaağaç 
» 
» 
» 

Mollakulaç 
» 
» 

Kolhisar 
» 
» 
» 

Demirci 
» 
» 

Ağgelin 
» 
» 

Çilligöl 
» 
» 
» 

Kurtkozlu 

Tendürek 
» 
» 
» 

Yıkık 
Ağır hasar 
Orta » 

Yıkık 
Ağır hasar 
Orta » 
Az » 

Yıkık 
Ağır 'hasar 
Orta » 

Yıkık 
Ağır hasar 
Orta » 
Hafif 

Yıkık 
Ağır hasar 
Orta > 
Az » 

Yıkık 
Ağır hasar 
Orta •» 
Az » 

Yıkık 
Ağır hasar 
Orta » 
Az » 

Yıkık 

Yıkık 
Ağır hasar 
Orta » 
Az > 

4 
31 

7 

6 
11 
23 
13 

7 
26 
17 

10 
28 

3 
3 

3 
10 
49 

7 

2 
9 

28 
5 

4 
7 
6 
9 

37 

7 
10 
5 
3 

5 000 
5 000 
1 000 

5 000 
5 000 
1 000 
lı 000 

5 00O 
5 000 
1 000 

5 000 
9 000 
1 '000 
1 000 

5 000 
5 000 
l1 000 
1 000 

5 000 
5 000 
1 000 
l 000 

5 000 
5 000 
1 000 ' 
1 000 

5 000 

5 000 
5 000 
1 000 
1 000 

20 000 
155 00O 

7 000 

30 000 
55 000 
23 00O 
13 000 

35 000 
130 000 

17 000 

50 000 
140 000 

3 000 
3 000 

15 000 
50 000 
49 000 

7 000 

10 000 
45 000 
28 000 

5 000 

20 000 
35 000 

6 000 
9 000 

185 000 

35 000 
50 000 

5 000 
3 000 

182 000 

121 000 

182 000 

196 000 

121 000 

88 000 

70 000 

185 000 

93 000 

Yekûn 2 419 000 
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Oltu kazasına 'bağlı Urut 'köyünde sel âfeti 

11 . 8 . 1961 tarihinde vukubulmuştur. 
Mezkûr hâdise sebebiyle 'husule gelen 'hasar 

mahallî fen . elemanlarınca tetkik olunmuş ve 
27 binanın yıkıldığı ve 5 binanın da muhtelif 
derecede hasar gördüğü tesbit edilmiş olduğun
dan meydana gelen zararın o yerin umumi 'ha
yatına müessir olduğu kanaatine varılmıştır. 

Binaları hasar gören şahıslara gerekli in
şaat yardımının yapılabilmesi için 7269 sayılı 
Kanun gereğince Bakanlar Kurulundan karar 
istihsal edilmek üzere Başbakanlığa teklifte bu
lunulmuş olup Bakanlar Kurulu kararı çık
mamıştır. 

1962 yılı bütçesine göre kararnamesi alın
mış 'olan yerler için yapılacak yardımlar tâyin 
ve tesbit edilmiş bulunduğundan Urut köyü 
için karar istihsal edildiğinde zarar gören ai
lelere ancak 1963 yılında kendi evini yapana 
yardım metoduna göre gerekli yardım yapıla
bilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, vekâlet dosyaların
dan elde ettiğim neticeyi Yüksek Heyetinize arz 
ettim. Fakat şu 'hususa işaret etmek isterim ki; 
şikâyet mevzuu olarak Hükümetimize intikal eden 
bu meselenin naili, bize gelecekte başka türlü ha
reket etmek için yol açmaktadır. Yaptığımız tet
kiklere göre, gerek Âfetler Kanunu ve gerekse 
ona ek talimatname muvacehesinde âfete uğrıyan 
vatandaşlara yapılmakta olan yardımlar mahal
linde ileri gelen bâzı aksak davranışlar dolayı
siyle veya mahallinde ikmal edilememe dolayı
siyle bu yerine getirilememiştir. Şöyle ki; evvelâ 
âfetten sonra mahallinde tesbit yapması icabeden 
heyetle birlikte tapu ve kadastronun gereken faa
liyeti göstermesi, icabında tescil muamelesinin 
ifası yoluna gitmesi gerekirken bu eksik kalmıştır. 
Dolayısiyle, yerine sahibolduğu halde, elinde ve
sika bulunmadığı için vatandaş bunun isbatinı 
yapamamakta ve dolayısiyle de yardımdan istifa
de edememektedir. Demek oluyor ki, yerinde tet
kik yapılıyor. Yardım işine el koyulacaktır ve 
bunun ikmali lâzımgelmektedir. Hınıs ilçesinin 
dertlerinin bir an evvel halledilmesi için gereken 
makamlara gerekli yazılar da yazılmış bulunu
yor. 

Ayrıca, 1 000 liradan 5 - 6 bin liraya kadar 
bir ölçü dâhilinde yapılan yardımların da değer
lendirilmesi cihetine gitmek lâzımdır, düşünce* 
sini taşımaktayım. Ancak; daha önce de Bakan-
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İrkça birtakım usullere götfe hazırlanmış olan tip 
projeler şartnameleriyle teklif sahiplerine veril
mekte ve yapılan yardımların bu şartlar altında 
tahakkuku istenmektedir. Halbuki yapılan yar
dımlar, verilen bu plânın tahakkukuna imkân ver
mediğine göre netice istihsal edilememek, bir şi
kâyet mevzuu olarak ortada durmaktadır. Şimdi 
vermiş olduğum direktife göre, tip projelerin tat
biki vatandaşlardan istendiği anda, verilen para 
yardımını hangi kısma tatbik ediyorsa, onu taah-
hüdetmesi tamin edilecektir. 

Tip projenin geri kalan kısmı vatandaşın (ge
lecekteki çalışması neticesinde ilâvelerle tahak
kuk etme imkânına sahibolacaktır. Bu suretle bir 
zorlamanın içine girmiyeceğiz. Yine bu suretle 
Hınıs'ta ortaya çıkmış olan bu mahzurun bu sene 
izalesine çalışacağız. 

Kısaca mevzuları huzurunuzda hulâsa ettim. 
Hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Doğu - Karadeniz ve îç - Ana
dolu bölgelerinde Meclis araştırması yapacak olan 
komisyonun seçiminde oy kullanmamış arkadaş
larımız var mı? ( «Var, var» sesleri) Varsa lüt
fen kullanınız Beyefendi, rica ediyorum. 

Buyurun, soru sahibi. 
GİYASETTlN KARACA (Erzurum) — 

Muhterem arkadaşlarım, vâki sualimizi cevaplan
dırmak lûtfunda bulunan Sayın îmar ve İskân 
Bakanına hürmet ve şükranlarımı arz etmeyi bir 
vecibe addediyorum. Soy ismimin taşıdığı «Gü
ven» kelimesinin vasfını nefislerinde toplamış 
bulunan muhterem Bakanımızın bize ve felâket 
mahallindekilere büyük bir güven telkin ettikle
rini arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, henüz Koalisyon 
Hükümeti kurulmadan önce, Sayın Turhan Fey-
zioğlu arkadaşımız, burada bir nebze vâki Koa
lisyon ve Meclis Başkanı seçimi ile ilgili anlaşma 
münasebetiyle konuşurken, yine Muhiddin Gü
ven Beyden stayişle bahsetmişlerdi. Kendileri
nin o günkü takdirlerinin bugün daha fazla ye
rinde bulunduğunu bilhassa hissetmiş bulunmak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım; iSaym Bakanımız çok 
esaslı olarak tetkikat yapmışlardır, her hususta
ki malûmatı Yüksek Meclise arz etmiştir, ancak 
tek bir imkânsızlık kalmıştır. Bu hususta da fır
sat bulmuş olsaydı, muhakkak ki, bunu da yer'ne 
getirirlerdi. Ne yazık ki, buna şimdilik imkân 
yok. Böyle bir külfeti de kendilerine tahmil etmek 
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istemem. Benim vazifem icabıdır, burada durumu 
arz etmek. Felâkete duçar olan Urut köyü ve Hı
nıs'ı gözleriyle görmüş olsalardı, durum muhak
kak ki, biraz daha değişik bir safha arz edebi
lirdi. 

Arkadaşlarım Urut köyü son derece fakir aile
lerin barındığı bir yerdir. Âfete uğrıyan köylü
ler bugün evsiz ve barksız olarak çoluk çocuğunu 
kendi kanatları altında, iğreti kulübeler içinde 
barındırmaktadırlar. 1961 yılında sel felâketine 
mâruz kalan vatandaşlar yine bu yardımdan isti
fade edememişlerdir. Sayın Bakanımız ifadele
rinde 1963 yılında bu felâkete mâruz kalan vatan
daşlara yardım edileceğini beyan buyurdular. 

(BAŞKAN — Bir dakika Giyasettin Bey. 
Efendim, oyunu kullanmamış arkadaşımız var 
mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

GÎYASETTÎN KARACA (Devamla) — Fa
kat, şüphesiz ki, iki yıl bu vatandaşlar evsiz -' 
barksız kalacaklardır. Bunların evlerinin yapıl
masına imkân varsa bir an evvel meskenlerinin 
yapılmasına 1962 yılında başlanmasını bilhassa 
istirham edeceğim. 

25 . 10 , 1959 yılında Hınıs ilçesinde vukua 
gelen zelzeleden mütevellit durumu arzı malû
mat edeceğim. 

Efendim, Hınıs ilçesinde vukua gelen zel
zelenin tesirleri bugün de devam etmektedir. 
Vilâyetçe, îmar ve îskân Bakanlığından alınan 
talimat üzerine bu evlerin yapılmasına müsaade 
edilmemiştir. Bu sebeple vatandaşların hayat
ları bu evlerde hâlâ tehlike arz etmektedir. 
Üzerlerindeki tavanın bir tarafı uçmuş, odaları
nın duvarları çökmüş, yıkık ve harap binalar 
içerisinde oturmak mecburiyetindedirler. Hükü
met, bu binaların yapılmasına müsaade etmedi
ği gibi esasen vatandaşların malî kudreti de ev 
yapmaya müsait değildir. Vekâletçe gönderilen 
kontrol mühendisleri, az bir tamirle içinde otu-
rulabilecek binalar için yıkık taraflarının ona
rılması bakımından, 1 000 lira verilebileceğini 
söylemişlerse de, bunların tamiratı dahi en aşa
ğı 5 - 6 bin liradan aşağı yapılamamaktadır. 
Bu sebeple vatandaşlar mutazarrır olmuşlar
dır. Çünkü, uzun bir tarihi bulunan .bu kaza 
halkının kendi binalarını terk ederek vekâletin 
göstermiş olduğu yerlerde oturmalarına esasen, 
maddeten ve manen, imkân yoktur. Hınıs'ın 
4 000 - 6 000 nüfusu bulunmaktadır ve mesken 
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adedi de buna göre çoktur. Bu meskenlerin de 
heyeti umumiyesi zelzeleden harabolmamıştır. 
Eğer bu 94 yıkık, 347 ağır hasar ve 895 i orta 
hasarlı evin yeni bir mmtakaya nakli mevzuu-
bahsolursa, geri kalan diğer evlerin de o yere 
nakledilmesi lâzımgelecek ki, bu takdirde Hü
kümetin üzerinde bu miktar, milyonları aşacak 
büyük masraflara baliğ olacaktır. Bu sebeple 
aynı satıh üzerinde bulunan evlerden bir kısmı 
hiç zarar görmediği halde bir kısmı zarar gör
müştür. Şu halde bunların bir kısmını dışarı 
nakletmek mahzurludur. 

Hmıs kazasının evvelce imar programı ya
pılmıştı. O zaman bu sahalar bir zelzele mmta-
kası olarak gösterilmediğine göre, şimdiden sa
yın Bakandan istirham ediyorum, yıkılan bu bi
naların tamirlerinin aynı yerde yapılmasına; 
aynı yerde yapılmasına imkân yoksa ayrı bir 
yerde yeniden yapılmalarına tevessül etmelerini 
istirham ederim. Bugün hâlâ bu vatandaşlar 
çadırlarda oturmaktadırlar. Bu hayat iki sene
dir devam etmektedir. Bu sene inşaat mevsimi 
geldiğinde bu durum nazara alınarak acilen yar
dımlarını istirham edeceğim. 

Saniyen, bu evlerin çoğu tapusuz oldukları 
için, yeniden tapu almak ancak mahkeme ka
nalı ile mümkün olduğundan ve bu işlemin de 
en az iki yıl sürdüğünden, vatandaş bir tapu 
alabilmek için mahkeme kapılarında sürüne
cektir. 

Bu sebeple, sayın Bakanlığın vatandaşlara 
itimadederek, diğer banka muamelelerinde ol
duğu gibi, muteber şahısların veya yekdiğerine 
komşu olan şahısların kefaletiyle bu paraların 
kendilerine verilmesini ve bu suretle bir an ev
vel evlerinin yapılmasını ve bilhassa Nisan ve 
Mayıs aylarında evlerin inşasına başlanmasına 
tevessül buyurulması için gerekli emrin veril-. 
meşini kendilerinden rica eder, Yüksek Mecli
sinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Biler'in, 
Hınıs ilçesinde 1959 yılında vukubulan deprem
den zarar görenlere yapılan yardımlar hakkında 
îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/210) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler buradalar 
mı efendim? Yok. ikinci defa bulunmadıkları 
için soruları düşmüştür, efendim. 
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5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 1962 

bütçe yılı tatbikatında ve sonraki plânlı 5 yıllık 
çalışmada Niğde ilinin ihtiyaçlarına ne hacımda 
yer ayrılacağına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/211) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura-;' 
da. Başbakan veya adına kimse yok. Soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

ASIM EREN (Niğde) — tkinci defa aynı 
şey oluyor. 

BAŞKAN — Evet Sayın Eren. 

6. — Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Bilen'in, Antepfıstığı tarımı ve ticaretinin geliş* 
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/212) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok, 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
İzmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Aktu-

' ran'm muhasebe servisine nakledilmesi sebebine 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Evet. 
İlgili Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl* 
mıştır. 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
İzmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Aktu* 
ran'm, muhasebe servisine naklinin sebebine 
dair Ulaştırma Bakarımdan sözlü sorusu (6/214) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yokj. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. | ' 

9. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıogf 
lu'nun, Tarihî ve coğrafi zenginliklerimizi taf 
tutma bakımından hâhgi şehir ve kasabalar içvk 
broşür hazırlandığına, Amasya'nın turizm bakv? 
mından ehemmiyetli görülüp görülmediğine daik 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü sol 
rusu (6/215) \ 

I. 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?. (Yolf 
sesleri) îki defa bulunmadıkları için sorularf 
düşmüştür. 

10. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğj 
lu'nun, Amasya'da bina kısmı inşa edilen Et ve 
Balık Kurumu tesislerinin ve soğuk hava depo\ 
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sunun işler hale gelmesi için gerekli iç tesisle
rinin 1962 senesinde yapılıp yapılmıyaçağına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorum (6/216) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?. (Yok 
sesleri) iki defa hazır bulunmadıkları için soru 
düşmüştür. 

11. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
topyekûn çalışan her Türk vatandaşının sosyal 
teminat altına alınması hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan-sözlü sorusu (6/217) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı?. Bula
dalar. Başvekil veya adına cevap verecek bakan 
yok. Soru gelecek ̂ birleşime kaldı. 

12. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardtçoğ-
lu'nun, Fırat'ın sulama ve enerji imkânlarını 
geliştirme konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Sanayi Bakanlarından sözlü so
rum (6/219) 

BAŞKAN —- Soru sahibi buradalar mı?. (Yok 
sesleri) İki defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür. 

13. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaplan'tn, 
birinci derece harb malullerine verilmiş olan 
refakat erlerinin kaldırılması sebebine dair soru
suna Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'ın 
sözlü cevabı (6/220) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, alâkalı Ba
kan burada, soruyu okutuyorum. 

Türkiye Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Vatanın muhtelif cephelerinde çarpışırken iki 

kolunu, iki ayağını ve iki gözünü kaybetmek su
retiyle, hayatını milletine vakfetmiş bulunan bu 
isimsiz kahramanlara birinci derecede harb ma
lûlü denilmekte olup, bunlara yakın zamana ka
dar görmiyen gözleri yerine görmek, olmıyan 
ayakları yerine yürütmek, ve budanmış kollan 
yerine de o vazifeyi ifa etmek için Refakat Eri 
verilmekte idi. 

Millî Birlik Hükümeti bu refakat erlerini ge
ri almış ve yerine de hizmet erine mümasil bir 
tahsisat vermemiştir. 

1. Bu tasarrufun sebeplerini, 
2. Bariz haksızlığın telâfisi zımnında neler 

yapıldığının Millî Savunma Vekili tarafından 
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izahına delâletlerinizi rica ederim. 

14 . 2 . 1962 
Sinop Milletvekili 
Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
MİLLÎ, SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ SAN

CAK (İstanbul) — Sayın Mustafa Kaptan arka
daşımın sözlü sorularına arzı cevap ediyorum : 

Birinci derece harb malûllerine refakat eri 
verilmesine dair 11 Mart 1338 tarih ve 203 sayılı 
Hizmet ve seyis erleri hakkındaki Kanunda 
ve bu kanunun ek ve tadillerinde her hangi bir 
kayıt mevcut olmamasına rağmen kanuna dayan
maksızın evvelce sıhhiye kadrolarına emirle ko
nulan bir kayda müsteniden bâzı bölgelerde re
fakat eri verilmekteydi. 2 Ocak 1961 tarihinde 
kabul olunan 182 sayılı Kanun, mahrumiyet 
bölgeleri dışında istisnasız olarak, hizmet erle
rini kaldırmış ve ancak kanunen hizmet eri al
maya hakkı olan subaylara hizmet eri tahsisatı 
verilmesini kabul etmiştir. Eski kanunda birin
ci derece harb malûllerine hizmet eri veya refa
kat eri verildiğine dair bir kayıt da bulunmadı
ğı cihetle bunlara hizmet eri tahsisatı verilmesi 
182 sayılı Kanunla derpiş edilmiş bulunmakta
dır. 

Bununla beraber yalnız (yaşamak için gerek
li hareketleri kendi kendine yapmaktan âciz ve 
âlıarın yardımına muhtacolan harb malûllerine 
birer refakat eri verilmesi) mevzuunda gerekli 
kanun tasarısı hazırlanmış olup mütalâa için 
Maliye Bakanlığına gönderilmiş bulunmaktadır. 
Ancak bu tasarının kanunlaşmasiyle mevzu hal
ledilmiş olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Kaptan, bu
yurun. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh
terem akadaşlarım, ben bu soruyu verdiğim za
man Sayın Bakanın bu sözlü soru eline geçtiği 
zaman bu bariz haksızlığın telâfisinin yerine 
getirileceğine emindim. Zira kendisini bu Mec
liste hakikaten ciddî çalışan bir insan olarak 
tanıyorum. Yalnız burada küçük bir noktayı 
izah edeyim : 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu gibi, 
ben sözlü soru müessesesinin lâyikıveçhile işle
mediği kanaatindeyim. Bu hususta bir küçük 
maruzatta bulunacağım. Esasen bir tesadüf, 
sözlü sorumla da bahsettiğim çapta bir kahra

manı karşıma çıkarmamış olsaydı, böyle bir 
sözlü soru ile huzurunuza gelmiyecektim : 

Düşünün arkadaşlarım, Garp Cephesinde iki 
gözünü veyahut iki bacağını kaybetmiş bir kim. 
se veya Galiçya'da iki kolunu kaybetmiş .bir 
adam veya iki kolunu, iki bacağını ve iki gözü
nü cephelerde kaybetmiş bir kahraman. Tâbi»* 
caiz ise, dalları budanmış, sadece gölgesi var. 
Gerçi sarih bir kanun değil, ben de tetkik ettim. 
Teamül neticesi dahi olsa, bir defa bunlara ve* 
fakat eri verilmiştir. Kolunu, bacağını, gözünü, 
yani hayatım Türk Milletinin istiklâlini ko?u^ 
mak için cephelerde vermiş bir adam bir keaa-:« 
ra itiliyor. Hizmet erleri kaldırılırken, tazminat 
verilmesine dair olan kanunda bunlara dair bir 
şey görmüyoruz. 

İşte ben bu haksızlığa işaret etmek için bu 
sözlü soruyu vermiş bulunuyorum, yoksa şu 
veya bu şekilde soru sormak için değildir. Esa
sen ismim dahi yanlış geçmiş, Mustafa Kaplan 
değil, Mustafa Kaptan olacak. Ehemmiyeti yok. 

Düşünün bir kere, bunların miktarı da 20 
dir. Yani bunlar ölmüşler, kalmışlar neticede 
miktarları 20 kişiye inmiş. 30 milyon insan on
lara refakat eri vermekten, hizmet etmekten 
kaçmıyor. Fakat dün mektepten çıkmış, saçı 
biryantinli teğmenlere emireri tazminatı verili
yor. Her halde durum Sayın Bakanın ıttılaına 
arz edilmediği kanaatindeyim. Fakat çare bu
lunduğuna göre dâva hallonulmuş demektir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Saçı bir
yantinli tâbirinden neyi kasdediyorsun? Açık 
Konuş! 

' MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Arka
daşlar, sıralardan bağırmak hiçbir mâna ifade 
etmez.. (Gürültüler) 

Ben her tâbiri kullanırım, bunun cevabını 
sormak istiyen gelir sorar! Bunları dışarda ko
nuşalım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Çık dışarı. 
MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Bu kür

süden konuşurken konuşma âdabını bozanlara 
ihtar ederim, bu şekilde hareket edemezler. 
(Gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Teğmen
lerin saçlarını bu şekilde söz konusu edemezsiniz. 
Sizi bu şekilde konuşmaktan menederim. 

BİR MİLLET VEKİLİ — Saçları biryantihü • 
teğmen de ne demektir? «Bir teğmen» dersin^ i. 
olur biter. 
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KABADAYI (Devamla) — Buyu

run, sizi dışarıya davet ediyorum. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

Mustafa Bey siz de sadede geliniz 1 (Gürültüler, 
«sataşma yar» sesleri) 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Sataşma 
mataşma yok arkadaşlar. Ben burada konuşur
ken ve konuştuğum müddetçe oturdukları yer
den kimsenin müdahale etmeye hakkı yoktur. 
Burada fikir münakaşası yapılıyor. Bu fikrim 
itâbar görmemişse gelip, kendileri bizzat söyliye-
bilirier, Fakat oradan bağırmaları serapa ko
nuşma âdabına aykırıdır. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Konuşma 
âdalhna riayetsizliği siz yapıyorsunuz. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Mustafa Kaptan, 
mevzu hâricinde konuşmayın, ihsan Bey, siz de 
oradan konuşmayınız. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Fikrimi 
söyledim, benim buradan söylediğim şeylere hiç 
kimsenin' müdahale etmeye hakkı yoktur. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Buyurun 
dışarı, görüşelim. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Buyu
run, geliyorum. 

, BAŞKAN— ihsan Bey, rica ederim, yapma
yın. 

14.— Amasya Milletvekili İsmail Sartgöz'ün, 
ormanlarımızdan yılda ne kadar kereste istihsal 
edildiğine ve hariçten ithal olunan kereste mik-
tariyle mukabilinde ne kadar döviz ödendiğine 
ditir Tarım, Ulaştırma ve Sanayi Bakanlarından 
sözlü "sorusu (6/221) 

BAŞKAN— Soru sahibi burada mı? Burada. 
TanmrUlaştırriıa ve Sanayi Bakanları olmadık
ları için soru gelecek Birleşime kaldı. 
• Efendim, Orta - Anadolu'da hüküm süren 

kuraklık sebebiyle halkın beslenme zorluğunu 
mahallinde tetkik etmek üzere kurulması kabul 
edilen araştırma komisyonu için yapılan seçim 
neticesine ait mazbatayı okutuyorum. 

5.3.1962 
Yüksek Başkanlığa 

Orta - Anadolu'da hüküm süren kuraklık 
sebebiyle halkın beslenme "zorluğunu mahallin
de tetkik etmek üzere teşkili kararlaştırılan 
Komisyon üyeleri için yapılan seçime (131) üye 

$.3.1960 Ö :İ 
katılmış ve neticede aşağıda adîaı^ yazılı olaüU 
lar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya Denizli 
Faruk Sükaıı Sinan Bosna 

Üye 
Van 

Şükrü KJösereisoğlu 
Ruhi Soyer 59 
Sebati Hastaoğlu 58 
Haydar Özalp 55 
Oğuz Demirtüzün 54 
Boş 15 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığından gele
cek birleşimde oylamaya sunacağız. 

Doğu - Karadeniz Bölgesinde himayeli ucuz 
buğday satışlarının yeniden yapılmasına dair 
mahallen inceleme yapmak üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırması Komisyonuna üye 
seçimine dair Tasnif Komisyonundan gelen maz
batayı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde himayeli ucuz 

buğday satışlarının yeniden yapılmasına dair 
mahallen incelemeler yapmak üzere teşkili ka
rarlaştırılan Komisyon üyeleri için yapılan se
çime (151) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı olanlar hizalarında gösterilen oy
lan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Aydın Konya 

Nedim Müren Fakih Özfakih 
Üye 

Sakarya 

Yusuf Ulusoy 
Ata Bodur 
Ali Rıza Uzuner 
Cevat Yalçın 
Cemil Karahan 
Ret 
Çekinser 

104 
98 
93 
71 
4 

26 

BAŞKAN — Bunda da nisap olmadığı için 
gelecek birleşim tekrar oylarınıza sunulacak
tır. 

ikinci defa görüşülecek işler meyanında iki 
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kanun teklifi vardır. Zannediyorum, alâkalı 
Vekiller de yok. Şu anda ekseriyetin de yok ol
duğu görülmektedir. Bu sebeple bu iki kanun 
teklifini yarınki birleşimde konuşmak üzere bir
leşimi kapatacağım. Yarınki Salı günü saat 
15 te toplanılması hususunu kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, («önerge var» ses
leri) 

Bildiğiniz gibi içtüzüğümüze göre Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri toplantı yapılır. Yal
nız Salı günü için toplanılınca oylarınıza sunul
du. Saat 15 teki toplantı için buna zaruret var
dır. Saat 10 da Büyük Millet Meclisinin toplan
tısı var, 15 te ise Meclisimiz toplanacak. Ayrıca 
bir önerge var, onu okutuyorum. 

3 5 . 3 . 1962 O : 1 
} Sayın Başkanlığa 

imar ve iskân Bakanına tevcih ettiğim soru, 
su içmek için dışarı çıktığımda, sıra gelmiş. Bi
rinci defasında Vekil olmadığından bugüne ta
lik edilmişti. Bu itibarla içtüzük gereğince 
bendeniz hazır olduğumdan düşmemesi icabeder. 
Oya konulmasını rica ederim. 

Nihat Diler 

BAŞKAN — Sayın Nihat Bey, iki defa otu
rumda bulunmadığınız için sorunuz düşmüştür. 
Yeniden soru önergesi verirseniz, cevaplandı
rılır. 

Efendim, 6 . 3 . 1962 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

\ 




