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içindekiler 
Sayfa 

Bakanı Faruk Süikan'm yetkililik etanesmin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/646) 9 

Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 2:3 

2. — Gelen kağıtlar 3:4 

3. — Yoklama 4 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 4 

1. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
ou'mın, Ankara Belediyesi Fen İşleri Mü
dürünün polis zoru ile makamıma getiril
diğine, 'bu gibi basikı niteliğindeki olay
lara meydan verilmemesi için tedbir alm-
ıması gerektiğine dair demeci ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm cevabı. 4:9 

2. — Almanya ve Belçika'da yapacağı 
ziyaretten dönüşüne kadar Başbakan Sü
leyman Demirel'e Adalet Balkanı Hasan 
Dinçer'in, vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/645) 9 

3. — Almanya ve Belçika'da yapacağı 
ziyaretten dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangiıl'e İçişleri 

4. — Vazife ile yurt dışına .giden Millî 
'avunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na 
Taliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik 

etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı teskeresi. (3/647) 9 

5. — Kırşehir Milletvekili Memduh 
bmir 'kı Millet Partisi kontejanından se-
:llmiş olduğu komisyonlardan çekildiğime 
lair önergesi. (3/177) 9 

6. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cloğlu'nun, Türkiye'nin telefon meseleleri 
ve kurulması kararlaştırılanı haberleşme 
sanayii konularında bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/15) 9:10 

5. — Görüşülen işler 10 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner 

sermayesinin (1 750 000 000) liraya çıka
rılması hakkında kanun tasarısı ve Güm-
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Sayfa 
rük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru (1/263) (iS. Sayısı : 184). 10,47:50 

6. — Meclis araştırması 11,26 
1. — Deprem bölgesinde bilgi edinil

mek üzere Anayasamın 88 nci maddesi ge
reğince ikurulan Meclis Araştırma Komis
yonu raporu. (10/5, 5/34) (ıS. Sayısı : 
247) 11 :(25,26 :38 

7. — Disiplin cezaları 25 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-

ler'e Başkanlığa ihaikareti gerekçesiyle 2 
birleşim için Meclisten çıkarma jpeaası ve
rilmesi. 25:26 

8. — Sorular ve cevaplar 38 
A) Yazıh sorular ve cevaplan 38 
1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 

Ziya Ekinci'nin, Ahmet Andiçen Kanser 
Hastanesinin ine zaman ve nasıl kurul
duğuna 'dair önergesi, Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan ve iSağlık ve Sosyal Yardımı 
Bakanı Vedat Âli Özkan'ım yazılı ce
vapları. (7/267) 38:41 

2. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ül
ker'in, Türk Ceza Kanununun 163/1 mad
desine göre açılan 26 dâvamın konusu iş
lenme tarihi, sanıkları, dâvanın açıldığı' 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça, Baş
bakan Süleyman Demirci'm Pakistan ve İran 
gezilerine, 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi, mahallî 
seçimlerle kısmî ıSenato seçimlerinin birlikte 
yapılmasının sakıncalarıma ve, 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu da 
üniversitelere giriş sınavları ve üniversitelere 
giremiyen gençlerin problemlerine dair gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Ba
kanı Ali Naili Erdem'e Gümrük ve Tekel Ba-

Sayfa 
mahkemelere ve dosya numaralarına dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçe r'-
in yazılı cevabı.' (7/299) 41:43 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekinci'inin, Diyarbakır Zirai- Bülgo 
Mücadele Reisinim tâyin ve tutumuma 
dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'ın yazılı cevabı. (7/340) 44 

4. — Afyoın Karahisar Milletvekili Mu
rat Öner'in, Afyon ilinin Bolvadin ilçe
sine bağlı Karayokuş köyümün, İnlidero 
mevkiine taşınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/345) 44:45 

5. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'-
ın, İzmir'in Bergama Belediyesine intikal 
eden yolsuzluk iddiasını soruşturacak mü
fettişe dair sorusu ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ım yazılı cevabı. (7/3'54) 45:46 

6. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir 
ziraat okulu açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Tarım Baka-

t nı Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı. 
I (7/364) 46 

kanı İbrahim TeMn'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Almanya ve Belçika'yı ziyaret edecek olan 
Başbakan Süleyman Demirel'in bu gezisinde 
kendisime İstanbul Milletvekili Selim Sarper, 
Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve İzmir 
Milletvekili .Settar İksel'in refaket etmelerinin 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tezkere
si kabul olumdu. 

Y. T. P. Grupu Başkanvekilinin, Türkiye 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Par-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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lâmento Komisyonu üyeliğine seçilen Sakarya 
Milletvekili Ekrem Alican'ın bu üyelikten 
çekildiğine ve yerine asıl üye olarak Ağrı 
M'illetve'kili Kasım Küfrcvi'nin, yedek üye ola
rak da Diyanbakır Milletvekili Reeai İsken-
deroğlu'nun seçildiklerine dair tezkeresi Genci 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, 
Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü bahçe
sinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Ku-
•mandanıları için inşası düşünülen lojmanlar hak
kındaki soru önergesini ve, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı 
Kanununun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifini geri aldıklarına dair önergeleri okuma-. 
rak adı geçen sözlü soru ile kanun teklifinin 
geriverildiği bildirildi. 

Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin. (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Komisyon raporu, üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra, Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklik kabul olunarak 
tasarının kanunlaştığı bildirildi. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun. 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2789 'sayılı Ulusal Bay-

Yazılı sorular 
1. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nefbioğlıv-

nun, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
'bünyesinde çalışan personele ödenen tazminat ve 
fazla mesaJilere dair yazılı soru önergesi, Mil
let Meclisi Başkanlığına gönder ilim iştir. (7/368) 

2. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cuma'lıoğ-
lu'nun, ortaokul ve liselere Kuran dersleri 

TEKLİFLER 
1. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'-

nm, Millî Mücadele "kahramanlarından Emin 
Tosun Efendiye vatani hiamet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi (2/501) (Ma
liye ve Hân komisyonlarına) 

ram ve genel tatiller hakkımdaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fııkralarının de
ğiştirilmesine ve, 

Rize Milletvekili Erol Yıkmaz Akçal ve 2 
arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı 
Cezaların İnfazı 'hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştir ilmesine dair 
kanun tekliflerinin görüşülmeleri, ilgili komis
yonlar Genel Kurulda hazır 'bulunmadılkların-
dan gelecek birleşime bırakıldı. 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
(1 750 000 000) liraya çıkarılması hakkında 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi onaylanarak maddeleri kabul edildi ve 

tümü açık oya sunuldu ise de, oyların layırımı 
sonunda çoğunluk sağlanamadığı, gelecek bir
leşimde oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarının maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

10- Mayıs 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
Ahmet Bilgin B'edrettin Karaerkek 

Kâtip 
Siivas 

Kâzım Kangal 

korumasının düşünülüp düşünülmediğinle dair 
yazılı soru. önergesi, Baş/bakanlığa gönderilmiş
tir. (7/369) 

3. — Afyon Karalhllsar Milletvekili Murat 
Öner'in, Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı Ahur-
hisar köyünün içme suyu işinin ne zaman bıiıti-
rileceğine dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri 
Bakanlığına gönderikniştir. (7/370) 

2. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, 1062 sayılı Kanuna istinatla, v&ziyed edi
len . Suriye uyruklu vatandaşların mallarının 
tasfiyesi, gayrimenkuıllerin topraksız çiftçilere 
dağıtılması ve Suriye'de zarari uğrayan Türk 
vatandaşlarının bu zararlarının karşılanması 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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hakkında kanun teklifi (2/50Ö1) (İçişleri, Dışiş
leri, Köy İşleri, Maliye ve Plân komisyonları
na) 

3. — Hatay Milletvekili Tabiat Köseoğlu'-
nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkımda tüzük teklifi 
(2/503) (Anayasa Komisyonuna) 

4. — İstan'bul Milletvekili Nuri Rroğan'ın, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 167 mei maddesinin 
tadili hakkımda tüzük teklifi (2/504) (Ana
yasa Komisyonuna) 

RAPORLAR 
5. — Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 

ihraç fiyatlarımda vergi, resim, harç ve ben
zer tesisler icra eden sair mükellefiyetleri ber
taraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası 
hakkımdaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 
onaylanımasuna d'air kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları (1/109) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 264) 

6. — «IB'âzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyaıtkırmda vergi, resim, harç ve benzer 
tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve 'şaritlarım li'hdası hak
kında karar» in kaldırılarak yerime ikame olu
nan karar hakkımdaki Bakamlar Kurulu Ka
rarnamesinin onaylanmasına dair kamun tasarı
sı ve Gümrük ve Tekel, Maliliye, Sanayi, Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları, (1/107) (Gün
deme) (İS. Sayısı : 265) 

7. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarıma 
tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek aıma-
ciyle alman Bakamlar Kurulu kararmameleri-
nin omaylanması hakkında kamum tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları. (1/108) ('Günde
me) (S. Sayısı : 263) 

8. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve askerî 
malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanon tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları. (1/72) ('Gündeme) 
(S. Sayısı : '266) 

9. — Türkiye Cumhuriyeıti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasımda 19 Ağustos 1965 tarihin
de Arikara'da imzalanan Türkiye - Arjantin 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasumn uygun 
bulunduğuma dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları. (l/9'5) 
(Gümdeme) S. Sayısı : 267) 

10. — Türkiye 'Cumhuriyeti Listesi (En Zi
yade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin omay-
lamımasmm uygun bulunduğu 'hakkımda ka
nun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve 

'lân kam'isyonları raporlar. (1/228) (Gündame) 
'S. Sayısı : 1268) 

11. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Listesi» (Em Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nde değişiklik yapılmasına da
ir olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylan
ması hakkımda 'kamum tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/184) (ıGümdeme) (S. Sayısı : 
269) 

12. — Türkiye Cumlıuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân koımisyoınlıarı raporları. (1/230) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 260) 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (Em 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) mim 
onaylanmasımm uygum bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân 'komisyomları raporları (1/227) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 271) 

14. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Mil
let Tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu Kararımın onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/185) ('Gündeme) (S. Sayısı : 272) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan/ekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkck (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

• 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- ' (Yoklama yapıldı.) 
pılacak, sayın üyeler lütfen beyaz düğmelere BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
bassmlar. melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürünün polis 
zoru ile makamına getirildiğine, bu gibi baskı ni
teliğindeki olaylara meydan verilmemesi için ted
bir alınması gerektiğine dair demeci ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan 'm cevabı. 

BAŞKAN — Nazif Kurucu, Ankara Belediye-
sindoki olaylar hakkında gündem dışı söz iste
mişsiniz, beş dakikayı geçmemek üzere buyurun. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, icra organının, Hüküme
tin özerk, muhtar mahallî idarelere yer yer bas
kıları zaman zaman o kadar ağır olmuştur ki, 
mahallî organlardan birçokları istifa mecburiye
tinde kalmış, bâzılarına da, yetkileri olmadığı 
halde, Anayasaya aykırı olarak işlerinden el çek
tirilmiştir. Mahallî idarelere, özerk teşekküllere 
icra organının yaptığı baskı sayısı sorumluluk ve 
ağırlık bakımından bir gensoru açılmasını gerek
tirecek kadar çoktur. Bu arada Ankara. Beledi
yesinde, Devletin silâhlı polisi de kullanılmak su-
retijde belediye hükmî şahsiyetine yapılan taar
ruz halen devam etmekte bulunduğundan bunu 
huzurunuza getirmeyi düşündüm. 

Ankara Belediyesi bir zaman kadar önce, bir 
sene kadar önce J)ir şahsı Fen İşleri Müdürlüğüne 
inha etmiş, bu inha Bakanlık tarafından yerin
de görülmiyerek reddedilmiştir. Sonradan Bele
diye Başkanı Fen İşleri Müdürlüğü makamına bir 
yüksek mühendisi tâyin etmiş bulunuyor. O ta
rihte 710 sayılı Kanunun gerektirdiği Tüzük çık

mamış bulunduğu için Belediye Başkanının böy
le bir tâyini yapmak yetkisi bahis konusudur. 
Aradan zaman geçiyor ve tâyini tasdik edilmiyen 
şahıs belediyenin başka bir dairesinde tesisat 
mühendisi olarak çalışmakta iken Bakanlık ken
disine ve partisine yakınlığını gören bu şahsı, 
yetkisi bulunmadığı halde, re'sen Fen İşleri Mü
dürlüğüne tâyin ediyor. 710 sayılı Kanunun ge
rektirdiği Tüzük 13 Nisan tarihinden itibaren yü
rürlüktedir. Bu lüizüğe göre, bu gibi müdürlük
lere belediye başkanlarının inhasiyle Bakanlığın 
onay hakkı vardır. Belediye Başkanı üç ay mün
hal kaldığı halde bir inha yapmazsa o zaman 
Bakanlığın re'sen tâyin salâhiyeti vardır. Bu du
rumda 13 Nisan tarihinden itibaren... ('Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çok gü
rültü olmaktadır. Hatibin sözü anlaşılamıyor. 
Lütfen sükûtu muhafaza edelim. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — 13 Nisan 
tarihinden itibaren üç aylık bir zaman geçmediği 
ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü fiilen dolu 
bulunduğu halde orada bâzı olaylar cereyan et
mektedir. Fen İşleri Müdürlüğüne tâyini tasdik 
edilmiyen ve başka bir görevde çalıştırılmakta 
olan makina mühendisi hakkında askerlik şubesi
nin muhtelif daireleri, muhtelif askerlik şubesi 
bu şahsın asker kaçağı olduğu, belediyede çalıştı
rılmaması lâzımgeldiği, çalıştırılırca takibat ya
pılacağı hakkında yazı yazıyor. Diğer taraftan 
belediye, bu şahsın bir hafta görevine gelmediği-
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ni tesbit ediyor ve işine nihayet veriyor. İşine ni
hayet verilen görevli, Devlet Şûrasından işli1 

nihayet verilmeden önce, görevine dönmesi! ha:1 

kında bir tehiri icra kararı alıyor. Tehiri icra ka
rarı, iş a'ktinin feshinden evvelki görevine ya;:'' 
tesisat mühendisliğine dönmesi hakkındadır. Mc 
sele bundan sonra başlıyor sayın arkadaşları];., 
idare bu tehiri icra kararını 'daha önceki haksız 
tutumunu takviye etmek için, bu şahsın yanma 
polis koyuyor ve fiilen dolu olan belediyenin bir 
dairesinin kapısını kırarak bu şahsı oraya otur
tuyor. Mesele biraz evvel söylediğim gibi, tâyin 
bakımından usulsüzdür, bu makam doludır 
17 Nisan tarihinden itibaren üç aylık müddr 
geçmemiştir. Bu bakımdan, Bakanlığın yeniden 
bir tâyin yetkisi bahis konusu olamaz. 

Kararın tatbiki, infazı meselesine gelince muh
terem arkadaşlarım, belediye tehiri icra kararını 
infaz etmiş ve bu şahsı iş akdi feshedilmeden ön
ce oturmakta olduğu odaya, oturmakta.' olduğu 
makama iade etmiştir. Fakat, Bakanlık bu kara 
rın infazının şekline müdahale etmek istiyor. Be 
led'ye hakkında gelmiş olan bir tehiri icra kara 
"inm infazı ve infazın şekli tarzı ve bunun takdi
ri hangi organa aittir? Elbette aleyhine tehiri ic
ra kararı alınan organa aittir. Muhtelif genel 
müdürlerin işlerine son verildikten sonra bu ge
nel müdürlerin işler'ne dönmeleri hakkında teh -
m icra kararları aldıkları zamıan yapılan işleım 
nedir? Bu işlemleri yapıp yapmamak ve so
nunda bunun gereksindiği tazminat dâvasına 
veya başka sorumluluklara mühatalboılmak Ba
kan arkadaşlarım şalhsıi ve siyasi sorumluluğu 
arasında bırakılmıştır. Nasıl ki, belediye baş
kanı birkaç yüz belediye zabıta memurunu, 
işten el çektirilen v̂e telhiri icra, kararı alan 
bir genel '.müdürlün peşine taikıp, fiilen devlet 
dairesinii işgal etmek için kendisine bağlı zabı
ta kuvvetini kullanamazsa, muhrtar olan bele
diye idaresi aleyhine alman bir tehiri icra ka
rarı içki de bakanlık, bu kararan yorumlan
masında ve infaz şeklinin tâyininde kanun dışı 
olarak polisin kuvvetini kullanamaz. Kaldı ki, 
telhiri icra kararı usulüne uygun olarak infaz 
edilmiş ve kararda bahsedilen yere bu şahıs ia
de edilmilştir. 

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

NAZİF KUEUCU (Devamla) — Efendim, 
bir kısmımı izah edeceğim. Az bir kısım kaildi. 
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Kıymetli arkadaşlarim, böyle bir durumda 
polisin kullanılması ne gibi neticeler doğurur? 
Polisin itibarının yükselmesi ve âıımmıe vazife
sini yapması için müştereken birçok gayretler 
sarf eltmieimiz lâzım. Bu arada, itibarını .zedele
yici .hareketlere bizzat Hükümetin ve omun 
âmirlerinim polisi siünükleımıem'esi lâzım. 

Diğer taraftan mıalhallî idarelere yapılan 
baskı, demokrasinin temeline karşı vurulmuş 
bir darbedir. Bütün seçilmiş organlar sandık
lan çıkmıştır. Nasıl ki, bir görev sahibi kendi
sinin «seçilmiş olmasından dolayı o makamına, 
o vazife ve yetkilerine saygı gösteriimieısini iste
mekte haklı ise, başka bir seçilmiş organın da 
görevlerine tecavüz etmeımek, taarruz etmueımıek 
ile vazifelidir. Kendi varlığınım şartı, başka bir 
seçilmiş organın varlığına hürmet etmekle baş
lar. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayım. 
NAZİF KURUCU (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. 

Bugün yapılan işllemJlerde mahallî idare se
çimlerinin kanun teminatı altında cereyan et
mesinden korku içimde kalmış bulunuyoruz. 
Belediye başkanlığı ve belediye meclisinin üye
leri valiliğe bu meselede ve bu tarzda polisin 
kullanı'lmasumm yanlış olduğunu bildirdiği, ilgi
li bak anlıklara gene acele olarak bildirdiği hal
de polisin müdahalesine nihayet verilmemiştir. 
Meselemin elhemmiyetine ve vahametine dikka
tinizi çekerim sayım arkadaşlarım,.. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurumuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Konya) — Sayın Başkan, sayın ımiilletvekille-
•i; Ankara Bielediyeısi Fen İşleri Müdürlüğü: 
vekâleti konusu ile ilgili olarak makina mü
hendisi Öımer Lûtfi (köknar hakkımda gündem 
lışı konuşma yapan Konya Milletvekili Sayın 
.Yazlif Kurucu'ya Bakanlık dosyalarına intikal 
eden hâdise hakkında bilgilerle Yüksek Mecli
si aydınlatımaJk üzere JSÖZ almış bulunuyoırum. 

Evvelâ şunu arz ötmek isterim ki, Fen İşle
ri Müdürlerinim asaleten ve vekâleten tâyin
leri konusu, 710 sayılı Kanuna göre, Belediye 
başkanlıklarınca inha yapılır, tasdik ve tâyin' 
keyfiyeti İmar ve İslkân Vekâletine aittir. An-
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ıkara .Belediye Başkanlığı İmar ve İskân Ba
kanlığına yazdığı 11 . 4 . 1966 günlü ve 43/2534 
sayılı yazısı ile münjhal bulunan 1 500 lina ma-
ıaışlı Fen İşleri Müdürlüğü kadrosuna, 10195 
sayılı Kararnameye göre, aynı müdürlük ele
manlarından malkin'a mühendisi Ömer Lütfü 
Göknar'ıin tmaaşısız olacak ve vekâleten tâyini
ni teklif eder. İmar ve İslkân Bakanlığı tara
fından bu tâyin muamelesi birinci defa eksik 
görülür, onun üzerine belediye tarafından ye
ni bir yazı ile İmar ve İslkân Vekâleit'inıe bildi
rilmez. İmar ve İslkân Vekâletti bunun üzerine 
28 . 11 . 1966 günlü ve 15762 sayılı yazı ile 
münlh'al bulunan Fen İşleri Müdürlüğü kadro
suna M.a!kina Yüksek Mühendisi Ömer Lûtfi 
Göknar'm ücretsiz olaralk ve velkâletten tayinli
nin 710 sayılı Kanun hükümlerine uygun bu
lunduğunu bildirir. İlk teklifi yapanı Ankara 
Belediyesi, İmar ve İslkân Vekâletti tarafından 
•geç cevap verildiği mülâihazıası ile 1 . 12 . 1966 
günlü 10013 sayılı yazı ile, Bakanlığın geç ce
vap verımeısi ve 30 . 7 . 1966 tarihli yazlısında 
bu tâyini uygun görmediğini bildirnuesıi üzeri
ne Faruk Çeçeın'in Fen İşleri Müdürlüğünü 
teıdvire memur edildiğini belediyenin ikinci 
bir teklifi bulunımaJdığı hailde Ömer Lûtfi Gük-
nar'ın 710 sayılı Kanona @öre, tâyin edilmesi-
mirn sakıncalı ve muhltar bir idare olan beledi
yeye müdahale olduğunu ileri sürerelk, adı ge
çen makina mühendisinin işe başlatılamıyaeağı-
nı bildirmiştir. 

Aziz arlkaldaşlarım, biraz evvel arz elttiğlkn 
gibi, ıteklif belediyeye tasıdilk ve tâyin İmar ve 
İslkân Bakanlığına aittir. 710 sayılı Kanumıa 
göıre belediyenin re'sen, Fen İşleri Müdürünü 
tâyin yetkisi yoktur. İmar ve İskân Bakanlığı
nın 15 . 12 . 1966 günlü ve 25/16228 sayılı ve 
Ankara Valiliğinin 16 . 12 . 1966 günlü 
28 . 12 . 1966 günlü ve 6618 ve 6813 sa
yılı yazıları ile de Ömer Lütfi Göknar'-
m, görevine başlatılması Ankara Belediye Reis
liğinden istendiği halde Ankara Belediye Baş
kanlığı adı gecen mühendisi Ankara Belediyesi 
Fen işleri Müdürlüğü görevine başlatmamak da 
direnmiştir. Ankara Belediye Başkanlığı Fen 
İşleri Müdürlüğü 4 . 8 . 1966 tarihinden bu 
yana, bu müdürlük teknik elemanlarından Faruk 
Çeçen'e tedvir ettirilmektedir. Ancak belediye 
başkanlığı, söz konusu tâyin işlemini yani, 
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Faruk Çeçen'in tâyinini re'sen yapmış olup, 
710 sayılı Kanun uyarınca İmar ve İskân Bakan
lığına inha ve teklifte bulunmamıştır. Bunun 
üzerine İmar ve İskân Bakanlığı 23 . 12 . 1966 
günlü bir yazı ile, keza Ankara Vilâyeti 9.1.1967 
günlü bir yazı ile durumu İçişleri Bakanlığına 
aksettiriyor. İçişleri Bakanlığı 10 . 1 . 1967 ta
rihinde meseleyi tahkik ve tetkik etmek üzere 
bir müfettiş gönderiyor. Müfettişin tahkikatı 
neticesinde hâdise il idare kuruluna aksettiri
liyor ve il idare kurulunun 7 . 3 . 1967 günlü 
ve 117 sayılı Kararı ile bu husustan ötürü yani, 
gerekli kanuni işlemi yerine getirmediğinden 
ve usulsüz tâyin yaptığından dolayı Ankara Be
lediye Reisi hakkında, 240 sayılı Kanuna ay
kırı hareketten dolayı lüzumu mahkeme kararı 
veriyor. Ankara Belediye Başkanlığı son olarak, 
6 . 4 . 1967 günlü ve 6350 - 67 sayılı Kararı ile 
Mühendis Ömer Lütfi Göknar'm 1111 sayılı As
kerlik Kanununun 93 ncü maddesi gereğince gö
revine devamına imkân görmediği gerekçesiyle 
ve Borçlar Kanununun 340 ncı maddesine daya
narak adı geçenin görevine son veriyor. Bü va
ziyet gayrikanuni görülerek adı geçen Ömer Lût
fi Göknar tarafından Danıştaya dâva açılıyor. 
Ve Danıştay tarafından dâvası haklı görülüyor 
ve yürütmenin durdurulması hakkında Danıştay 
tarafından 17 . 4 . 1967 tarihinde karar veriliyor. 
Bu karar üzerine de adı geçen zat makamına gi
diyor. 

Yalnız Nazif Kurucu arkadaşımız hâdiseleri 
gayet... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, müda
hale etmeyin çok rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Nazif Kurucu arkadaşımıza her türlü 
bilgi, bütün detayı ile, objektif şekilde dokû-
manlariyle verilmiştir. Yalnız bâzı hususların ay
dınlanmasında fayda vardır. Ömer Lûtfi Gök
nar'm ilk tâyin teklifi Ankara Belediye Reisliği 
tarafından yapılmıştır. Ondan sonra Ankara Be
lediye Reisliği tarafından ikinci bir şaftısın tâyini 
hususun da teklif yapılmamıştır. 710 sayılı Ka
nuna göre, Ankara Belediyesi Fen işleri Müdür-

v lüğüne tâyin, doğrudan doğruya İmar ve iskân 
Vekâletine aittir. Teklif Belediye tarafındandır. 
Bu tâyin keyfiyeti, yapılmadan ikinci bir şahsın 
re'sen bu makama oturması kanuni değildir. Bu 
husus Devlet Şûrası tarafından tösçil edilmiş ve 
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Faruk Çeçen'in o makama oturtülmaması husu
su tesbit ve tasdik edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, Nazif Kurucu arkadaşımız 
ifade ediyor, idare tarafından diyor, mahallî ida
relere baskı yapılıyor ve baskı ile birçok işler 
yürütülüyor. 18 aydan beri - gayet açık ifade 
ve arz ediyorum - Senato ve Mecliste bütçe mü
zakereleri münasebetiyle arz ettim, idarenin, ma
hallî idarelere yaptığı baskı ve gayrikanuni tek 
'bir vakıa varsa delillere istinadettirmek sure
tiyle lütfen buraya getirsinler.. (Adalet Partisi 
sıralarından alkışlar.) 

NAZÎF KURUCU (Konya) — Gensoru geti
riyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Mahallî idarelere ne zaman, ne şekil
de' baskıların yapıldığını Nazif Kurucu dostu
muz da çok iyi bilirler. Malhallî idarelerin iç bün
yesini ve mahallî idarelerin idari vesayetin nasıl 
suiistimal edildiği ve re'sen emirler verilmek su
retiyle belediye reislerinin işinden uzaklaştırıl
dığı zamanları vakıa ve delilleriyle ve mekân 
tasrîh etmek, isim tasrih etmek suretiyle verebi
lecek durumdayız. Ama hâdise yok iken, tama
men kanuni bir muamele varken, arzuya uytgun 
olmıyan bir cereyan, bir işlem karşısında mese
leyi bir müdahale olarak değerlendirmek ve bu 
kürsüye getirmek hakşinaslık olmaması gerekir 
kanaatindeyim. 

Diğer bir noktayı, polis noktasını, arz ediyo
rum; arkadaşlar. Sureti katiyede bir arkadaş 
polis marifetiyle gidip, içeri girmiş değildir. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Ama kapı kı
rılmıştır ? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kapıyı kıran polis değildir, ta'hkiki 
gayet kolaydır, tesbîti gayet kolaydır lütfen 
tahkik ediniz, tetkik ediniz, ondan sonra polis 
marifeti ile kırılmışsa gayet tabiî milletvekili 
olarak, burada murakabe hakkınızı kullanırsı
nız ve gerekli karar Büyük Meclis tarafından ve
rilir. Sureti katiyede polis idarenin bu tarzdaki 
tasarrufuna müdahale etmemiş, ancak kendisini 
emniyette hissetmiyen her vatandaş, talepte bu
lunur ise, elbette ki, onun korunması hususunda 
biz idare olaraik, kendi vazifemizi yapmayı 
gayet tabiî olarak, kanuni bir işlem olarak, 
vazife olarak kabul ederiz ve ona göre mua
mele yaparız. 

Tekrar ediyorum, içeriye girilme 'hâdise
sinde polis yoktur ve polisin kapıyı kırması 
falan mevzuııbalhis değildir. Zannediyorum 
ki, polisin itibarı konusunun, çıo'k memnun 
oldum konuşulmasından, geçmiş zaman içe
risinde ;de bunun münakaşası yapıldı. Biz 
buna ziyadesiyle itibar gösteriyoruz, Devlet 
emniyeti bakımından, Cumhuriyet kanunları
nın bekçileri olmaları bakımm'dan, polisin iti
barı hususunda Hükümet fevkalâde hassas
tır. Polis yalnız kanunları tatbik etmek, 
kendisine meydu vazifeleri tatibik etmek du
rumundadır ve bugün de Türk polisi bunu 
yapmaktadır. Ama bunu yaparken başkaları
nın hoşuna gitmezse, arzu ettiği şekilde mu
amele yapmaz, vazife görmezse gayet tabiî 
bu hareket, kanunun kendilerine verdiği va
zifeyi yapmasından ileri gelmektedir. Mü
saade buyurursanız mâruzâtıma burada son 
vereceğim. Arzu buyurulursa, 'gerekli, bütün 
dosyaya ait dokümanları da kendisine takdim 
ederim. (A.P. sıralarından alkışlar) 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş
kan, bir noktayı izah edeyim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Oturun. Muh
terem arkadaşlar gündemimize geçiyoruz. (Ada
let Partisi sıralarından «Tarım Bakanı söz 
istiyor» sesleri) 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Balkan? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gün'deme 
geçtiğinizi beyan ettiniz, halibuki ben de gün
dem dışı söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bilgi edini
yorum, geçtik gündeme. 

Sayın Bakan, Sayın Ali Rıza Uzuner de 
kendi konuşmasını tavzih için gündem dışı söz 
istemişti. Gündemimizin ço'k yüklü olması do-
layısiyle ona da söz veremedim. Eğer, yarın 
'konuşacak olursa lütfen yann cevap verirsi
niz. (A.P. sıralarından ^gürültüler, «Orman mev
zuunda konuşacaktır»1 sesleri? Orman mevzuun
da konuşacağını bilmiyorum, yarın Sayın 
Uzuner de konuşacak:. Gündeme geçmiş bulunu
yoruz. Eğer evvelce IhaJberim olsaydı elbette 
verirdim. (A.P. sıralarından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Lütfen oturun. 

ŞADI PEHL1VANOĞLU (Ordu) — Sayın 
Başkan, Hükümete her zaman söz verilir, bu bir 
ananedir. 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz. 

2. — Almanya ve Belçika'da yapacakları zi
yaretten dönüşlerine kadar Başbakan Süleyman 
DemireVe Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, vekil
lik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/645) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkeresi
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Bay Süleyman Demirci'm Fede

ral Almanya Şansölyesi Kcsingcr'in daveti üze
rine Almanya ve Bürüksei'de Ortak Pazara ya
pacağı ziyaretten dönüşlüne kadar Başbakan
lığa Adalet Bakanı Bay Hasan Dinçer'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Almanya ve Belçika'da yapacakları zi
yaretten dönüşlerine kadar Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangü'e İçişleri Bakanı Faruk 
Sükav'ın vekillik etmelerinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/646) 

BAŞKAN -— Cumhurbaşkanlığının tezkeresi
ni okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Bay Süleyman Demirdin vnkı da

vet üzerine Federal Almanya ve Bürüksei'de Or
tak Pazara yapacağı ziyaret dola.yısiyle kendisine 
refakat edecek olan Dışişleri Ba'kanı Bav İh
san Sabri Çağhyangil'in dönüşüne kadar Dışiş
leri Bakanlığına İçişleri Bakanı Bay Faruk 
Sükan'ın vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurb aşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın vekillik etmelerinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/647) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkere
sini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Bay Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına Maliye Ba
kanı Bay Cihat Bilgehan'ın vekilik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-

mir'in Millet Partisi kontenjanından seçilmiş ol
duğu komisyonlardan çekildiğine dair önergesi 
(4/177) 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Mem'duh 
Erdemir'in önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Partisinden ihraç talebi ile Haysiyet 

Divanına sevkım ve parti ile ilişiğimin kesilme
si sebebiyle Millet Partisinden çekilmiş bulunu
yorum. 

Bu itibarla, Millet Partisi kontenjanından 
seçildiğim komisyonların hepsinden istifa etti
ğimi saygı ile arz ederim. 

Kırşehir 
Memlduh Erdemir 

Bx\ŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurulma
sı kararlaştırılan haberleşme sanayii konularında 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun önergesini okutuyorum. 

— 9 — 
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Muhterem arkadaşlar, açık oylama yardır, 
lütfen arkadaşların salonu terk etmeme i'eriıı i 
rica ederim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : Türkiye telefon mesele
leri ve kurulması kararlaştırılan 
'haberleşme sanayii hakkında 
Meclis araştırması yapılmasına 
dairdir. 

1. Haberi eşmemin asrımızda taşıdığı önem 
açıktır. Buna rağmen maalesef milletimiz ve 
Devletimiz lâyık olduğu ölçüler içerisinde bir 
telefon şebekesine kavuşamamış, bu ihtiyacın 
giderilmesi için mutasavver olan haberleşme 
sanayii de kurulamadığından, normalin çok 
altında olmakla beraber bugünkü tesislerimi
zin kurulması için dahi milyonlarca dövizimiz 
dışarıya gitmiştir. 

Her ne kadar 1959 senesinde Türkiye tele
fon şebekesinin tevsii ve ihtiyacın karşılanması 
için takibedilecek usul ve şekilleri tesbit et
mek üzere, çoğunu bugünkü PTT yetkilileri
nin teşkil ettiği özel bir komisyon kurulmuş, 
yapılan incelemeler sonunda memleketimizde 
kullanılacak olan telefon, santral cihazlarının 
tekniğin en mütekâmil krosbar sistemleri ile 
uygulanması, çeşitli fayda ve zaruretleri naza-
TI itibara alınarak bu maksatla yerli bir sana
yiin kurulması uygun bulunmuş ise de, son
radan izah edeceğimiz şahsi davranış gaye ve 
endişeler, hata ve kusurlar ile bu 'mesele bu
güne kadar bekletilmiştir. 

Dünya telefon hareketlerinin tablosunda 
yüz nüfusa nisbetle Amerika'da 38, İsvcıç'de 31, 
İsviçre'de 25, İngiltere'de 14, Almanya'da 9, 

Fransa'da 8, Avusturya'da 8, İtalya'da 5, İs
panya'da 4, Macaristan'da 3, Portekiz'de 3, 
Yunanistan'da 1,70, Türkiye'de 0,70. Daha 
düne kadar tamtamlarla haberleşen yeni Afri
ka devletlerinde 0,30 telefon isabet etmekte 
iken, her halde Türkiye'nin durumu ilgililer 
için çok hazin bir neticedir. 

Bu konu, 1959 - 1961, 1963 senelerinde de 
mütaaddit defalar ele alındıktan sonra yine 
günümüzün konuları arasında bulunmaktadır. 

PTT yetkilile/rince çok sene evvel tasavvur 
olunan haberleşme sanayii ihalesi yapılmış bu
lunmaktadır. Mukavele de imzalanmış veya im
zalanmak üzeredir. Ancak, yaptığımız uzun 
incelemelerden edindiğimiz kanaate göre, bu 
meselede Türkiye aleyhine büyük oyunlar oy
nanmakta, çeşitli dolaplar hazırlanmaktadır. 

Kısaca hâdiselerin tetkikimden anlaşılacağı 
üzere milletimiz büyük bir yolsuzlukla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Günlerce matbuatı da 
işgal eden, çeşitli beyanatlara vesile olan bu 
meselenin Yüce Meclisimizce bir araştırma ko
nusu yapılmasında büyük millî menfaatler var
dır. 

Bu itibarla, bu hususta vereceğimiz mufas
sal izahat ve görüşmeler sonunda Türkiye tele
komünikasyon meselesi ve ihale konusu hak
kında Meclis araştırmasına karar verilmesini 
saygiyle arz ve teklif ederini. 

Manisa Milletvekili 
ıSami Binicioğlu 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırma Komisyo
nunun kurulup kurulmaması hususu gelecek 
Çarşamba günü yapılacak Birleşimde igörüşüle-
e ektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner semıa-
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin birinci ve ikinci maddelerine takdi-

I men, Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesi-
i nin, 1 750 000 000 liraya çıkarılması hakkın-
| da kanun teklifinin oylamasını oya sunacağım. 
| Evvelâ bu oylamanın yapılmasını kabul eden-
ı 1er... Etmiyenler... Kabul 'edilmiş, oylamaya (ge

çilmiştir. 
Kutular sıralar arasında gezdiril ecektir. 

10 
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6. — MECLİS 

1. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/5, 
5/34) (8. Sayısı : 247) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, deprem 
bölgesinde 'bilgi •edinilmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince 'kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonunun raporu okunmuş bulun
maktadır. Rapor ürerinde söz almış olan arka
daşların isimlerini okuyorum. 

Y. T. P. Grupu .adına Nihat Diler, C. H. P. 
Grupu adına Nemim Neftçi, şahısları adına 
Cemal Yavuz, Reşat Özarda, Dursun Akça-
oğlu, Adnan Şenyurt, Necati Güven, Gıyaset-
tin Kar.ac>a ve Şefik İnan. 

Şimdi grupları adma söz .almış olan arka
daşlara söz vereceğim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GlYASETTİN KARACA (Emmim) — 

Sayın Başkan, muhterem .arkadaşlarım; 
Malûmııâliniz, Deprem Araştırına Komisyo

nunun kurulması, önerge ile arkadaşların Yüce 
Meclise yapmış oklukları müracaat üzerine ve 
yapılan müzakereler sonunda kabul edilmiştir. 
Tatbikat, tüzük ve teamül göz önüne alındılı 
takdirde, gc'çen oturumda da olduğu gibi, 
grup sözcülerine söz tanınmadan önce önerge 
sahiplerinin, önergelerinin mahiyetini bir kere 
Yüce Meclisin huzurunda ifade etme 1 eri şarttır. 

Saniyen, Araştırma Komisyonu görevini ya-
pf£, Yüksek Meclise döndükten sonra önergeyi 
veren arkadaşlar, mahallinde görmüş 'oldukları 
hususlar d'i dâhil olmak üzere, önergeleri
ni görgüye müstenit malâm'atlariylc birlikte 
Yüksek Meclise arz edip, Yüksek Meclisin 
bilgisine bunları sunduktan sonra gruplar adı
na - önerge sahibi - arkadaşların konuşması
nın teamüle daha uygun olacağı kanaatinde
yiz. Bu sebeple yüksek huzurlarınızı işgal et
miş bulunmaktayım. Sayın Başkanın, bu husus
taki noktai nazarımızı kabul edeceğini ümitle 
huzurlarınızı terk ediyorum; 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, ev

velce yani önerge verildiği zaman, önergenin 

ARAŞTIRMASI 

kabulünden önce, önerge sahiplerinin önerge
lerini esasen izah etmiş bulundukları hepi
nizce malûmdur. Şimdi tekrar önergelerini i/;.ıh 
etmek için bir lüzum olacağı kanısında deği
lim. 

İkincisi, şimdiye kadar geçmiş olan işlem 
ve teamül, rapor okunduktan sonra söz alan
lara söz verilmesi şeklindedir. Binaenaleyh, ra
por okunup bittikten sonra, ayrıca önerge ;;a- ~ 
kiplerine söz vermek teamülden değildir. Onun 
için. söz almış olan arkadaşlara söz ve.riyorr'm. 
Grupları adına söz alanların isimlerini okumuş
tum. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, 
buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADIN'A NİHAT DÎLttR 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Deprem bölgesinde bilgi edinilmek üzere ku
rulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporu 
üzerinde Y. T. P. Meclis Grupu adına görüş-
1 e i'ini açık 11y acağı m. 

Sayın milletveki 11 eri, 
Meclis arattırması konusunda, ilk önergeyi 

ben vermiştim. 21 . 10 . 10(16 tarihli önergemi 
deprem bölgesinde yaptığım incelemelerden 
sonra şu maksatla vermiştim : 

1. İncelemelerim sıra.-ında t esini; ettiğim 
üzere depremden evi hasara mâruz kalıp da 
kendisine organizasyon bozukluğu veya türlü 
sebeplerle yardim cdilemiyen onblııl erce Afet
zede aileye D e VI et in yardım ve şefkat elinin 
uzatılmasını temin geçici iskânları do'layısiyle 
bize intikal eden noksan tedbirlerin süratle ik
malini, 

2. Afetzedelerin normal hayata intibak
larını ve daimî iskânlarını sağlıyaeak tedbir
lerin alınması hususunda da Yüce Meclisi 
süratle aydınlatmak, Yüce Meclisin istişare 
direktif ve desteği ile her türlü idari, m;:lî, 
hukukî tedbirlerin alınmasında Hükümete yar
dımcı olmaktı. 

önergemi izah sadedinde Yüce Mecliste 
gerçeklere dayanarak yaptığım kmmşmaları
mı Sayın İmar ve İskân Bakanı tepki ile kar
şıladılar. önergem diğer önergelerle birlikte 
18 Aralıkta kabul edildi. Komisyona görev ve
rildi. 
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Komisyon 10 günlük kısa bir incelemeden 
sonra Karayazı, Çat, Bulanak'a uğramadan 
deprem bölgesinden döndü. 

10 günlük incelemenin büyük bir kısmını 
da afetzedelerin şikâyetlerini ciddî şekilde tah
kik ve tesbi't edeceği yerde kendilerinden şi
kâyet edilen üst makamlara da yanlış malû
mat vererek onları işgal eden valiler kay
makamlar memurları hattâ hiç alâkası olmı-
yan bâzı kimseleri dinlemekle geçirdi. 

Afetzedelerin dilekçelerini, , biz Dilekçe 
Komisyonu değiliz, tahkikat komisyonu değiliz 
diye almadı. 

Temsilcilerinizi dinliyeceğiz 'gerekçesiyle 
de büyük bir kısım şifahi müracaat etmek is-
tiyen afetzedeleri dinlemedi. Buna mukabil Sa
yın Komisyon Başkanının sohbet sırasında 
dinlediği bir sayın albayın beyanı komisyon 
kararı alınmadan zapta geçirilmesine çalışıldı 
ve zapta geçirildi. (Notlar sayfa 20, 21 Albay 
Reşit Aydın.) 

Valiler ve maiyetindeki zabıta âmir ve 
memurları dileklerini komisyona bildirmek 
istiyen afetzedelerin üzerinde bir baskı vası
tası olarak; kullanıldı. 

Ezcümle, durumunu komisyon başkanına 
anlatan bir afetzedeye vali «ulan ne yalan söy
lüyorsun» diye azarladı. 

Hâsılı bilgi edinmek için değil fakat bilgi 
edinmemek için her türlü politik taktiklere 
başvuruldu. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Tevsik etti
niz mi? 

NİHAT DİLER (Devamla) — Okuyayım, 
efendim. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin 
rica ediyorum. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Notlar, 9 
neu sayfada: Hepsi tevsiklidir. Biz Devlet 
idaresinde hakiki ve hakikati çiğnemeden po
litikayı memlekete bir hizmet sanatı mânâsımda 
kabul ediyoruz. Devletin imkân ve vasıtaları
nı kendi şahsi çıkar vo menfaatine vasıta kı
lan insanları da dünyanın en aşağı insanı 
olarak kabul ediyoruz. Okuyayım işte, ma
dem 'ki şey ettiniz, okuyayım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat, Sayın Nihat, lüt
fen karışıklı konuşmayı bırakınız, konuşmanı
za devam ediniz «efendim. 

— 12 
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NİHAT DİLER (Devamla) Karlıova, 
sayfa 9 bakınız okuyorum. 

(Mezkûr köyün, heyelana mâruz olduğun
dan dolayı İmar ve İsikân Bakanlığı tarafın
dan başka bir m'ahalle nakledildiği köylüler
den öğrenildi. Köylülerden birinin, «Biz hiç 
yardım alamadık» sözü karşısında Valinin, 
«Yalan söylüyorsun, söyleme!» hitabına Nihat 
Diler'in sert bir sekilide valiye, siz karışma
yın, dediği görüldü.) 

Burada da (bizi jurnal etmek yolunu tut
muştur. Komisyonun Başkanı.. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Kim tesbit 
ctlmiş bunu? 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden mü
dahale etmeyiniz. Beni İçtüzüğü tatbik etımek 
mecburiyetinde bırakmayınız, çok rica ederim. 
Sözünü kesmeyin hatibin. Sayın Diler, devamı 
edin. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bilgi edin
mek için değil fakat bilgi edinmemek için el
lerinde ne kadar imikânlar varsa bunu kul
landılar. Bu defa 'da elde edilmiş olan delil 
ve vakıalların tevsiki önlendi. Bir kısım de
liller maalesef çıkarıldı. 

Komisyon Başkanı incelemelere ait zabıt
ları Komisyon üyelerine imzalatıp tevsik ede
ceği yerde imzalatmadı. 

Bakanlık grup başkanvekilliği yapmış, Ko
misyonumuza da Başkanlık yapmıak için görev
lendirilen 'bir zatın İçtüzüğün 34 ncü madde
sini bilmemesine imkân ihtimal yoktur. İçtü
züğün bu hükmünü ve diğer hükümlerinin tat
bikini kasden ihmali etmiştir. Niteklim Anka
ra 'ya döndükten sıonra bir komisyon toplan
tısında nasıl olsa İçtüzük hlhükümlerime uy
gun bir inceleme zaptı tutulmaımıştır. Bera
berimizde götürdüğümüz Komisyon Sek
reteri Engin Aydm'ın tuttuğu notlar aynen 
ve süratle teksir edilip Komisyon arkadaşla
rına dağıtılsın teklifinde bulundum. Bu tek
lifim sureta kabul edildi. Fakat derhal Engin 
Aydm'ın tuttuğu notlar teksir edilip dağıtıl
madı. Notların yazılmasında Sayın Komisyon 
Başkanı üzerinde durarak aylarca bir ku
yumcu gibi işledi. İnceleme sırasında bütün 
emgellemellere rağmen elde etmiş olduğumuz 
aleyhteki delilleri tahrif ve tevil ederek bir 
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kısmını da çıkardı. Bu hususları birer misalle 
arz edeceğim. 

1. Muş Belediye kahvesinde halk temsilcisi 
olarak yarbaylıktan emekli Adalet Partili Ah
met Bingöl ifadesinde : 

Hiçbir tesir altında kalmadan Allalhım ve 
vicdanıma göre konuşacağım. Yapılan yardım
lar az da olsa alanları 'memnun etmiştir. Yardım 
yapılmıyanlar mağdur olmuşlardır. Dilekçeleri 
ilgili mercilerce geri çevrilmiştir. Hasar tespit
leri isabetsiz yapılmıştır. 

Karaağaç, Alvarınç, Yücetepe, Umurca, Na
daslık, Keybiyan köylerine hiç yardım yapılma
mıştır. Açıkta ve çadırdadırlar. 

Komisyon üyelerinden Cemal Yavuz şimdi 
kaç hane çadır altındadır? sualine de 300 hane 
çadır altındadır diye cevap verdiği halde bakı
nız sayın komisyon başkanı 6 köy ismini de çı
kararak bu ifadeyi ne şekilde değiştirip tevil ve 
tahrif etmiştir. (Notlar sayfa 62) 

Cemal Yavuz halen açıkta kalan var mıdır? 
Hatip cevaben benzin istasyonunun önünde 3 - 4 
çadır vardır. İstasyon civarındaki (barakalara 
nakledileceklerdir, şeklinde tevil ve tahrif ede
rek 300 haneyi 3 - 4 haneye indirmiş ve bu hane
lerin de nakli için boş bulunan barakaların ye
rini de şaJhide söyletmiştir. 

'2. Yine Erzurum Vilâyetinde Erzurum Va
lisi izahat verdiği sırada ikinci ve üçüncü hasar 
tesbitlerinin yapıldığını anlatarak : 

946 hanenin ikinci defa yaptırdığımız tesbit-
lerde ağır hasarlı olduğunu tesbit ettik. Bunlara 
da baraka temin edilmediği takdirde nakdî yar
dım yapılması hususunda bakanlığa teklifte bu
lunduk diye söylemediği halde bakınız sayın ko
misyon başkanı bunu da ne şekilde değiştirmek 
lüzumunu hissetmiştir? 

Arkadaşlar gece gündüz çalışıp ikinci tesbiti 
yaptılar. 946 yıkık ağır hasar tesbit ettiler. Ba
kanlığa- yazı yazarak bunlara da yardım yapıl
ması temin edildi. Elimizde muameleye girmemiş. 
tek dilekçe yok. (Notlar : Sayfa 88, 89) Halbuki 
'946 haneye biz Erzurum'da bulunduğumuz sıra
da da ve ondan sonra da yardım yapılmamıştır. 
Maksadı Hükümetin noksansız çalıştığını ifade 
etmektir. Sayın Komisyon Başkanı ifade etmek
tedir. Bu yardımlar, bir komisyon olarak Anka
ra'ya gidip kendi raporumuzu Büyük Millet 
Meclisine takdim ettiğimiz vakit bunlar iskân 
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edilecek ve dolayısiyle Hükümetin de noksansız 
'bir icraat güttüğünü Meclise arz etmiş olacağız, 
düşüncesiyle hareket etmiştir. 

3. Yine dinlediğimiz bâzı temsilciler Hınıs'
tan Erzurum köylerine kamyonlarla kereste ve 
sacın nakledildiğini söylediler. Erzurum vilâye
tinde vali izahat verirken, bu münasebetle soru
lan bir suale Erzurum Valisi, Hınıs'tan Kân na
mı diğeri dadaş köyüne kereste nakledildiğmi 
komisyon huzurunda teyidettiği halde ve bu 
mevzuda Sayın îmar ve îskân Bakanı da dâhil 
olduğu için bu delil inceleme zabıtlarına geçiril
memiştir. 

Yani, bir kamyon dolusu kereste ve çam Sa
yın îmar ve iskân Bakanı - denildiğine göre -
bir kart vermek suretiyle birisine, bir Adalet 
Partili zata atıfette bulunmuş. Bu husus da yine 
zapta geçmemiştir. 

4. Ayrıca vilâyet makamında yapılan top
lantıda beni küçük düşürmek için, aleyhimde ya
yın yaptırmak maksadiyle, Erzurum basınına ha
ber verilerek Erzurum basın mensuplarından bir 
kısmı vilâyet makamına, valinin de dâlhil olduğu 
bir tetkik neticesinde çağrılmış ve toplantı sıra
sında Nifhat Diler de baraka almış mıdır? Diye 
bir sual soruldu. Evvelden görüşülüp anlaşıldığı 

~ve bir tertibolduğu anlaşılıyor. O sırada bütün 
evrakı elinde hazır bulunduran bir memur, evet 
Nihat Diler'e de baraka verilmiş ve listenin 16 
numarasında kayıtlıdır, dedi. 

İşte sayın milletvekilleri, böyle bir liste gös
terdi bize. Nihat Diler'in ismi hakikaten 16 nu
marada kayıtlıdır. Bu listeyi de arz ediyorum, 
Yüce Meclise. Bu listede ambar memurunun ismi 
var, grup şefinin ismi var, başka bir imza var 
muhtarın ismi var. Fakat tarih yok. Yine imza
da yok. İşte tertibolduğu yukardaki ifadeden de 
anlaşılmaktadır. 

Devam ediyorum. 
«Ben derhal müdalhale ettim. Baraka isteme

dim ve almadım. İsteğim olarak mı verilmiş yok
sa evimin yıkılması dolayısiyle re''sen mi tahsis 
edilmiştir diye sordum. Bunun üzerine ankete iş
tirak etmişsiniz ankette imzanız vardır. Ben im
za bana ait değildir. Derhal şimdi imza atayım 
ve derbal burada bulunan mulhterem zevat im
zanın bana aidolup olmadığını tesbit edip anla
sınlar.» 

— 13 — 
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Efendim, vali maalesef, Türkiye Cumhuriye
tinin valisi dcğilde sanki A. P. nin bir valisi 
imiş, sanki yine kanunların emrinde değilmiş t e 
Sayın Mulhiddin Güven'in emrinde imiş gibi ha- I 
rcköt etmek suretiyle («Ayıp» sesleri) Ben an- •• 
ca!k... j 

FAHRÎ UGRASLZOĞLU (Uşak) — Hitaplar j 
bana ait. Ayıp. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ayıp değil. 
Eğer siz şimdi bunun ayıplığını iddia ediyor

sanız, o zaman hak ve hakikatler çiğnendiği za
man müdahale etseydiniz. 

BAŞKAN — Sayın Diler, hatipler Heyeti 
Umumiyeye karşı konuşur. Şaksa karşı cevap ve
rilmez. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bana ait diye 
hitabediyorlar, müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Hayır, şimdi sizden de, hitabe-
denlerden de rica ediyorum, karşılıklı konuşma 
olmaz. Ilitabcdcnlere de bundan sonra tüzüğü 
tatbik etmek mecburiyetinde kalacağım. Onu da 
arz çdeyim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Fakat maale
sef talebim kabul edilmedi. Zira maksatları beni 
küçük düşürmekti ve gazeteler vasıtasiyle de Er
zurum basınına malzeme vermekti. Bu da veril
di, arz edeyim. 

İşte, Erzurum basınından muteber bir gazete 
«Aziziye Postası» şöyle yazıyor. Bakınız; «Y. T. 
P. Milletvekili Nihat Diler'in maskesi düştü. Hı-
nTslıların müdafii görünen Nihat Diler hasar 
'göstererek bir baraka almış, durumu vali teyi-
detti. Bu konuda vesika komisyon Başkanına ve
rildi.» 

Dunun üzerine aradan bir gün geçti, Sayın 
Mühiddin Gıivcn'in arzusuna göre hareket eden 
vali, vesikaları gönderdi, şeker fabrikasında ko
misyon toplandığı zaman komisyon huzurunda 
vesikalar açıldı. 

1. Bu vesikalar açıldığı zaman anket fişin
deki imzanın bana aldolmadığmı imzalarımla 
karşılaştırarak bütün komisyon üyesi arkadaşlar 
müşahede ettiler. 

2. Bir de baraka kimin adına yapılıyorsa 
ona teslim edilip, kendisinden imzası tahtında 
bir senet almıyornuış. Helen evrakın içinde böy
le bir senet veya teslim zaptı da vardı. İşte bu 
vesika da teslime yetkili bütün memurların im
zaları olduğu halde teslim alacak olan sıfativlo 
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benim imzam .yoktu. Komisyon üyelerinden Sa
yın Necati Güven bunun üzerine şu önergeyi 
verdi : 

«Başkanlığa 
Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in Ankara'

da ikamet, etliğini bildiği halde, vazifesini kötü
ye kullanmak suretiyle, kendisinin talebi olsa da
hi talurs edip, barakaya link sahibi vatandaşları 
çadırda, veya açıkta bırakan vali hakkında taki
bat yapılması için karar alınmasını rica ve ta
lebedenim 

Necati Güven» 

Fakat saym arkadaşlarım, Necati Güven'in 
bu önergesi, biJâlıara muameleye konulacaktır, 
dendiği halde sonra Erzurum toplantılarına ait 
zabıtta Erzurum Milletvekili Necati Güven'in 
önergesi okunup oylandı seiklinde Sayın Başkan 
yine İçendi maksadına uygun şekilde zaptı tanzim 
etmiş ve gerçek hakikatleri ortaya koymamıştır. 

FAHRİ FuRASIZCKlLU (Uşak) — Böyle 
birş ey .yoktur. 

NÜ!AT DİLHU (Devamla) — İşte elimde, 
bakın zaptı okuyorum. Bu zaptı da ben uydur
madım. Okuyorum zaptı : «Necati Güvenin öner
gesi okunup oylandı.» Halbuki, biJâlıara nazarı 
dikkate alınacağı boyan buyurulmuştur. İşte o 
önergenin bir sureti de benim yanandadır. Ve o 
önergenin sureti de Sayın Komisyon Başkanına 
yazmıştım. Bir d'c ikisini böyle dikkatli şekilde 
'akibetmediğim için, tahrif ederken buraya yaz
mış, İn Gedilmesine, neticeye göre bilâhara mü
talâa edilmesine, diye.. 

Sayın milletvekilleri, bu bahis mevzuu etmiş 
olduğum teslim senedi de maalesef evrakların içe
risinde yok idi. Kendilerinden sordum, yok ol
duğunu bildirdiler. Ve bütün Komisyon üyeleri 
arkadaşlarım, şahittirler, benim bu barakayı tes
lim almadığıma dair böyle bir zabıt vardır, bu 
zabıt ortada yoktur ve aynı zamanda imzada ba
na, ait değildir. Barakayı alma fiiliyle benim irti
batım tamamen ortadan kalkmış, illiyet bağım or
tadan kalkmıştır. Bu balcımdan benim baraka al
mam bahis mevzuu değildir diye beyanda bulun
dum, 

Saym milletvekilleri, benim bu talebim, na
zarı dikkate alınmadı. Bir kısım arkadaşlar dedi
ler ki, bu imza Nihat Dilere ait değildir ve bara
kayı da teslim almamıştır. Erzurum'da aleyhim
de yapılan neşriyatın münasip bir lisanla Saym 

14 — 



M. Meclisi B : 09 10 . 5 . 1967 O : 1 

Başkan tarafından tekzibcd ilmesi gerekil'. Faka! 
maalesef bu taraf şartlı olarak kabul edildi ve bir' 
önerge verildi. Bu önerge, Nihat Diler'e tah.ı's 
edilen barakada yakınlarının oturup oturmadığı,. 
oturuyorsa para veya baraka alıp akmadığının 
tesbiti için Erzurum Valiliğinin araştırma yap
masını talebederim, diye verilen bir önerge idi. 
Ve kabul edildi. Bu önerge, dolayısiyle valiye 
bir direktif veriyordu. Ve telkinat yaptığı da 
aç ıkç a ani aşılı yo r d u. 

Önergenin mahiyeti değiştirildi, kamufle edil
di, netice itibariyle bu şekle «okuldu. 

BAŞKAN — Sayın Diler bir da'kikanm rica 
edeceğim. Okumak suretiyle yapılan beyanlar 20 
dakikaya inhisar eder. 

NİHAT DİLİMİ (Devamla) — Teker teker 
vesikalar ibraz ediyorum. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Esasa girmi
yor. Olmaz... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, 
kaç defadır söylüyorum. Müsaade ediniz. Ne Baş
kanı konuşturuyorsunuz, ne başkasının konuşma
sına müsaade ediyorsunuz. Rica ediyorum 

NİHAT DİLER (Devamla) — Vazifeme en
gel olduklarını Yüce Meclise anlatmak istiyorum. 
Kendi icraatlarından emin olan insanla ;̂ bu şe
kilde tertip ve iftira peşinde koşmazlar. 

BAŞKAN — Sayın Diler, karşılıklı konuşma
manızı sizden de rica ediyorum. Eğer daha çok 
sürecekse ona göre oylıyalım. Sizin konuşmanıza 
fırsat vereyim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başka
nım, çok sürecek, ben irticalen konuşuyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. İrticalen değil, 
okuyorsunuz, ben dikkat ettim. Binaenaleyh, mü
saade buyurun da Tüzüğe uyduralım. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sizin takdiri
nize bırakıyorum. 

BAŞKAN —' Daha ne kadar sürecektir? ı>0 
dakika mı, 10 dakika mı? 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başka
nını. daha bir saat sürer. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da oylıyalım. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Siz bilirsiniz, 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Ni

hat Diler arkadaşımızın beyanları daha bir saat 
sürecekmiş. Konuşmasını kabul edenler... Etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Teşekkür ede
rim. O zaman ben söz istedim tekrar, delil dâ
vanın halline müessir, münazaalı hususlarm ispa
tı için getirilir, dedim. 

Burada imhanın. bana ait olmadığını bütün 
komisyon arkadaşlarım müşahade ettiler. Bunda 
bir tereddütleri varsa açıklasınlar. Ayrıca bu ba
rakayı teslim de almamışım. Bu husus da teslim 
senedindeki ilgililerin imzaları olduğu halde be
nim imzamın omıayışiyle sübuta ermektedir. Bu 
•durum karşısında benim baraka almadığım açık
ça, sûbuta ermektedir. Barakada benim yakınla
rımdan kim oturursa otursun beni ilzam etmez 
diye söylememe rağmen önerge oya kondu ve 
kabul edildi. Erzurum Valisine de birinci öner 
gedeki açık telkinat gizli yapıldı. Vali derhal 
arz ettiğim gibi, Devletin valisi değil, A. P. nin 
valisi imiş gibi, Nihat Diler'in kız kardeşi bir 
aydan beri bu barakada ikamet" etmektedir şek
linde hilafı hakikat bir zalbıt tanzim ederek gön
derdi. Bunun da salhteliğini iddia ettim. İçişleri 
Bakanlığınca müfettiş gönderildi. Tahkikat ya
pıldı. Benim baraka almadığım ankete iştirak et
mediğim sübuta erdiği gibi, kızkardeşim Azize 

• Diler Caferoğlunun'da bahis mevzuu barakada 
ikamet etmediği tesbit edildi. Ancak Azize Di-
ler'in oturmadığını ve imzanın bana aidolmadı-
•̂mı avrıea anket fişinin tanzimi sırasında baıhçe 

m ahali esinde bulunmadığını ayrı ayrı yetkili 
mahkemelerce tesbiti delâil yoluyle ve bilirkişi 
marifetiyle tevsik ve tesbit ettiğim için bu iddi
aları ileri sürenlerin yalanları derhal isibat edi
lecek durumda bulunacaktı. İşte bundan dolayı 
hor hangi bir şey yapmak fırsatını bulamadım. 
Azize Diler olmayınca bu defa hiçbir ihtiyacı ol-
mıyan ve kendisine de baraka verilen Vahdettin 
Diler isimli kardeşimin bu sahte vesikayı tanzim 
ettiği ileri sürülmüştür. Ancalk, bu tesbitte eks-
nertiz raporuna göre değil, bilâhara müfettişin 
istinalbe suretivle 60 000 nüfuslu bir ilçede onun 
aleyhinde bellki lehinde ifade vermiş olan Mehmet 
Tufanç isimli bir şahsın görgüye müstenidolmı-
yan beyanına göre söylenmiştir. Yüksek Türk 
hâkimi bu durumu, karariyle ortaya koyacaktır. 
Ancak Sayın Komisyon Başkanı Erzurum Şeker 
Fabrikasında celb edilen evraka binaen Necati 
Oüven'in haklı olan önergesini oya koymadığı 
halde oya koymuşeasma zabıt tanzim etmesi ve 

I benim o sırada ileri sürdüğüm beyanlarımı ay-
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nen zapta geçmeyişi veya nazarı dikkate alınma
yışı, sadece delillerin tahrif etmekle kalmamış 
Devlet mekanizmasını iftira ve tezvire vasıta ola

cak kullanmıştır. 
Sayın Milletvekilleri, bu sebepten dolayı bu 

tutulan notlar Komisyonun ittifakı ile keenlem-
yekûn addedildi. Raporda notların keenlemye-
fcûn addedildiği hususunda bir kayıt yoktur. İn
celeme zabıtları olmıyan bir raporun hakikatleri 
ortaya koymasına ve Yüce Meclisi tam mânaısiy-
le aydınlatmasına imkân yoktur. 

10 günlük incelemenin neticesini Yüce Mec
lise süratle intikal ettirmek mümkünken beş ay 
sürüncemede bırakıldı. Komisyon mânâsız ve 
önergeler de hükümsüz hale getirildi. 

Meclis Araştırma Komisyonunun teşkili afet
zedeler için büyük bir talihsizlik oldu. Zira, Mec
lis Araştırma Komisyonu teşkil edilmemiş olsa 
idi bu tflkdirde dördüncü büyük kuvvet olan şe
refli Türk basını kendisine düşen denetleme gö
revini yapacak. Kendi kaderlerine terk edilen bü
yük bir kısım afetzede ailenin çaresizlik içinde 
kendi imkânları ile hazırladıkları derme çatma 
her zaman başlarına çöküp mezar olacak binala
rının altındaki acıklı durumlarını organizasyon 
(bozukluklarını çeşitli yolsuzulkları kamu oyuna 
açıklıyaeaklardı. 

Şerefli Türk Basınının denetimiyle şefkat eli 
uzanmıyan afetzedelere el uzatılmış olacaktı. 
Tedbirlerdeki noksanlıklar giderilecekti. İkinci 
defa ağır hasarlı oldukları tesnit edilen 2 497 
aileve mutlak surette yardım yapılacaktı. Komis
yonun teşkil edilmesi afetzedeleri büyük bir ni
metten mahrum bırakmıştır. 

Sayın Milletvekilleri, 
TTsul bakımından Komisyonun çalışma şekli 

hakkında mâruzâtta bulunduktan sonra şimdi 
de esas yönünden asıl meselelere temas edece
ğim: 

Komisyonun hazırladığı rapor gerçekleri ak
settirmekten uzaktır. Sırasiyle arz ediyorum. 

1. 7 . 3 . 1966 tarihli deprem vukubulduk-
tan sonra gereken tedbirlerin alınması hususun
da gündem dışı Sayın İmar İskân Bakanını 
uyardım. 

Millet Meclisinin 14 . 7 . 1966 tarihli 111 nci 
Birleşiminde gündem dışı Nihat Diler : 

«NİHAT DİLER (Erzurum) Sayın Başka
na bana söz verdikleri için teşekkürlerimi arz ede
rim. 

«Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzurum'
un Hınıs kazasında 1959 yılında zelzele felâketi 
)lmuş, iki bin kadar ev yıkılmıştır, Âfetler Kanu
nuna göre Devletin yardımı ile evleri yıkılanların 
inşaatı henüz bitmemişken, bu yılın Mart ayının 
7 sinde yeniden zelzele olmuş, kasaba merkezi ve 
köylerinde 2 000 e yakın ev yıkılmıştı. Durumu 
gündem dışı Yüce Heyetinize arz ederek Hükü
metin felâketzedelere gereken yardımı yapmasını 
talebetmiştim. Bu sırada Hükümet adına gün
dem dışı cevap veren Sayın İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteşeoğlu, felâketin vukubulduğu 
Hınıs ve Varto'ya gittiğini, yardımı 1966 yılı 
programına aldığını, Ekim ayma kadar felâket
zede vatandaşlara Âfetler Kanunu çerçevesi için
de kendi evini yapana yardım metoduna göre Hü
kümetin yardım yapacağını ifade buyurdular. 
O günden bu tarafa durumu mahallinde tetkik 
ettim. Âfetler Kanunu gereğince yapılması mut
laka zaruri olan, yapılmadığı takdirde yardımın 
yapılmasının mümkün olamıyacağı şartlarla il
gili hazırlıklar bugüne kadar ikmal edilmemiştir. 

«Ezcümle : 
Felâketin vukubulduğu köy ve kasabanın ka

dastrosu ikmal edilmemiştir. Kadastro ikmal 
edilmediği takdirde Âfetler Kanununa göre ipo
tek tesis edilmesi mümkün olmıyacağından yar
dım yapılamıyacaktır. 

Bugüne kadar hizmetin yapılması için ödenek 
ayrılmamıştır. 

İnşaatta kullanılması zaruri olan kereste tah
sisi yapılmamıştır. 

En kötüsü orta hasar görenler Âfetler Kanu
nunun açık hükmüne rağmen yardım harici bıra
kılmıştır. Ve ağır hasara mâruz kalanların büyük 
bir kısmı, orta hasar olarak gösterilerek kendi 
kaderlerine terk edilmişlerdir. 

Felâketin vukubulduğu yerlerde Hükümetin 
bugüne kadar almış olduğu prensip kararına göre 
felâkatzedelerden Avrupa'ya işçi olarak gitmek 
istiyenlere bir öncelik hakkı tanınmıştı. Hmıs'dan 
ve Varto'dan bu yıl müracaat edenlerin dilekleri 
bugüne kadar tervicedilmemiş, tervicedileceği de 
şüphelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet şayet felâketzede vatandaşlara «biz 

size Ekim ayma kadar kendi evinizi yapmanız hu
susunda gereken kanuni formaliteleri, şartları ve 
yardım ödeneğini hazırlıyacağız» diye beyanda 
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bulunmamış olsaydı, vatandaşlar kendi bağlarının 
çaresini düşünecek, en iptidai şartlar altında olsa 
dahi kışın kendine bir barınak yeri hazırlıyacak, 
veyahut tanıdığı akrabalarının bulunduğu bir 
yero göç etmek suretiyle hayatını kurtarmış ola
caktı. Hükümetin vatandaşlara gidip «size Ekim 
ayma kadar gerekli yardımı sağlıyacağız» demesi 
felâketzedelerin bu imkân ve fırsatlarını da orta
dan kaldırmış, bulunmaktadır.» 

Sayın Milletvekilleri, bu konuşmamla Sayın 
Bakanı uyarmış olmama rağmen maalesef Sayın 
Bakan bizim bu konuşmamızı nazarı dikkate 
almadı, kendi bildiği istikamette yine yürüdü. 
7 . 3.1966 depreminde 8 ölü vermiş ve depremin 
en fazla şiddette olduğu Kolhisar köyü muhta
rından bir mektup aldım. Bu mektubunda Kol
hisar köyü muhtarı şöyle diyor, tamamını oku
mayacağım, tek vaktinizi almamak için. (1966 yı
lı depreminde köyümüzün yekûn evleri ağır ha
sar olmuş, can kaybı olmuş, evlerin yapmı için 
taahhütname verilmiş, tasdik olunmuştur. Ve 
çoklarımız gösterilen yerde temel atmış, yardım 
parasını beklemekte iken bir gün evvelisi İmar ve 
İskân Bakanınca bizlere bir tebliğ neşrolundu 
ki, yalnız 1 500 lira hane başı gelip alınız, başka
ca yardım yapılmıyacaktır, denildi. Bu garip 
olaya şaştık. 1 500 lira ile mesken, hane ve hem 
de fenne uygun nasıl yapılır ve biz bu olayı red
dettik, tebliği almadık. İşte olduğu gibi mace
rayı sizlere izaha çalışıyoruz, Bizler Devletten 
birer mesken, hane istiyoruz. Ama bu neye 
malolursa? Âzami on bin lira tutar, bu böyle 
olmadığında ölüm. kalımımızı kadere bırakmak
tan başka çare yok) diye mektupla yakmıyor. 

Ben bunun üzerine Sayın İmar ve İskân Ba
kanını ziyaret ettim ve Âfetler Kanununun hü
kümlerini kendisine hatırlattığım gibi, bugüne 
kadar vâki tatbikatta 1 500 lira değil, asgari 
7 500 lira yardım kredisinin afetzedelere verildi
ğini anlattım ve eğer bu şekilde bir yol takibe-
dilmczse, meseleyi bir gensoru mevzuu yapaca
ğımı bildirdim. Sayın Bakan bu talebimi nazarı 
dikkate alacağını beyan buyurdu. Ancak bu 
husus aramızda şahsi bir konuşma mahiyetinde 
kalmasın diye Meclisin de tatile girmesine kısa 
bir müddet kaldığı için durumu tevsik etmek 
ınaksadiyle Saym Bakanın cevaplandırması kay
dı ile Millet Meclisine 27 . 7 . 1966 tarihinde 
yazılı bir önerge verdim. Sayın milletvekilleri, 

bu önergeme de maalesef hâlâ cevap verilmemiş 
vaziyettedir, önergem de aynen şöyle diyorum, 
hepsini okumaya lüzum yoktur, 4 n-cü madde ile 
ilgilidir: 

«Son aldığım haberlere göre, bilhassa felâke
tin en fazla vukubulduğu Kolhisar köyünün de 
tamamı ağır hasara mâruz kalmış, vatandaşlara 
yardım için Âfetler Kanununun derpiş ettiği bü
tün formaliteler yerine getirildikten sonra İmar 
ve İskân Bakanlığı olarak size bir defaya mah
sus olmak üzere her birinize 1 500 er lira para 
vereceğiz, bununla evlerinizi tamir edeceksiniz, 
bundan başka para yoktur, demek suretiyle teb
ligat yapılmış mıdır ? Bu durum, Millet Meclisi
nin 64 ncü Birleşiminde felâketzedelere yardımı 
süratli şekilde ele alıp -1966 yılı içinde gerçek
leştireceğinize dair Meclis huzurunda vâki beya
nınıza aykırı değil midir 1 

Netice olarak Hınıs'ta ağır, orta ve hafif ha
sara mâruz kalan felâketzede vatandaşların ge
lecek şiddetli Kışın tesiriyle yüzde yüz ölüme 
mahkûm olacak vatandaşların, mâruz kalacağı 
bu elim durumdan kurtamak için başka hangi 
tedbirler alınmıştır?» diye Sayın Bakanı tekrar 
ikaz ettim. Fakat buna rağmen yine bir netice 
istihsal edemedim. Ayrıca Âfetler Kanununun 
hükümlerini de anlattım ve bugüne kadar, o za
man Bütçe Komisyonunda idim, bütün âfet gör
müş olan yerlere kasaba merkezlerinde ve şehir 
merkezlerinde onar bin lira, köylerde ise asgari 
yedi bin beş yüzer lira para yardımı yapıldığını 
da bildirdim. 

Fakat, maalesef Sayın İmar ve İskân Ba
kanı bu ikazlarımı nazarı itibara almadı. Âfet
ler Kanununun ilgili hükümlerini Saym İmar 
ve İskân Bakanına arz ettim. Âfetler Kanu
nunun. İlgili maddelerini sizlere burada okuya
cağım. Âfetler Kanununun. 

ABDÜLBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Yar
dımla ilgili kısmı okursanız daha iyi olur. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sen bunu ba
şından beri takibetmedin, zannederim İmar ve 
ls.kân Bakanına daha evvel bu sıralardan en 
fazla hücumu yapan sendin. Zabıtları 'getirir 
okursam her halde sen bu söylediğin sözden 
biraz şey edersin yani söylediğine pişman olur
sun. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan yerinizden 
lütfen müdahale etmeyin. 
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NİHAT DİLER (Devamla) — İlgili mad
deyi okuyorum. 

(Madde 14. — 2 nci madde gereğince tesbit 
ve ilân olunacak âfet bölgelerine dâhil şehir 
ve kasaba ve köylerinde bina ve mesken inşa
sı fen heyetlerince tehlikeli görülen mahal
le:1, yapı için yasak bölge sayılır ve belediye 
teşkilâtı olan yerlerde belediyeler, olmıyan yer
lerde muhtar ve ihtiyar meclisleri bu yasak 
bölge hükmünü tatbik ile mükelleftirler. Hilâ
fına hareket edildiği takdirde yapılan ve ya
pılmakta olan binalar vali veya kaymakamla
rın emriyle yıktırılır.) 

Yani bu yaptırmayı değil, yıktırmayı âmir
dir. 

Âfetler Kanununun diğer maddelerini oku-
mıyacağım, yalnız 40 ncı maddesini okuyaca
ğım, sayın milletvekilleri,. 

(Bu kanıma göre: İnşa edilecek binalar 
borçlanma bedelleri üzerinden Türkiye Emlâk 
Kredi Banka.Ti lehine birinci derecede ve sı
rada ipotek tesis edilerek ve borçlanma muame
lesi tekemmül ettirilmek suretiyle bu kanun
dan faydalanacak kimse1 ere temlik ve tescil 
olunu?. Borçlanma bedelleri 4947 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde tahsil cd''lerek fon hesa
bına yatırılır. Borçlanma bedeileri faiz ola
rak 20 yılda ve senelik eşit taksitlerle tahsil 
edilir. İlk taksit, temlik tarihinden bir yıl son
ra başlar. Her hangi bir taksidin zamanında 
ödenmemesi halinde, ödenmiyen günler için % 
5 faiz alınır: Birbirini takibeden üç yıla ait 
taksitlerin ödenmemesi halinde bütün borç 
muaccoliyet kcöbedor ve 4947 sayılı Kanunun 
hükümlerine tevfikan tahsil olunur.) 

Sayın milletvekilleri, ben bu maddelerden 
de Sayın Bakana bahsettim ve maalesef Sıym 
Bakan kendi, icraatına devam et"i. 1 500 lira 
para vatandaşlara dağıttı. Bu 1 500 lirayı alan 
vatandaşlar götürüp kendi binalarını fennin 
icaplarına, sağlık şartlarına uygun gckilde ta
mir edemediler, bir kısmı da Irç tamir etmeden 
bu parayı aldılar. Müteselsil kefaletle verdi. 
Kanunun 40 nci maddesini açık bir şekilde ih
lâl etmek sureliyle hareket etti ve ondan son
ra ikinci deprem oldu. İkinci deprem 2517 kişi
nin ölümünü iıtacctmek sureliyle meydana 
geldi. Daha evvel bu yerlerde y r r i birinci dep
remden sonra sayın, -milletvekilleri, jeologlar 

burada tetkikat yapmışlar. Kendi tetkiklerinde 
demişler ki, Jeologlardan Hilmi özküçük, Os
man Güncr ve Oktay Ergünay'm raporları 
vard'ır, bunların hepsini teker teker okumak 
lüzumunu hissetmiyorum. Burası birinci de
recede bir deprem bölgesidir. Buralardaki ya
pılacak olan binaların fenni şartlara uygun 
şekilde yapılması lâzımdır. Yani depreme da
yanıklı olması gerekir. Buralardaki binaların 
büyük bir kısmının duvarları yuvarlak taş ve 
çamurdan örülmüştür, eğer bu şekilde bina
lar yıkılmışsa, ağır hasara uğramışsa deprem 
bölgesindeki binaların yapımı hakkında ha
zırlanmış bir yönetmelik vardır, bu esaslara 
göre hazırlanması lâzımdır, yeniden yapı ya
pıldığı zaman mutlaka ve mutlaka deprem böl
gesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönet
melik hükümlerine uygun hareket etmek lâzım
dır, d'Jyc tavsiyede bulunmuştur. 

Bak nız bu hususta 29 Ağustos tarihli îtil-
liyct Gazetesi aynen ortaya koymuştur. Şöyle 
diyor: «Varto'nun tahliyesi beş ay önce isten
mişti. Bakanlık raporla ilgili hiçbir tedbir al
mamış. Beş ay önce İmar ve İskân Bakanlığı 
Jeoloji Fen Kurulu üyelerinin Hınıs, Varto ve 
merkez ilçelenhe bağlı 77 köyün başka yerlere 
nakli ve iç iskâna tabi tutulmaları hususunda 
hazırladıkları raporun her hangi bir işleme ta
l î tutulmadığı öğrenilmiştir. Bakan Mentcşe-
oğlu. raporu nazarı dikkate almamıştır. 3 Mart-
to Varto ve Erzurum bölgesinde meydana ge
len depremden sonra İmar ve l ikan Bakanı Jeo
loji Fen üyelerini deprem bölgesine gönder
miş ve depremle ilgili bir rapor hazırlamala
rını istemiştir. Bu üy 1er bölgedeki 115 köyü 
taramışlar ve birinci, derecede deprem bölge-

. rinde olan köylerden iç iskâna tabi tutulacak
ları, başka yerlere nakilleri zaruri görülen 
köyleri isim isim bildirmiştir ve derhal gerek
li tedbirlerin alınmasını istemiştir. Ancak ilk 
depremden, bu yana rapor üzerinde hiçbir iş
lem yapılmamış ve ikinci büyük deprem adı 
gecen köyleri yerle bir etmiştir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, S'iyin Bakan 
ne benim ikazlarımı, ne Âfetler Kanununun hü
kümlerini ne de bu okuduğum jeolog raporları
nın mündcrecatmı vatandaşlara ilân etmemiş, 
tedbirsiz kalmış ve 1 5.17 k i l - ölüm Allah'ın 
emri ama - tedbir almadığı için zelzele dolayı-
siyle ölmüş ve Sayın Bakan maalesef bu 2 517 
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kişinin cesedinin üzerine basa basa vazifesine 
devam etmiş ve hâlâ da devam etmek niyetin
dedir. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Siz de onu 
istismar ede ede... 

NİHAT DİLER (Devamla) — Biz istismar 
etmemişiz, esas sizin partiniz bir istismar par
tisidir. Ve o kadar ist smar partisisiniz ki «Kır
at» m kuyruğunun dibine sığınmışısınız. 

BAŞKAN — Sayın BDZ, rica ederim; sizden 
kaç defa rica ettim. Söz istiyorsanız yazayım, 
sıranız gelince konuşursunuz. Yerinizden ko
nuşmaya hakkınız yok. 

NtHAT DİLER (Devamla) — Her kelime
yi teker teker, sayın arkadanım yılan söyleme
den, ves'kalara dayanarak söylüyorum ve için
de zerre kadar hilafı hakikat bir şey yoktur. 
Buraya gelir konuşursunuz, aksini ispat eder
seniz. (A. P. sıralarından, «Barakalar, baraka
lar» sesleri) 

Barakalardan bahsediyor, «merdi kipti sir
katin söyler» diyor, o sizin icratmızm b'.r leke
sidir ve sizin yapmış olduğunuz buna benzer 
birtakım suiistimallerin neticesidir. Her yapılan 
muamelenin altında b'.r suiistimal, her muame
lenin içinde maalesef iğrenç bir durum vardır. 

2. — Saym milletvekilleri; 
Birinci depremden sonra ikinci deprem ol

du, büyük bir millet olmanın haysiyetiyle hal 
kımız afetzedelerin imdadına koştu, millî heye 
can göz yaşartıcı şekilde şahlandı, yardım kam
panyası açıldı. Yurt sathında beliren bu asil 
heyecana muvazi olarak bütün dünya devlet
leri de yardım ve şefkat ellerini afetzedelere 
uzattıüar. İç ve dışta belirmşi bu millî heyecan 
kargısında Iîükümctin birinci depremde cldu-
ğu gibi bigâne kalması elbette beklenemezdi. 

Sayın Başbakan, ve ilgili bakanlar, deprem 
bollerini gezdiler. Afetzedeleri teselli edici ko
nuşmalar yaptılar, vaitlerde bulundular An
cak, birinci deprem sırasında Sayın İmar ve 
İskân Bakanının Oktay Ergünay, Hilmi özkü-
çük, Osman Gürer isimli jeologların raporları
nı ve Âletler Kanununun âmir hükümlerini hi
çe sayması Âfetler Kanununa göre tedbir al
ması mümkün olmadığı takdirde jeologların 
raporlarını ve tavsiyelerini halka ilân etmesi 
gerekirken, bunlara taban tabana zıt hareket 
etmesi, 

İkinci depremden sonra da depremin ilk 
haftalarında Bingöl'ün, Hamurp'ert dağları
nın eteğinde karla karışık yağan yağmurla
rın altında evi barkı yıkılmış çoluk çocuğiyle 
açıkta kalan afetzedelere en âcil ihtiyaçları 
olan çadır verilmediği halde: 

«Deprem bölgesinden döndüm, afetzedeler 
için en âcil tedbriler alındı, afetzedelerin iaşe 
ve sağlık durumları teminat altındadır. Ulaşıl
madık hiçbir köy yoktur» diyerek beyanat 
vermesi bu beyanatını radyolardan vatandaş
lara duyurması, afetzedeler üzerinde tam bir 
hayal kırıklığı yaratmıştır. Sayın Bakana kar
şı itimatları sarsılmıştı. s. 

Saym Bakan ilk yardımın en mühim ihti
yacı olan çadırı zamanında deprem bölgesi
ne gönderdiğini ilk yardımların yeterli olarak 
vapıldığı, Yüce Mccl's huzurunda bevan 
ederken, yıkılan hane adedinin 20 007 olduğu
nu. gönderilen çadır miktarının ise 21 17D (1-
duğunu bildirerek bu iddiasını ispata yelten
miştir. Saym Bakanın beyanat verdiği sırada, 
% 30 oranında bile çadır ih+iya°ı karşılanma
mıştı. Saym Bakanın Yüce Mecliste vâk: ko
nuşması 11 nci ayda olmuştur. 21 179 çadırın 
dağıtıldığını o günkü neticeye göre söylemiş 
olsa gerek. Farzımuhal bu 21 179 çadırı beya
nat verdiği günlerde dağıtmış olsa bile, hasa
ra mâruz kalan hane adedi 20 007 değil, 36 220 
d'r. Büyük depremden sonra peşpeşe dcp"em-
ler olmaktaydı. Bu mmtaka sakinlerinin çoğu 
yukarıda da ifade ettiğim gibi yıkılmaya mah
kûm binaların altında yaşamaktaydılar. Ev
leri sağlam olanlar dahi binalarını terk etmiş
lerdi, Bu itibarla, ağır, orta ve hafif hasar gö
renlerin hepsi bunlardan 36 220 hanede yaşı-
yan aile halkı dışarıdaydılar. Kendilerine ça
dır verilmemişti. 

Bu itibarla, ilk yardımlar zamanında ve 
kâfi miktarda yapılmamıştır. IInle «ulaşılma
dık hiçbir köy yoktur» şeklindeki beyan tama
men hilâfi hakikattir. Varto'nun, Hmıs'm ve 
Karlıova'nın o zaman için birçok köylerine git
mek mümkün değildi. Bunlardan bir kısım dağ 
köylerine hâlâ muvasalat temin edilememiştir. 
Bu hususlar ciddî şekilde incelemeler sıra
sında komisyon tarafından tahkik edilmiş ol
saydı tesbit edilmesi kolaydı, ancak Sayın Ba
kanın beyanları komisyonun hazırladığı zabıt-
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lardan daha fazla aydınlatıcı* mahiyettedir, ba
kanın kendi beyanları bu durumu daha açık 
olarak ortaya koymaktadır. 

Gerçek durumun kamu oyuna açıklanma-
yışı bilâkis örtülmeye çalışılması hamiyet se
ver yardım edecek kimselerin yardım duygu
larını frenlero iştir. 

3, İç ve dış yardımların yapılan yardım 
miktarına göre 147 milyonun üstüne çıkacağını 
büyük iş admalarımızdan Vehbi Koç söylemiş
tir . ' İç ve dış yardımların envanteri bütün ı s 
rarlarımıza rağmen kamu oyuna açıklanma 
di. Verilen bilgiler birbirini tutmamaktadır. 
Raporda iç ve dış yardımın yekûn olarak 37 
milyon 853 bin 538 lira 82 kuruş olduğu belir
tilmiş, aynıca 21 037 nolu hesaptan nakil diye 
23 milyon lira bir miktar gösterilmiştir. Bize ge
len evrakların arasında tam bir sarahat ol
mamakla beraber gelen iç ve dış yardımlar Em
lak Kredi Bankası ile Kızılay Derneği Genel 
'Merkezinde bu hususlar için açılmış hesaplar
da toplanmıştır. Verilen bilgiye göre, her he
sapta toplanan para 50 milyona yakın bir mik
tara ulaşmaktadır. Ancak, Emlâk Kredi Ban
kasında toplanan para miktarı 39 milyon Kı
zılay Genel Merkezinde toplanan miktar da 
10 milyon 300 bin lira civarındadır. Raporda 
dış yardımın 1 milyon 419 bin 191 lira göste
rilmiştir. Bunun hikmeti anlaşılmamaktadır. Ve 
keza 21 037 numaralı hesap ne hesabıdır? Ne
reden gönderilmiştir? Bunlar belli dcğ'ldir. 
21 037 nolu hesap iç ve dış yardımların toplan
dığı bir hesap numarası ise, bu takdirde iç ve 
dış yardımın yekûnu raporun dayandığı esas
lara göre; 60 milyon 853 bin 538 lira 82 kuruş 
olması lâzımdır. Bu rakamlar hakikate dayan
mamaktadır. Zira, yardım kampanyası açıldı
ğı zaman Sayın Basınımız Adalet Partisinin 
organı vaziyetinde gözüken Son Havadis gaze
tesi dâhil bütün gazeteler ve TRT'nin verdiği 
bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Johson sadece özel fonundan 7,5 milyon 
lira afetzedelere nakdî para yardımı yapmış
tır şeklindedir, ya basın yalan söylüyor, ya ve
rilen malûmat doğru değildir, yahut da TRT 
yalan söylüyor. Ben bu durumu tesbit etmek 
için TRT ain almış olduğu haberlerin menşeini, 
haberleri nereden aldığını komisyon başkanlı
ğına hitaben verdiğim bir önerge marifetiyle 
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sordum, maalesef buna cevap 'gelmedi. Eğer 
bunda bir yanlışlık varsa, bir yal an' varsa ya
fan söyliycnlcrin belli, olması lâzımdır. Devlet 
idaresinde yalan söyliyen kimseler hem ken
dilerini, hem de Devlet çarkının içinde bütün 
memleketi kötü vaziyete getirir, kendileri Dev
let çarkının içerisinde ezilirler. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sen 
yanlış haber almışsan ikimin kabahati?.. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Gazetelerden 
haber veriyorum Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
gazeteleri okudum, Sonhavadis gazetesini al 
oku, o günkü Sonhavadis gazctc.rini. Vakit olsa 
size şimdi hemen gösterirdim, işte gazete ya
nımda. 

BAŞKAN — Sayan Akdoğan, yerinizden 
müdahale etmeyin, hatibin sözünü kesmeyin, 
rica ediyorum. 

NİHAT DİLER (Devamla) — 4. Hasar tes-
bitleri: Hasar tesbitlerinin gayrikanimi ve Ok
tay Ergünay, Hilmi Özküçük, Osman Güror 
isimli jeolog ve jeofizikçilerin raporlarına ay
kırı şekilde tesbit yapıldığı üzerinde muhalif ve 
muvafık herkes müttefiktir. İncelemelerimiz 
sırasında en müfrit Adalet Partili şahıslar bile 
hasar tesbitlerinin kanunsuz, usulsüz ve yersiz 
yapıldığını beyan etmişlerdir. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Rapo
run esası nedir, onu söyle! 

BAŞKAN —• Akdoğan, son defa rica ediyo
rum, sonra tüzük hükümlerini tatbik edeceğim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Znıı>ıcderim, 
yine arz ettiğim gibi, İmar ve İskân Bakanı ko
nuşurken siz şu sıralardaydınız ve «yalan söy
lüyorsunuz» diye nümayişleri siz yapıyordu
nuz. Şimdi niye oradan bu tarafa geçince böy
le konuşuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Diler, karşilıkl. konuş
mayın diye kaç defa rica ettim 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Mahi
yetini bilmeden niye söylüyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan si
ze de söylüyorum. 

NİHAT DİLER (Devamla) — II;ar tesbft-
leri üzerinde konuşuyorum. Adalet Partisinin 
İçinde benim çok sevdiğim kimseler vardır. 

Sayın milletvekilleri, hasar tesbitlerinin de 
yersiz ve isabetsiz bir şekilde yapıldığını, ko
misyonun objektif zabıtları olmadığı için, Sa-
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yın İmar ve iskân Bakanının yayınladığı «Do
ğu illerimizde vukua gelen deprem felâketi ve 
basar miktarı ve hizmet bilançosu» isimli ki
taptaki bilgiye göre tahlil edeceğim: 

işte sayın milletvekilleri, objektif bir zabıt 
olmaehğı için mecburen hasar tesbitlerinin ne şe
kilde yapıldığını, bu kitaba dayanacak izaha 
çalışacağım. 

Bu kitaba göre deprem bölgesinde yıkılan 
•hane adedi 20 007 değil, 36 220 dir. Ancak, 
tesbit sırasında 16 213 hane orta ve (hafif ha
sar halinde gösterilmiştir. 

7269 sıayılı Kanuna göre, hasar tesbitleri 
İmar ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık Ba
kanlığının yetkili heyetlerince yapılması gere
kirken çoğu zaman teknikerler seviyesinde fen 
.elemanları marifetiyle heyet halinde değil, 
teker teker bu elemanlar tarafından yapılmış
tır. Bu 'elemanlar dürüst çalışmamışlardır. Bir 
kısmı yıkılan evlerin içine girmeden gezip gör
meden gelişi güzel söylenenlere göre rapor 
vermiş, diğer bir kıama da rüşyet taleplerinde 
(bulunmak suretiyle hareket etmiştir. Bu iti
barla. hasar tespitlerinde kanuni ölçüler nazarı 
dikkate 'alınmamıştır. Kanuni ölçüler nazarı 
dikkate alınmadığı gibi, ilmî hakikatler de na
zara allının PJ niştir. 

Deprem bölgesinde bulunan binaların top-
'yekûnunun duvarları çamurdan örülmüş bi
nalar olması dolayısiyle sağlamları ibile yı-
'kıilırımya mahkûm oldukları halde bunların 
içinde hasana imânız kalanlarını orta ve ha
fif hasarlı mütalâa edip muamelo yürütülmesi 
bu binalar ıal tında yaşryanların ölümüne göz 

•yummaktan başka bir imâna taşımamaktadır. 
Sayın Bakan bu hakikati kabul etmek şöyle 

• dursun, deprem oilmıyan yerlerde dahi tehlike-
•li durum arz edecek binaların orta ve (hafif lm-
-sarlı şekilde tesbiti için 'bir direktifi vardır. Bu 
direktif şöyledir : (Tabiî âfetlerdcın zarar gö
ren yerlerdeki hasar tesbitine ait rapor özeti) 
Bu rapor özeti matbudur. Bu raporda »ağır lıa-
•sarı tarif ediyor ondan sonra, orta hasar gören 
•ibinayı şöyrlo tarif ediyor : (Taşıyıcı -duvarların-
-dan bir kısmı çatlamış, çökmüş, şakulünden 
kaçmış, çatıda hafif çöküntüler heyeti umu-
miyesi itibariyle tamir kabul eden ve tamir 
bedeli yeniden inşaya kıyasla yarı kıymetten 

•aşağı, malzemesi tamir ve inşada kullanılır du
rumdaki binalar orta hasar bölümüne girer). 
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Sayın (milletvekilleri, !bu tarife dayanan' di
rektifi »bütün fen elemanlarına göndenmiş ve 
tesbit sırasında bu 'direktif dâhilinde tetkikler 
yapılmıştır. (Taşıyıcı duvarlarından bir kısmı 
çatlamış, çökmüş, şakulünden kaçmış binalar 
orta hasar bölümüne girer ve tamir etme yoluna 
gidilir) denmiştir. Duvarları yuvarlak taş ve 
çamurdan örülmüş sağlam binaların altında da
hi yaşamanın hayati bir tebrike iarz ettiği bir 
durumda her an deprem kaydeden birinci dere-' 
cedo deprem bölgesi olduğu raporlarda bildi
rilen bu yerlerde taşıyıcı duvarlarından bir kıs
mı çatlamış, çökmüş, şakulünden kaçmış bir bi
nanın altına tâımir et, altına gir ve yaşa demek, 
onun çoluk çocuğu ile birlikte hayatına kıymet 
vermemek mânasını taşırmaktadır. Bu durumda
ki kimselerin hayat ve yaşamla hakkını inkâr
dan başka bir mâna taşımaz. Orta ve hafif 
hasar ayrımı Sayın Bakanın bu beyanına göre-
yapıldığına nazaran ilmî hakikatlere, kanu
ni ölçülere aykırı 'hareket edilmiştir. Komis
yonda jeologların raporlariyle Sayın Baka
nın fen elemanlarının hasar tesbiti yaptıkları sı
rada göz önünde bulundurdukları bu ölçülere 
göre tarif edilen orta ve hafif hasarlı bina
ların taimr edilip, altında yaşamanın hayati teh
like arz edip etımıiyeeeğîıni yetkili bir bilirkişi 
heyetinden ısorulmasını istedim, bu talebim ka
bul eelilmeeli. Şayet bu isteğim kabul 'edilmiş 
olsaydı, 36 220 hanenin topyekûnunun 'ağır ha
sarlı olduğu anlaşılacaktı. Bu durumda büyük 
malî külfetleri gerektirecek bir şekilde beyanla 
karşımıza çıkmak mümkündür; Ancak >maİı 
balcımdan tedbir almak güçtür, fakat malî im
kânları hali vakti yerinde olanlara jeologların 
raporları ve tavsiyeleri bildirildiği takdirde 
bunlar kendi başlarının çaresine bakıp hayat
larını emniyet altında tutimak için kendilerine 
depreme dayanıklı bina yapmak imkânını bula
bilirler. Fakir olanlar da iba^ka bir yere nak
letmek suretiyle başlarının çaresine bakmak 
imkânlarını elde ederlerdi. 

Sayın Balkanın hazırladığı Hizmet Bilan
çosu isimli kitapta 6 300 baraka yapılması plân-
la.ştırılmış, raporda ifade edildiğine göre bu 
miktar 6 298 dır. Bunun mukabilinde 10 298 ba
raka yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, nazarı dikkatinizi bu -
durum üzerinde teksif etmenizi istirham eda-
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yorum. 4 000 barakanın fazla yapılması, her 
türlü ihtimale binaen gerekçesiyledir. Ve bu
nu raporda bir başarı olarak gösteriyor. 4 000 
barakanın yapılması bir başarı değildir maa
lesef. Organizenin mânası da şudur : İskânlar 
ihtiyaçlara göre kullanılır. İmkânları ihtiyaçla
ra göre kullanmak mükemmel bir organizas
yonun esasıdır. Eğer 6 200 barakaya ihtiyaç 
varsa 4 000 barakanın yapılması bir organi
zasyon bozukluğu ve netice itibariyle hasar tes
pitlerinin esaslı yapılmadığını ortaya koymak
tadır. 4 000 barakanın altışar bin lira üzerin
den fiyatını hesapladığımız zaman, 24 milyon 
lira memlekete zarar vereceğini müşahede et
miş olacaksınız. Onu da hamiye tse ver vatan
daşlar göndermişler, felâketzedelere bu para 
harcansın diye. 24 milyon lira bu şekilde ceffel 
kalem bir organizasyon bozukluğu, bir esaslı 
olmıyan hasar tesbiti neticesinde yapılmıştır. 
Bütün bu faaliyetlerin esası ve temeli hasar 
tesbitlerlne dayanmaktadır. Zira ilerde de te
mas edeceğim üzere, aynî ve nakdî yardımlar 
ve her türlü yardımlar ağır hasarlı olanlara 
yapılmıştır. Temelde olan hata, bütün faali
yetlere tesir etmiştir. Hakiki afetzedelerin bü
yük bir kısmı Devletin şefkat elinden istifade 
edememiştir. Afetzede olmıyan bir kısım insan
lar da istifade etmiştir. 

36 220 hanenin hemen hepsi kanun ve fon 
kabına göre ağır hasarlı mütalâa edilmesi lâ-
zımgeürıkejı, kemdi ölçüleri içinde dahi büyük 
bir kısım afetzedelerin ağır hasarlı binaları 
orta ve hafif hasarlı gösterildiğinden emsalle
riyle birlikte aynı durumda bulunan yardıma 
mazhar olması gereken afetzedeler kendi hak
larını aramak için resmî mercilere şikâyet et
miş, dilekçe vermiş, fakat bu dilekçeleri, şi
kâyetleri maalesef nazara alınmamı;., müspet 
veya menfi kendilerine bir cevap verilmemiş, 
daireden daireye gönderilerek sürün durulmuş
tur. Bunlar deprem felâketinden daha büyük 
bir işkence azabına mâruz bırakılmışlardır. 

Maalesef komisyon raporunda bir menfaat 
yarışmasından bahsedilmektedir. Benim kana
atime göre, hak objektif hukukun himaye et
tiği bir menfaattir. Eğer bu vatandaşlar ka
nunun bahşettiği bir haktan istifade etmek 
için müracaat etmişlerse bu bir yarışma değil, 
bir hakkı taleptir. Devlet mekanizmasının baş

ta gelen vazifesi hakla haksızlığı birbirinden 
ayırdetmek, haksıza haksız, haklıya da haklı 
demek lâzımdır. Maalesef vatandaşlara cevap 
verilmemiştir, vatandaşlar süründürülmüştür. 

5. Baraka yapımı : Barakanın yapılışı mi
mar odalarının verdiği rapora göre bir baraka
da teknik bakımdam 17 kusur mevcudolduğu, 
mertek ve direklerin bir yerde iki misli kulla
nıldığı, yüznumara, banyo, mutfak gibi ilâve
lerin yapılmasına elverişli bulunmadığı, yani 
rigit vaziyette olduğu, malzeme bakımından ay
rıca oluklu saç altındaki tahtaların kullanılma
sının lüzumsun olduğu, bu suretle hem kullan
maya elverişsiz, hem de iki misline yakın mal
zeme kullanılarak malzemenin israf edildiği 
merkezindedir. Raporda bu hakikatler her ne
dense tam olarak kabul edilmemiştir. İsrafın 
üçte bir nisbetinde olduğu beyan edilmiştir. 
Bu yönden de israf olduğu gi'bi; 

İmkânların ihtiyaca göre kullanılmamasm-
dan dolayı da. fevkalâde bir israf, bâzı iddia
lara göre de suiistimal olduğu ortaya çıkmak-
adır lîaporda 6 293 baraka yer'ne pire fab-

rike barakalar hariç, 10 293 baraka yapıldığı
nı, bunun bir başarı olduğuna işaret edilmiştir. 

Ancak, Sayın Bakanın Hizmet Bilançosu 
isimli kitabını tetkik ettiğimiz zaman görüle
cektir ki, 4 reü sayfada, «yapılan 4 000 aded 
fazla baraka ihtiyaca göre kullanılmamış, 
boştur.» Her bir barakanın maliyeti 6 000 lira 
olduğuna göre mütaahhitlere bu fiyat üzerin
den yaptırılmıştır, 24 milyon Uca da bu şekilde 
israf edilmiştir. Hizmet Bilançosu kitabında 
Hınıs ve köylerinde 1 089 baraka istenmiş, bu
na mukabil 3 150 baraka yapılmıştır. Bu neden 
yapılmıştır, kime verilmiştir? İzahı yoktur. 
Komisyon esasen bunu araştırması lâzımgelir-
ken araştırmamıştır. Bu boş kalan barakalar
dan bazılarını formaliteleri ikmal etmek için 
maalesef şahitlerin beyanına göre, yine oa 
sene evvel ölmüş Cemal Yıldırım isimli bir 
şahsın adına dahi baraka tahsis etmek için 
teşebbüse geçilmiş, baraka tahsis edilmiştir. 
Yine bunlardan bir kısmı boş olduğu için for
maliteleri ikmal etmek için, Nihat DMer'e biır 
iftira vasıtası olarak kullanılmıştır. 1 089 ba
raka yerine 3 1G0 barakanın yapılması bir tesa
düf eseri değildir sayın milletvekilleri. Buna 
mukabil Hinisin Meydan, Hayran, Şalgam, 
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Dervişali, Kalecik, Ilıcak, Kavar, Tepeli mez
ralarında değil, Hınıs'ın merkezinde yapılmış, 
büyük bir kısmı boştur. Bu köylülerin hepsine 
baraka yapılacağı va'dcdildiği halde maalesef 
bu köylere baraka yapılmamıştır. Bu sebep
ten dolayı imkânlar ihtiyaçlara göre kullanıl
mamıştır. 

Yine Hınıs köylerinde 946 hane ağır hasarlı 
olduğu ikinci tesbitlerden anlaşılmış bulundu
ğu ve 940 hare ba/r akaya muhtacolduğu halde, 
bunlara yapılmamış, Hınıs merkezinde bu fazla 
barakalar yapılmış bulunmaktadır. Fazla ya
pılan bu barakalar kime verilmiştir? Açık ve 
katiyetle belli değildir. Komisyon bunu araş
tırmamış ve bu tenakusun nedenini ifade etme
miştir. Bu fazla barakalardan biri benim aley
himde arz ettiğim gibi vasıta olarak kullanılmış
tır. 

Çat ve köylerimde 506 baraka istenmiş, bu
nun mukabilinde 302 baraka yapılmıştır. Mü
tebaki 204 aile nerede? Çat ve köylerinde 506 
baraka istenmiş ama 302 baraka yapılmıştır, 
bu 302 bara-kaya da maalesef hiçbir vatandaş 
gitmemiştir. Bu barakalar boş vaziyettedir. Bir
birinin içine girift vaziyette yapılmış ve tam 
mânasiyle israf edilmiştir. Şimdi barakaya muh-
tacolan 506 Çatlı aile ne vaziyettedir, bunu si
zin takdirine bırakıyorum. Komisyon bu husu
su da aydınlatmamış vaziyettedir. 

Yine Muş ve merkez köylerinde 1 1C01 ba
raka yerine 1 500 baraka yapılmıştır. 4C0 ba
raka kimilere verilmiştir? Bunun nedenleri de 
açık bir katiyetle açıklanmamıştır. 

Varto ve köylerinde 1 330 baraka iste
nildiği halele, 3 100 baraka yapılmıştır. Bu
nun nedenleri de anlaşılmamaktadır. Kimlere 
verilmiştir, açık bir katiyetle anlaşılmamak
tadır. 

Bulanık ve köylerinde de 467 baraka isten
diği halde 503 baraka yapılmıştır. Bu 33 
fazla barakanın da nedenleri yine anlaşılma
maktadır. 

Karlıova ve köylerinde 1 808 baraka isten
miş, 700 aileye 800 baraka yapılmıştır. Bu 
1 C08 aile ne vaziyettedir, bu husus tesbit 
•edilmemiştir. 

Bunu antrparantez arz edeyim : 1 0O8 aile 
yede vali demiş ki, siz kendi evlerinizi gidin 
yapın, ben de size yardım edeyim. Bu şekilde 

Karlıova'da, ki, vatandaşları kandırmış, onlar 
da gitmişler Âfetler Kanununun hükümlerine 
aykırı olarak, jeologların raporlarını nazarı 
dikkate almıyarak golişi güzel derme çatma 
bâzı binalar yapmışlar, ondan sonra gl'tmiş-
le;\ . Biz oraya gittiğimiz zaman bir şahit, 
bize aynı şeyleri söylüyordu. Bir hanenin 
içinde beş altı aile sığınmış, o beş altı ailede 
mütemadi şekilde deprem oluyor, birbirlerine 
sabaha kadar vasiyet ediyorlar. O şekilde bir 
hanenin altına beş altı aile sığınmak sure
tiyle mııstar vaziyette kalmıştır. Bunu da bu 
şekilde tevil etmek yolunu gütmektedirler. 

Yine Tekman ve köylerinde hiç baraka is
tenmediği halde 160 baraka yapılmıştır. Bu
nun nedenini anlamaya imkân yoktur. 

Bingöl vilâyeti dâhilinde 2 193 aileden 
703 aileye 800 baraka yapılmış 1 493 hane 
(Kiğı, Solhan, Karlıova) da açıkla kendi ka
derleriyle baş'başa bırakılmışlardır. 

Kiğı'dan hiç bahscdilmcmcktcclrr. Sayın 
İmar ve İskân Bakanı bu bilançosunda cetvel
leri yaparken 20 OC'7 aüeye diye bahsediyor. 
Solhan'ada hiçbir şey yapılmamıştır. Fakat 
yekûna vu ruğunuz zaman 20 007 aileye yar
dım yapılmıştır, 20 C07 aile bundan istifade 
etmiştir eliye cetvelini kabarık vaziyette gös
termeye çalışıyor. Elbette mızrak çuvala sığ
maz. 

Yine Muş'ta 300 ağır hasarlı, Erzurum'da 
946 hane ağır hasarlı aile varken, Sayın Ba
kanlığın tesbitlerinc göre cem'an 2 739 aileye 
ne para ne de baraka yardımı yapılmıştır. İm
kânlar ihtiyaçlara göre sarf eelilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Diler, bir saatin da bit
mesine iki dakikanız kalmıştır... 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başka
nım lütfederseniz bitireyim. 
BAŞKAN .— Mümkün değil artık.. Bir saat 

istediniz verdik. (Y. T. P. sıralarından, oylayın 
sealeri.) 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu konuştuk
larımın hepsi teker teker rapora aittir. Eğer sen 
tam mânasiyle dinlemiş olsan hak verirsin. Ben 
bir saat dedim ama daha fazla konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz önce iki daki
kanızı bitirmeye bakın. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ve yine Var
to'nun Kuşluk, Dönertaş, Gelintaş, Göltepe, Sı-

23 — 
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rasöğütlcr, Güzelyayla, Eryurdu, köyleri, Beşik-
kaya, Yarlısu, Baltası köylerinde felâkete uğra
yan, baraka talebeden afetzedelerin bir kısmına 
baraka verilmemiştir. 

Ayrıca, haddi zatında ağır hasara evleri mâ
ruz kalıp da hasar tesbitlerinin isabetsiz yapıl
ması neticesinde orta ve hafif hasarlı gösterilen 
16 213 hane sahibi alileye de baraka verilmemiştir. 
İmkânlar ihtiyaçlara göre sarf edilmediği için 
barakalar daha ziyade malzemenin kolay nakle
dildiği yol kavşakları üzerinde yapılmış, afetze
deler kendi işletmeleri içinde yapılmadığı için bu 
barakalara girmemişlerdir. Bundan dolayı Hı
nıs'ın bir köyünde bir şahsa 4 baraka verilmek 
istenmiştir. Bu tahlil gösteriyor ki, yardımla
rın bel kemiğini teşkil eden baraka yapma faali
yeti ve yardım hedefine ulaşamamıştır. 24 mil
yon lira ihtiyaçlar nisbetinde harcanmamıştır. 
İhtiyacı karşılayacak şekilde barakaların yapıl
mayışı halinin hasar tesbitlerinin mükemmel ya
pılmayışından dolayı açıkta kalanların yerleşti
rilmesi maksadiylc yapıldığını kabul edenler ka
dar, bu mm takadaki halkın büyük bir kısmı yi
ne hasar tesbitleri dolayısiyle belirtilmiyen ve 
fakat tehlikeli olduğu açıkça bilinen tehlikeli 
binaların altında yaşamaları dolayısiyle meydana 
gelebilecek bir depremde ölenler ölecek, kalanlar 
da hazır barakalara yerleştirilmek maksadiyle 
yapıldığını kabul edenler vardır. 

BAŞKAN — Sayın Diler, daha ne kadar sü
rer, oylıyacağım. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başka
nım 24 sayfadır, 17 nci sayfadayım, müsaade 
ederseniz bitireyim. 

BAŞKAN — Ne kadar? Oylıyacağım... 
NİHAT DİLEK (Devamla) — Yarım saat, 

4-5 dakika sürer. (Soldan, oyla sesleri.) 
BAŞKAN — Yarım saat kâfi midir? 
NİHAT DİLER (Devamla) — 40 - 45 dakika. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun'efendim. Sa

yın hatip konuşmasını 45 da'kikada bitireceğini 
söylüyorlar. 45 dakika konuşmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

NİHAT DİLER (Devamla) — İrticalen ko
nuşayım. 

BAŞKAN — İrticalen de konuşsanız, Heyeti 
Umumiyenin kararına iktiran etti. Ben ne ya
payım? 

NİHAT DİLER (Devamla) — İrticalen ko
nuşmada bir mahzur yok. 

BAŞKAN — Hayır efendim, evvelce de arz 
ettim, bir saat istediniz Heyeti Umumiyenin ka-
rariyle verdim. Yine Heyeti Umumiyenin kara-
riyledir. Lütfen bağlayın. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, görülüyor ki, A. P. nin 
mensupları bizim bu konuşmalarımıza tahammül 
edemediler. Çünkü, (A. P. sıralarından, gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Tekrar söz is

tiyorum, Y. T. P. Grupu adına. Lütfen hemen 
yazın. 

BAŞKAN — Peki efendim, baş üstüne. 
NİHAT DİLER (Devamla) — İçten ve dış

tan toplanan yardımları, mütaahhitleri ve nakli
yecileri zengin etmek suretiyle israf etmiş, emek
leri boşa çıkarmış, vatandaşların yarıdan fazlası, 
afetzedelerin yarıdan fazlası maalesef Devletin 
şefkat elinden istifade edememiştir. Bunun se
bepleri de yüce huzurlarınızda A. P. si Grupu-
nun konuşmalarıma tahammül edemeyişinden 
anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Diler lütfen bağlayın, 
üç dakikayı geçti. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. Bunun neticesinde afetzedelerin geçici 
iskânlarında, Hükümetin almış okluğu tedbirler
de bir noksanlık olup olmadığı, bir noksanlık var
sa bunların süratle ikmali, afetzedelerin normal 
hayata intibaklarını sağlıyacak daimî iskân]arın 
içine alınması lâzımgolen tedbirlerin nelerden iba
ret olacağı hususunda Yüce Meclisi aydındatmaktı. 
Fakat bu vazifeyi yerine getirmemek için elin
den gelen bütün gayreti komisyon ve komisyo
na. mensup iktidar partisinin mensupları göster
mişlerdir. Demokrasinin faziletinden ziyade ek
seriyetin tegallüp ve tahakkümüne dayanarak 
hakikî mânasında Yüce Meclisi aydınlatmamaya 
uğraştılar. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, bağlamanızı 
rica ettim, bağlamadınız^ sözünüzü kesmek mec
buriyetinde kalacağım... («Sözünü kes» sesleri.) 

NİPIAT DİLER (Devamla) — Bu suretle va
tandaş 2 719 un içinde bulunan vatandaşlar... 
(Sözünü kes sesleri.) 

BAŞKAN —- Rica ederim yerinizden Başka
nı ikaz etmeyin, ağır bir şey olur, lâyık görmü
yorum. Bağlamıyorlar ne yapayım? 
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NİHAT DİLER (Devamla) — Girmiş ve bir 
şans eseri olarak hayatlarını bahara kadar çıkar
mışlar. Hınıs ve Varto'nun dağ köyleri de aynı 
şekilde kendi kaderleri ile başbaşa bırakılmış, ken
di imkânları ile hazırladıkları ve her zaman yı
kılıp başlarına bir mezar olabilecek binaların al
tına girmiş. . 

7. — DİSİPLİN CEZALARI 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'e, Baş

kanlığa hakareti gerekçesiyle 2 birleşim için Mec
listen çıkarma cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim, 
kestim efendim. 

NlHAT DİLER (Devamla) — Ve bu bina- . 
lar içinde... 

BAŞKAN — Boş yere konuşmayın, zapta 
geçmez. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Siz Tüzük 
hükümlerine göre değil, A. P. lilerin tesiri al
tında kaldığınız apaçık bir şekilde görülüyor. 

'BAŞKAN — Siz Riyasete hakaret ediyorsu
nuz, ben kimsenin tesiri altında değilim. Buyu
run., Riyasete hakaret ihtar cezasını icabettirir. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Riyasete ha
karet ihtar, cezasını icabettirir ama ben burada 
hakikati ifade ediyorum. 

BAŞKAN — öyle mi? Hakikati mı söyledin? 
İki celse oturumdan sizi menediyorum. Buyurun 
efendim. 

(A. P. sıralarından alkışlar, Y. T. P. sırala
rından, «Reye koymaya mecbursun,» sesleri) 

BAŞKAN — Reye de koysam aynı netice. 
(Y. T. P. sıralarından gürültüler, anlaşılma
yan müdahaleler, «Müdafaasını yapsın» sesleri) 

Peki gelsin müdafaasını yapsın efendim, oya 
koymadım. Buyurun efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Mil
letvekilleri, ben konuşmamda Sayın Başkana ha
karet etmedim, tam konuşmamı yapacağım za
man cümlemi bağlıyordum, bitiriyordum, Sayın 
Başkan benim sözümü kestiler. Ben de bağlı 
yacağımı beyan ettim. Fakat, Adalet Partisi ca
nibinden yapılan müdahalelerin tesiri altında 
kalan Başkan bonim konuşmamı kesti, ben de 
«Siz İçtüzük hükümlerine göre değil Adalet 
Partisi canibinden gelen müdahalelere dayana
rak benim sözümü kesmiş bulunuyorsunuz, bu 
balkımdan yerinde değildir,» şeklinde bir be
yanda bulundum. Sayın Başkanlığa ve Başkan-

— 25 

1 0 . 5 . 1967 O : 1 

lık Divanı'na karşı hakaretâmiz herhangi bir 
söz söylemedim. Bu sebepten dolayı vermiş ol
duğu ihtar cezası yerinde değildir. Saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — İhtar değil, iki celse sizi me
nediyorum. 

NİHAT DİLER (Devamla) — İki celse, Mec-
lis'e girmemek gibi bir durum da İçtüzük hü
kümlerinde yoktur. Bir defa ihtar edilir, ondan 
sonra bu ihtara rağmen milletvekilinin Mec-
lis'ten çıkarılmasına karar verilir. Vermiş oldu
ğu karar da gösteriyor ki, ceza ile fiil arasın
da bir nisibet yoktur. Bir hakaret olmadığı hal
de, bir ihtar da yapılmamış olmasına rağmen 
Sayın Başkanın bu şekilde bana vermiş olduğu 
ceza yersizdir. Yüce Meclisin bunu kabul etme
mesini hassaten rica ediyorum. İçtüzük hüküm
lerine Sayın Başkan aykırı hareket etmiştir. 
Çünkü, ilk defa bana ihtar etmesi lâzım idi. 
İkinci defa ihtarına rağmen ben eğer kendi em
rine itaat etmemiş olsaydım, bu takdirde beni 
bir veya iki celse Meclisten çıkarmaya karar 
vermiş olacaktı. Bu da gösteriyor ki, Sayın Baş
kan İçtüzük hükümlerine göre değil, maalesef 
Adalet Partisi canibinden gelen müdahalele
rin tesiri altında kalarak hükmünü vermiş
tir. Kabul etmemenizi saygılarımla arzederim. 
(Y. T. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım -İçtüzüğün 
bu maddesini okuyorum efendim. Siz istediği
niz kadar alkışlayın. Kimse tesir aitmda kal
maz. (Y. T. P. sıralarından alkışlar) Burada 
sözünü kestiğim zaman dinlemedi. Riyaset'in 
bu kadar ricasını dinlemediler. Herkesin gözü 
önünde, gördüğünüz gibi, konuşmaya devam et
tiler. İhtar verdim, ka/bul etmediler. Siz tesir 
altında kalıyorsunuz diye bizim müessiriyetimi-
ze hakaret ettiler. (Y. T. P. sıralarından «ihtar 
vermediniz» sesleri) İçtüzüğün 188 nci madde
sini okuyorum efendim, dikikat edin, kulağınızı 
açın. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İhtar ver
mediniz ki Sayın Baçlkan, vermediniz. 

BAŞKAN — «Aynı inikatta üç kere takbih 
cezasına uğramak...» (Y. T. P. sıralarından gü
rültüler, «takbih cezası vermediniz», sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
hiç yerinizde oturamaz.mısınız? Biraz susun* so
nuna kadar dinleyin. Ne oluyorsunuz? (Y. T. P. 
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sıralarından «okuduğunuzu anlamıyorsunuz» 
sesleri) Evvelâ siz okunanı anlayın, siz biliyor
sunuz, biz bilmiyoruz. 

«Reisicumhuru, Meclis Reisini ve Meclis ve 
Heyeti Hükümeti tehdit ve tahrik etmek...» An
laşılalım efendim? (Y. T. P. sıralarından «Yok 
ki böyle bir şey» sesleri) siz tahkir etmiş bulu
nuyorsunuz. Onun için sizi iki celse men» ttim. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Tahkir yok ki. 
BAŞKAN — Siz olmadığını iddia ediyor

sunuz, ben var olduğunu. Heyeti Umumiye ka
rar verecek, ne bağırıyorsunuz yerinizden? 

« 
Nihat Diler'in iki celse Meclisten çıkarılma

sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler. (Y. T. P. sıralarından sıra kapakları
na vurmalar) Türümü dinlemezsiniz, Reisi din
lemezsiniz, bu şekilde celseyi idare edeceğiz öy
le mi? 

NİHAT DÎLER (Erzurum) — Sizin mevcu
diyetiniz bu Meclisin itibarına halel getirmek
tedir. 

BAŞKAN — Seninki çok iyi getiriyor. Hem 
suçlu hem güçlü. 

Kabul etmiyenîer... 
İRFAN AKSU (İsparta) — 15 dakika ko-

nuş^ckh. bunlara değermiydi. 
BAŞKAN — İsterse beş dakika konuşsun. 

Bizi hiçe savanları biz de hiçe sayarız, isterse 
topunu': b'rden olsun. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Okuduğunu ev
velâ anlamalısın. 

BAŞKAN — Buyurun Nermin Neftçi. 
C. II. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFTÇİ 

(Muş) — Sayın Başkan, sayın üyeler, üzerinde 
300 000 nüfusun yaşadığı 25 000 kilometrekare 
vüsatında 2 517 ölü veren ve 1 500 de yaralı 
bulunan bir olayla karşılaşılmış, Hükümetin bu 
olay karşısında almış olduğu tedbirleri ve yap
mış olduğu uygulamaları araştırmak üzere Yü
ce Meclisimizce bir Araştırma Komisyonu ku
rulmuştu. İlk çalışmalarına 1 . 12 . 1966 tari
hinde başlıyan ve beş ay süre ile çalışan komis
yonumuz maalesef usulüne uyfran bîr şekilde 
bir rapor tanzim edememiştir. Mahallinde tes-
bit edilen hususların geçerli ve tutarlı zabıtlar 
haline getirilmesi gerekirken bu yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Evvelâ siz anlamalısınız. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Okuduğunu 

anamıyorsun Ahmet Bey yapma. 
BAŞKAN — Ben mi anlamıyorum? Size de 

ihtar cezası veriyorum. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Evet siz anla

mıyorsunuz. (Y. T. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — İkinci defa ihtar cezası veriyo

rum. (Y. T. P. sıralarından «vermişsin, ver
memişsin, ne çıkar» sesleri) 

Netice anlaşılmamıştır, tekrar oylıyaca^ım. 
IObul edenler... Etmeyenler... 23 reye karşı 

32 reyle kabul edilmiştir. 

Savın Nermin Neftçi, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, içtüzüğü tavsiye ederim, biraz oku . 
BAŞKAN — Sana da ben tavsiye ederim, 

her zaman böyle karşı gel, çok iyi olur. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Orayı bir daha 

zor bu1 ursun ya. Okumasını bilmiyorsun. 
BAŞKAN — Sen evvelâ okumayı öğren, 

okum-avı b:lmiyorsun ki anlayasm. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Sen evvelâ oku

mayı öğren. 
BAŞKAN — Evet biz sizden çok şey öğrene

ceğiz. Böyle grup halinde karşıma dikilin, Mec
lisi tahkir edin, hiç bir ceza almayacaksınız öy
le mi? (Adalet Partisi sıralarından, «gurup ha
linde çıkarın» ses1 eri) 

BAŞKAN — Vallahi çıkarlar, çıkmazlar bil-
mom. 

Oralardaki gözcüler ve din1 enen hal'km beyan
ları geçerli İçtüzük hükümlerine göre, geçerli 
zabıtlar halinde tanzim edilmesi gerekirken bu 
yap-lmamış, çeşitli ricalara, tekliflere rağmen 
ısrarla bu husustan kaçınılmıştır. Buna karşı
lık, Hükümetten alman bilgilere ve valiliklerin 
beyanlarına istinadettirilen bir rapor meydana 
getirilmiştir. Bizim kanaatimizce komisyonun 
amacı mahallinde yapılan tetkiklerin, uygula
maların, dinlenen halktan alınan intifaların, 
Hükümetten ve valiliklerden alman bilgilerle 
karşılaştırılması sonucu bir objektifliğe varıl
ması idi. İşte rapor bu temel iyi niyetten mah
rum olarak tanzim edilmiştir. Rapor müzakere 
edilmemiştir. Raporun sadece mütalâalar kıs-

6 — MECLÎS ARAŞTIRMASI (DEVAM) 
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mı tartışılmış, esas netice kısmı ki, raporun bel 
Kemiğini teş'kil etmektedir, görüşülmemiş 
A. P. mensubu komisyon üyelerinin vermiş ol
dukları yeterlik önergesi Başkanlık tarafından 
oy kullanmak suretiyle kabul edilmiş ve rapor 
müzakeresiz bir şekilde tanzim edilerek Yüce 
Meclisin huzuruna getirilmiştir. 

Komisyonun ilk toplantılarında kararlaştırı
lan programa göre hareket edilmemiştir. Mese
lâ Muş'taki Bulanık ilçesine, Erzurum'daki Çat 
ve Karayazı ilçelerine gidilmemiştir. Raporun 
teknik yönü eleştirilmemiştir. Bilhassa bir kı
sım arkadaşlarımızın ve Başkanlığın mütalâası
na göre biz bir teknik heyet değiliz, siyasi bir 
heyetiz, teknik konuyu eleştirmemiz gerekmez 
kanısına varılmıştır. Halbuki komisyonumuz
da üç dört tane, Başkanlık da dâhil olmak üze
re, mühendis arkadaşımız var idi. Bırakınız ko
misyon arkadaşlarımızı raporun müriderecatı-
nın, teknik hususlardaki münderecatmm taraf
sız bir teknik heyete sunulması ve onların mü
talâalarının alınması da mümkün iken, bu hu
sus da yapılmamıştır. 

Milletvekillerinin vermiş oldukları araştır
ma önergesinde devamlı iskânla ilgili bir hu
sus mevcutken, bu devamlı iskânla ilgili husus
lar tamamen üstünkörü geçilmiş ve komiayo-
nun tmar ve iskân Bakanlığına bu hususta sor
muş olduğu, ısrarla sormuş okluğu husus^r 
cevap^ndırılmamıştır. Yahut, bâzı arkada^a-
rımızın ısrarla sorulmas-'nı istediği hususlar Ba
kanlıkça cevaplandırılmamıştır. Halbuki, de
vamlı iskân hususu, muhterem arkadaşlar, ma
lûmunuz olduğu veçhile, günün aktüel mesele
sidir. Geçici iskân hususu artık kapanmıştır. 
mevsim gereğince sene tamamlanmış, kış bitmiş 
devamlı iskân konusu başlamıştır. Binaenaleyh 
berideniz konuşmalarıma bu devamlı iskânla, 
yani geriden almak suretiy^ devamlı iskânla 
ilgili hususlardan başlamak istiyorum, daha il
ginçtir. 

Biraz önce de söylediğim gibi, üzüntü ile be
lirtmek isteriz ki, Bakanlık, komisyonun bu hu
sustaki sorusuna kesin ve sarih bir cevap vere
memiştir. Birtakım araştırmalar yap ıyo r , ba-
kanlı'klararası temaslar var, ucuz ve depreme 
mukavim ynpı esasları araştırılıyor, şeklinde 
umumi bilsrilerle geçiştirmiştir. Halbuki bizim 
'devamlı iskândan anladığımız şudur: Bölgenin 

iktisadi ve sosyal konuları araştırılmak, bölge
nin yaşama şartları ve gelenekleri araştırılmak 
katı imar plânı yapılmak suretiyle orada ileriye 
matuf, ileride yaşamaya matuf, insanca yaşama
ya elverişli birtakım barınaklara felâketzedele
rin kavuşturulması esası idi. 

Acaba Hükümet bu esaslara uygun yani, 
gerçek anlamda bir devamlı iskân konusunu 
ele almış* mıdır? işte bu husus bizim meç-
hulümüzdür ve bâzı kargaşalıklar vardır. Me
selâ bölgenin milletvekili olarak vatandaşla
rından bize gelen taleplerden anlaşılmaktadır. 

Malûmunuz olduğu veçhile Hükümet an
ketlere gitmiştir. Esasen, 7269 sayılı Umumi 
Hayata müessir Âfetler Kanunu, 18 . 8 . 1966 
tarihinde kaydedilen Doğu depreminde olduğu 
gibi. bu vüsatte, şiddetde bir depremi karşılı-
yacak yeterlikte ve yetenekte değildir. Buna 
dayanarak bizim partimiz daha dep
remin ilk günlerinde Hükümete müracaat 
etmiş, Sayın Genel Başkanımız inönü'nün Hü
kümete yardımcı olarak çalışalım politikasına 
uygun olarak Gsnel Sekreterimiz, Sayın Baş
bakan Süleyman Demirel'e müraeaatta bulun
muşlar ve demişler ki : Sizleri hukukan ve 
mad^deten teçhiz etmek istiyoruz, yardımcı 
olmak istiyoruz, Meclisi toplıyahm. O zamanki 
ısrarlarımıza rağmen Hükümet Meclisi top
lamaya gitmemiştir. Bütün bu konuyla ilgilen
miş olan arkadaşlarımızın malûmudur ki, 7269 
sayılı Kanun Varto'da, Erzurum'da, Hmıs'da, 
Karlıova'da, Bingöl'de, Muş*ta vukua gelen bu 
vüsatteki bir depremin geçici iskân konula
rını, ilk yardım konularını ve devamlı iskân 
konularını halledecek yetenekte değildir, hattâ 
yeni Âfetler Kanunu dahi bu hususları hal
ledecek kapasitede değildir. Yüce Meclisin 
bu hususu-1 üzerine eğilmesi gerekir. Asıl mü
him »olan nokta yani, bu müzakerelerden be
nim kanaatımca çünkü rapor bir objektivite-
den mahrum olduğuna göre, muhalefet şerhi 
veren ve konuşan grup sözcüsü arkadaşları
mın konuşmaları ile raporu karşılaştırdığımız 
zaman yapılan ve yapılmıyan hususlar, kanu
nun hududunu taşan hususlar ve kanunun 
bâzı tatbik edilemiyen maddeleri meydana çı
kacaktır. işte bu hakikatlerin ışığında yeni 
gelecek olan ve gündemde bulunan yeni Âfet
ler Kanununa bâzı ilâveler yapmak gereke-
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çektir. Hattâ partiler birbirleri ile memleket 
menfaatlerine uygun şekilde anlaşırlarsa, be
nim kanaatim şudur ki, bu yeni Âfetler Kanu
nunun Mecliste müzakere edilmeden komisyona 
göndermek gerekir,. Çünkü işittiğimize göre, 
her partinin bu hususta hazırlığı varmış vo bu 
kanunun çok daha mücehhez, böyle büyük 
felâketleri karşılıyacak bir kapasiteden çıkması 
hepimizin arzusudur. 

Devamlı iskândan bahsederken muhterem 
arkadaşlar, bize birtakım müracatalar olu
yor, demiştim. 72G9 sayılı Kanunda anketler 
diye bir şey olmadığı halde - ki, Hükümet bir 
zaruretin neticesi o larak anketlere gitmiş
tir. Üç şıklı anketten gayrı, bir de Bingöl'de 
tatbik edilen vardır, ayrıca Erzurum'da tat
bik edilen, yani üç, şıklı anketin şıklarından 
ayrı, Bingo i tatbikatından ayrı bir de Erzu
rum'da 2 metreküb kereste ve 1 OCO Tl. veril
mek suretiyle (kendi evini yap) şıkkı vardır. 
Yani, beş çeşit tatbikat meydana gelmiştir 
Ağır haisarlılar bu beş çeşit tatbikata göre 
muamele görmüşlerdir, bir kısmı anketlere 
göre, bir kısmı da valilerin anlayışına göne. 

Bu anketlerin sonucu. Meselâ barakada otu
ranların, devamlı iskâna göre, pozisyonları 
ne olaacktır? Barakanın hukukî durumu nedir? 
Hepinizin malûmu olduğu veçhile barakalar 
vakıa anahtar teslimi felâketzedelere veril
miştir ama, muvakkat olarak verilmiştir. Fa
kat bunların hepsinin devamlı iskânı yapıl
madıkça konumuzca bu barakalar bu felâket
zedelerin elinden alınamaz. Ayrıca, baraka 
devamlı iskândan ne şekilde faydalanacaklar-
tür. içerisinde kışın bir soba, biraz da ev 
eşyası konduğu takdirde, kapısı da içeriye 
doğru açıldığına göre, düşünürseniz, bilhassa 
kalabalık oln Şarklı aileyi barındıracak nite
likte değildir. Binaenaleyh, baraka alanlar 
devamlı iskândan ne şekilde faydalanacaklar
dır, bu barakaya bir ilâve mi yapılacaktır, 
yoksa ayrıca kendilerine beyanname doldurma
ları suretiyle ayrı bir konut borçlandırması 
suretiyle mi yapılacaktır? 

Bir de 2 500 lira alıp çeşitli illere, kendi ih
tiyaçları ile, göçenler vardır. Bunların mü
racaatlarından, Hükümet ile olan temaslarımız
dan anlaşılıyor ki, bunların nerede olduklarını 
Hükümet bilmemektedir. Çünkü sadece 2 500 

lira kendilerine verilmiş ve hangi illere gider
lerse gitsinler bu husus kendi ihtiyarlarına bı
rakılmıştır. Binaenaleyh birçok vatandaşımız 
Hükümetin bilmediği birtakım illerdedir. Aca
ba, bunlar hepsi ağır hasarlı olduğuna göre, 
nasıl 'beyanname dolduracaklardır? Meselâ, ben
denize çeşitli müracaatlar oldu, İmar ve İskân 
Bakanlığına telefon ettim, İm hususu sordum. 
İmar ve İskân Bakanlığı dediler ki : «Hükü
met tarafından geçici olarak iskân edilenlere 
ki, onların nerede oldukları biliniyor beyan
name 'gönderiyoruz. Fakat, 2 500 lira alıp da 
başka illere kendi ihtiyariariyle göç edenlerin, 
nerede olduklarını bilmediğimiz için bunlara 
beyanname gönderemiyoruz» dediler. 

Bakın muhteremi arkadaşlar, ne kadar zor bir 
tutumla karşı karşıyayız : Birçok felâketzede 
vatandaş var, ağır hasarlıdır, kendisine 5 ay 
kala 2 500 lira yardım yapılmıştır. 8 ne i 9 ncu 
aya doğru geliniyor, bunların akıbetinden Hükü
met habersizdir ve bunlara ne şekilde beyan
name doldurtacağını da bilmemektedir. Biz bil
diklerimizi, tabiî Hükümete yardımcı olmak 
için, «Bakanlıktan gidin beyannamelerinizi alın, 
doldurun», «valiliklerden gidin beyannam'eleri-
nizi isteyin» şeklinde ikaz ediyoruz. Ama bu tu
tarlı bir tedbir olmaktan uzaktır. 

İkincisi, daha doğrusu üçüncüsü, Hükümetçe 
başka illerde iskân edil önler, yine devamlı is
kânla ilgili neticeler çıkıyor da. onun için nu 
hususlara temas 'ediyorum, Hükümet bunlar 

rm bir çoğunu birtakım, evlerde oturtmakta
dır ve Hükümet bunların kira parasını vermek
tedir. Yani barakanın iki şıkkını o anda hallet
tiği halde, masraf bakımından barakayı yapmış 
halle biniş, 2 500 lirıayı vermiş halletmiş, fakat 
geçici olarak ba^ka illerde iskân ettiği kimsele
re halen de masraf yapmaktadır. Yani Sayın 
İmar ve İskân Bakanımız Mentcşeoğğiu «bu ge
çici iskân mevzuunun portcısi 08 milyon Türk 
Lirasıdır» demişlerdi, biz daha fazla olduğunu 
iddia etmiştik ve şimdi rapora göre 103 milyon 
Türk Lirası çıkıyor. Halen masraf- yapılıyor, 
geçici iskânla ilgili masraf yapılıyor. Binaen-
'aleyh, Devlet kesesi '.mütemadiyen felâketzede
lerin >bu ıstıraplarını önlemek için Devlet ke
sesi ile ilgili bir '.masraf yapılıyor. Acaba, böy
le devamlı bir masraf yapılmakta olduğuna gö
re, bu hususta Hükümetçe başka illerde iskân 
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edilenlerin durumu bir öncelik taşıyacak mıdır? 
Devamlı iskânda konusu var. Yani, nasıl olsa 
•bunlara devamlı 'bir masraf yapıyor Hükümet. 
Acaba bunlara öncelikle mi devamlı iskân hak
kı tanıyacaktır? Çünkü işittiiğimizc göre, yine 
radyolardan işittiğimize göre, raporda yoktur 
ve bize (bu husufta geniş malûmat maalesef Ko-
ımisyonumuza veremediler bütün İsrarlara rağ
men, Hükümet 8 000 - 10 000 iarası devamlı is
kânla ilgili konutlar yapacak imiş. Halbuki ilk 
tevhitlerde ağır hasarlı adedi, yani, daha doğ
rusu •karşılaman, Hükümetin 'bütçe raporunda 
da söylediği gibi, karşılanan 'ağır hasarlı talep 
adedi 20 007 dir. O halde 8 bin ilâ 10 bin ko
nut yapacağına. göre Hükümet, 10 007 tale'bi bu 
sene karşılıyamıyor, dcımektir. Bu felâketzedele
rin durumu ne olacaktır? Bunların içinde 2 500 
Türk Lirası alıp başka yerlere göçenler var, 
bunların içinde baraka talanlar var ve 'bunla
rın içinde gene Hükümetçe başka illerde iskân 
edilenler var. Görüyorsunuz iki, muhterem ar
kadaşlar, 72G9 sayılı Kanunun zaruret netice
sinde aşılması sonucu 5 ayrı tatbikata gidilmiş, 
elbette ki, bu 5 ayrı tatbikatın' 5 ayrı sonucu, 
devamlı iskânla ilgili olarak, meydana çıkmış
tır. Şimdi Hükümet bu hususlarda ne diyecek
tir"? Halk efkârıaıı aydınlatması gerekir. Çün
kü bunların hepsi felâket geçirmiş vatan'daşla-
rımız'dıi1. Akrabaları vardır, yakınları vardır. 
Bu cihetin aydmlantılması gereklidir kanı
sındayım. 

Biraz önce de söylemiş bulunduğumuz gibi, 
devamlı iskânı, hakikaten gerçekçi -anlamda ik
tisadi ve -sosyal konular araştırılarak, mâlhallî 
gelenekler ve yaşama şartları göz önüne alı
narak depreme dayanıklı ve mahallî yapı tarz
ları bulunmak suretiyle yapması gerekir. Ak
si takdirde; yapılacak 'bir devamlı iskânın ihti
yacı karşılıyamıyacağını, yine bunun adının ge
çici iskân olacağını, kesinlikle biliyoruz. Çünkü 
böyle bir durumda esasen küçük olan yapısı
na, ki söylentilere göre, 30 -'32 metre karey-
miş bu da Şarklı aileye göre küçüktür. Vatan
daş hunun etrafını tekrar çay taşı ve çamurla 
örecektir. Bu takdirde müstakbel -depremlere 
karşı Allah korusun, durum yine büyük bir va
hamet kesbedecektir. 

Bir diğer söylenti de ellerinde bulunan ba
rakalara ilâveten bir ayrı baraka verilecekmiş, 

ilk barakanın bedeli olan 3 500 lira hibe edile
cekmiş; yeni verilen, ilâve edilen 3 500 liralık 
barakanın bedeli vatandaşa borçlandırılacak-
mış. Bunları tabiî biz Bakanın ağzından duy
madık. Bunları dedikodu mahiyetinde işitiyo
ruz. Ne dereceye kadar doğrudur bilmiyoruz. 
Ama 'buraya da getirmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü, eğer ha'kikatsc birtakım tenkidleriımizi 
yapmak durumundayız. Eğer bu bir hakikat 
ise, 'birçok yerlerde müşahede edildiği gibi, bil
hassa meslek sahibi olan arkadaşlar mühendis 
ve mimar arkadaşlar çok daha iyi müşahede 
ettiler. Barakalar çok yan yana veyahut art 
arda konul/muştur. Yani, ıbunların ne şekilde kı-
pırtatarak iki barakayı yarıya na koyacak ve 
-blir konut haline getirebilecek; Bu da bizim 
meçhulümüzdür. Devamlı iskânın, hakikaten 
devamlı iskân olacağına, henüz inanmamak
tayız. Hükümetin vereceği bilgilere göre ha~ 
kiki kanaatimizi izhar edeceğiz. 

Bir hususu, 'başlangıçta söylemem gereken, 
bir hususu unutttum. Komisyonumuzun usulüne 
uygun çalışmadığını beyan etmiştim. Bu arada 
Komisyon »şöyle bir karar almıştı, 'kesinlikle 
hatırlıyorum : 31 . 3 . 1967 tarihinde bir komis
yon üyesi arkadaşımızın verdiği önergeye göre 
şöyle bir durum olmuştu : Madun- ki, bu ma
hallinde tesbit edilen hususlar geçerli tuta
naklar halinde d:\gildir, o halde bu notlar keen-
lemyekün addedilsin ve rapora konmadığı gi
bi dosyadan da çıkarılsın. Bu hususta bir Ko
misyon kararı olduğu halde maalesef raporun 
son ş'eklini, ki biz taslak .'halindeki raporu, 
müzakere edilmemiş olan, yarısına kadar mü
zakere edilmiş olan raporu geçici 'kısmı hiç 
müzakere edilmemiş olan raporu, okumuş
tuk. Halbuki son şekil, yani Başkanın yap
tığı son şekil, yeterlik önergesinden sonra, ta
mamen değirmiş ve bu notlar bilgi notları şek
linde, oradaki notlar şeklinde, kareler içinde 
rapora dercedllmiş. Halbuki bunun aksine bir 
kararımız mevcuttu. Devamlı iskânla ilgili hu
susları beyan icttikten sonra, geçici iskân ile 
ilgili ve ilk yardımlarla ilgili hususlara değin
mek isterim : 

Biraz önce devamlı iskân ile ilgili olarak arz 
ettiğim gibi, 7269 sayılı, Umumi Hayata Mües
sir Âfetler Kamunu, geçici iskânla ilgili olan 
hususlarda da yetersizdir. Yetersiz olduğu 
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düşünülmüş ve birtakım ek maddeler şeklinde 
yeni bir tasarı hazırlanmıştır. Fakat bu tasarı 
henüz gündemdedir ve meriyetteki kanun du
rumunda elbetteki değildir. Ama bizim bütün 
ısrarlarımıza rağmen, o zaman Hükümet ne hJk-
metse hu'kukî yetki ile daha çok mücehhez bir 
duruma getirmesini çok arzu ettiğimiz halde ka
bul etmemişlerdi. Maalesef, geçici iskân konu
larında da Hükümet 7269 sayılı Kanunun hu
dutlarını birçok hususlarda asmıştır. Tabiî 
kanunun hudutları aşılınca kanunun eşitlik ve 
umıımiDk pirensibi orta yerden kalkmıştır. 
Kalkınca, çeşitli tatbikat girmiştir orta yere 
ve bıı çeşitli tatbikat da eşitlik prensibini, hak
kaniyet prensibini tamamen ortadan kaldır
mıştır. Yani, özet olarak meselenin hem de
vamlı iskânda, hem geçici iskândaki esası bu
dur. Kanunun bâzı maddeleri ise hiç tatbik 
edilmemiştir. Meselâ, 72G9 sayılı Kanunun 
bir 4 ncü maddesi vardır. Bu 4 neü madde 
der ki, «İmar İskân ve Bayındırlık bakanlıkla
rı beraberce, büyük âfetler vukııbulduğu tak
dirde umumi mânada bir yönetmelik yapar vo 
bu yönetmelik gereğince valilikler birtakım 
programlar hazırlarlar.» 

Yine bu yönetmeli'k gereğlnee öUilerin gö
mülmesi, enkazın kaldırılması ve felâ'ketzedeV-
r'n barındırılması hususları bu yönetmelikte 
dercedilecek. Bu yönetmeliği Hükümet yapma
mıştır. Ama diyeceksiniz ki, daha evvelki hü
kümetler de yanmamışlardır. Haklı o1 arak bu 
iddia »erd e di1 ehil ir. Ama şu hususa da nazarı 
dikkatinizi celbedcrim: Geçen sene 3 tane dep
rem olmuştur. 4 Mart de-nremi, 13 Temmuz 
depremi, bunların hepsi ölü vermiştir, zaviat 
vermiştir. Arkasından en müthişi o1 an 19 Ağun-
tos der>remi olmuştur. Hükümet böyle bir yö
netmelik yapmıya, ne hikmetse lüzrım rrörme-
miştir. Lüzum görmediği içindir ki. Vk yar
dımlar konusunda da pek ço;k karışıklıklar o1-
mustur. Birtakım suiistimal iddiacın buradan 
doğmuştur. Yol olmayışı, dolayısiyle yardımla
rın yetiştiril emey'şi hususu, birtakım 'keşme
keşler, kullanılacak esya<nın afetzedeler tarafın
dan beğenilmeyip pa^ariarda satılması ve sai
re.. Yani ilk yardımlar1 a ilpiH. endir yardımı 
ile iVili, g'da yardımı ile flrr'l'ı birtakım kar1-
şık^k^ar, depremin ilk gününde ve bu yönet
meliğin mevcu'dolmayışmdan dolayı olmuştur. 

10 . 5 . 1967 0 : 1 

Şerefli Türk Ordusu hizmete geldiği andan iti
baren ilk yardımlar hususu anca/k yoluna gire
bilmiştir. 

Ağır hasarlıların tesbiti meselesi: 

Hasar tosbitleri, yine 7269 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre İmar ve 
İskân ve Bayındırlık bakanlıklarınca kurula
cak fen heyetleri tarafından «resmî ve hususi 
binaların teker teker gezilmesi suretiyle fen he
yetleri tarafından hasarlar tesbit edilir» der. 
Yani orta hasar, ağır hasar, hafif hasar şek
linde tesbit edilir, der. Şimdi bu durumu eleş
tirelim. 

Maalesef böyle bakanlıklarca kurulımuş fen 
heyetlerini komisyonumuz gittiği yerlerde rast
lamamıştır. Teknikerler seviyesinde bâzı tes
bit! er yapılmıştır, bâzı illerde ve merkezde 
bunların, bu tetkiklerin sonuçları değerlendi
rilmemiştir. Bâzı yerlerde öğretmenler, bâzı 
yerlerde muhtarlar, bâzı yerlerde şantiye şefle
ri bizzat tcsb.it işiyle meşgul olmuşlardır. Bu 
hususta sizlere örnek okumak isterim. Serinova 
Şantiye Şefi Muzaffer Aksoy'un komisyon ve 
halk huzurunda beyanı: «Ben orta hasar, ağır 
hasar bilmiyorum. İlk tesbitte 93 hasarlı var
dı. Vali Bey emrettiler, 174 e çıkardık. Bu
rası şantiye merkezimizdir. Buraya yüzlerce 
dilekçe gelmiş ve beyanlar vâlkı olmuştur. Ba
na, vali ve Vekil Beyin emirleri oldu. Benim 
için şart mevzuubahis değil. Ben evlerin hasa
rını tesbit ettim.» Bu husus bütün arkadaşları
mın notlarında vardır. Görüyorsunuz ki, icra 
ile meşgul olması gereken yani, barakayı biz
zat yaptırması gereken şantiye şefi kanunun 
13 ncü maddesine taban tabana zıt tesbit yap
mıştır. Yani burada hukukun umumi prensip
lerine de aykırı bir tutum vardır. Tesbitler 
tarafsız, bakanlıkça teşkil edilecek birtakım 
fen heyetleri tarafından yapılması gerekir, her 
türlü tesirden azade. Ama, mahallinde şanti
yeyi kurmuş olan, bir kararname ile kurulan 
Deprem İcra Komitesinin icrai bir organı olan 
şantiye şefi gidiyor, tesb'itl'cr yapıyor. Üstelik 
'bu tesbi'tleri ne şekilde yap tığı m da söylüyor. 
Diyor ki, birtakım beyanlar oldu, buraya bir
takım dilekçeler verildi, diyor, Bakan emretti, 
vali de emretti, diyor. 
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Çok rica ederim arkadaşlar, yani bir hasar 
tesbitindeki realiteyi düşünecek olursak, mese
lenin ne kadar keşmekeş içine düştüğünü bir 
kere daha anlarız ve gayrihukukî bir duruma 
'düştüğünü bir kere daha anlarız. îlk tespitle
rin yanlış ve usulsüz yapıldığı Hükümetçe anla
şılmış, ikinci defa tesbit yapılmasına gidilmiş
tir. 7269 sayılı Kanunda bir tesbitten bahse
diyor. Ama birinci tesbit, ikinci tesbit ve 
üçüncü tesbit diye kanunda birşey yok. Niha
yet felâket bir kanunun çerçeve3İ içerisinde gö-
ğüslenecek, Hükümetin ve halkın yardımları 
ile felâketzedeler bu müşkül durumdan kurta-
r lacak. Bir ikinci tesbit çıkıyor işin içinden. 
Zaten ikinci tesbitin çıkması ve bizatihi mua
mele görmesi Hükümetin birinci tesbitin ne ka
dar yanlış yapıldığım ken'jli kendine kabul et-
mes!ne en bariz, en hukukî bir delilidir. 

Meselâ Varto Kaymakamının bevamna ba
kalım. Komisyon ve halk huzurundaki beyanı 
•ki; bu husus rapora dercedilmiştir. O da der
ki; 1964 te Köy İşleri Bakanlığmm yaptırmış 
olduğu envanterlere göre köylerdeki hane ade
di esas alınmıştır. Varto'daki ikinci tesbitte 
I ^ a r ve İskân Rakanhfrm'-n rolü olmamıştır 
İtirazlar neticesi kaymakamlık tarafından ya
pılmıştır. Köy muhtarlarının çalışmalara işti
raki ve imzalariyle listeler hazırlanmıştır. 

Çok muhterem arkadaşlar, Varto Kaymaka
mı, hakikaten, komisyon ve halk huzurunda 
«1'964 Köy İşleri Bakanhğımn envanterlerine 
göre sıra ile hasar tesbiti yaptık. Buraya av-
rica heyetle gelip tesbit yapmadılar»1 ded;. 
Onun üzerine bendeniz bu durumu»Muş'ta Val : 

Beyden sordum: «Sayın Vali Bey, Mustafa 
U y m r Bey, Kaymakam «Carlar nahiyes'in'de 
tesbit yapılması, envanterlere göre bir esas ka
bul. edildi» diyor, ne dersiniz?» Dedim. Sayın 
Vali Bey «Nerenin Hanım siz de kaymakamın 
aklen malûl ol'duğunu biliyorsunuz» dediler. 

Rira ederim arkadaşlar, aklen malûl bir 
kaymakam koskacaman bir deprem sırasında 
yerinde bulundurulacak ve ıbütün 'bu idleri 
tedvirle meş'gul olacak. Yahut aklen ımâlûl de
ğilse o takdirde kaymakamın beyanını kabul 
etmek gerekir ki, bu da işlerin keşmekeşllğini 
ve karşılıklığını bir kere daha ortaya koymak
tadır. Bizzat kaymakamın beyanından da an
laşılmaktadır ki, muhtarlar da tesbit yapmış

tır. Köyün muhtarı tesbit yapınca şöyle bir 
hissî durum meydana geliyor, bâzı muhtarın 
yakınları vardır, yani muhtarım kayırdığı kim
seler olabilir. Muhtar da nihayet bir insandır, 
tarafsız bir heyet durumuna girmiyor. İşte bü
tan bu tesbitierin ıkeşmekeşliğini, yanlışlığını, 
gayrihukukiMğ'mi ortaya koymaktadır. Zaten 
Hükümet de bunu kabul ediyor ve ikinci 'bir 
besbite gidiyor. İkinci tesbitten sonra ise bir
denbire rakamların kabardığını görüyoruz. Ya
ni birinci tesbitlere nazaran, taleplerin, ağır 
hasarların ve yıkık miktarının birden bire ka
bardığını görüyoruz. Geçici iskânda işin sakat
lığı bu noktadan başlamıştır, tesbit hususun
da, doğrusu 7269 a ek. birtakım maddelerin ka
bul edilmeyişi, Meclisin toplanmaydı ile baş
lamıştır. Bu kanunu aşma durumuna düşül
müştür. Ondan so,nra tesbitierin yanlışlığı ge
liyor, arz ettiğim gibi. Bir şantiye şefi tesbit 
yapıyor, öyle söylentiler işittik ki biz, 5O0 ver 
bir baraka vereyim. Bu gibi ihbarları sayın ko
misyon başkanımız, gerekli mercilere bildiler. 
Ama, bu ihbarların' nereden doğduğunu man
tıkî silsilesini kurmak gayet kolay. Çünkü ba-
:akayı inşa ettiren her hangi bir Türk memu-
••unu sureti katiyede tenzih ederim. Fakat me
sele sıkı tutulmamıştır, hiçbir zaman prensip 
kesin değil, çok gevşek bırakılmıştır. Bu gev
memenin sonucu belki de birtakım suiistimal
ler olmuş. Kesin olarak ortada. 

Anketler: * 
7269 sayılı Kanunda anket yapılır diye bir 

husus mevcut değildir. Diyelim ki, Hükümet 
bir zaruretin neticesi bu anketleri yapmıştır. 
Fakat bu arJkoülerin yapılışı da önergedeki iddi
amızın doğruluğunu bir kere daha .meydana 
çıkarmıştır. Tercih şartları mevcut bulunmı-
yan bir ankettir .bu. 

Muhterem arkadaşlar biz önergemizin bir 
maddesinde tercih şartları belirtmeden, yani 
barakanın kaç oda olacağı, para yardımı ne 
kadar olacağı, başka illerde geçici 'iskâna gönde
rilenlerin hangi ilde ne yapacağını bilmeden 
üç şıklı ankete tabi tutulduklarının çok yan
lış olduğunu, demokratik olmadığını, vatanda
şın açık olarak iradesini izhar edemediğini be-
TirLm'ştk. 

Bu iddiamıza karşılık rapor der ki, biz bir 
zarureti karşılıyoruz, hiçbir zaman menfaat 
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tevzi etmiyoruz, kabilinden bir şey söylüyor, 
eğer yanlış aklımda, kalmadıysa. Bu bir men-

.faat tevzii meselesi değildir muhterem arka
daşlarım, vatandaşın kendi ihtiyacınım karşı
lanıp, karşılanmıyaeağını bilmesi meselesidir. 
Nitekim iddiamız o kadar doğrudur ki, bu an
ketleri sonucu, bir kcşmekeşlİk içine girilmiş
tir. Birtakım vatandaşlar, dıştan dışa ölçül
düğü zaman 18 metrekare °l 'a n barakanın ka
labalık ailelerinin ihtiyacını karşılryamıyaea-
ğmı anlamııjlar ve para yardımına tahvil et
mişlerdir istek dilekçelerini. Bdr kısım vatan-
daşlarsa, 2 500 lira para yardımının çok az 
olduğunu 3 500 lira bedelindeki barakaya kar
şı hakkaniyetli olmadığını anlamışlar ve para 
yardımı yerine baraka yardımı şeklinde istek
lerini çevirmek istememişlerdir. İşte Hükü
metin 3 Ekime kadar bir mehil kabul ederek bu 
değiştirge dilekçelerini kabul ötmesi bizatihi 
hukuken bizim iddiamızın... 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, bir dakika, açık 
oylamaya katılmıyan arkadaşımız var mı? Yok. 
Açık oylama işlemi bitmiştir. Devam buyurun 
efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — ....bizim 
iddiamızın ne kadar gerçeik olduğunu bir kere 
daha orta yere koymaktadır. Çünkü, terçih 
şartlarını bilmeden vaıtandaş oy kullanmıştır. 
İradesi burada muallâktadır. Tercih şartlarını 
öğrenince dilekçelerini değiştirmişlerdir. İşte 
bu değiştirge dilekçelerinin bizatihi kabul 
edilmesi ve 3 Ekime kadar ıbir mıehil verildiği
nin Hükümetçe beyan edilmesi tamamen iddi
amızın doğruluğunu hukukan ispatlaımaıktadır. 
Sadece bu 3 ışıkla -kalmamış, biraz önce devam
lı iskân ile ilgili hususları anlatırken belirtti
ğim gibi, bâzı illerde ise (tamamen ayrı birta
kım tatbikat olmuştur. Meselâ, Bingöl'de, Bin
göl valisi kendi inisyatifini kullanarak, Hükü
metin kararnamesine rağmen, kendi evini ya
pana yardım şeklinde bir prensip kabul et
miştir. Sadece en ağır hasarlı olan köylerde 
kendi tâbirince 800 baraka yapmış yani, 2 bin 
küsur ağır hasar tesbitine rağmen, en hasarlı 
tesbiti 800 braka yapmış, geri kalanlara da 
500 Tl. para yardımı, kendi evini yapana yar
dım şeklinde bir tarzı kendi insiyatifine daya
narak, Hükümetin kararnamesine rağmen or
ta yere (koymuştur. 

Birtakım evler yapılmıştır arkadaşlar. Va
tandaşların bir kısmı bu paraları almadı. Çün
kü hemen komşu ilde 2 500 Tl. verildiğini işit-
.mişlcrdi. 500 Tl. çok küçümsediler, bir kısmı 
almadı, bir kısmı aldı. Ama evler eski usul, ta
mamen çay taşı ve çamurla yapıldı. Bir proje 
verilmedi kendilerine, şu proje örneğine göre 
depreme mukavim ev yap şeklinde. Bu Hükü
metin vazifesi idi bence. İlerde vukubulacak 
depremlere karşı bu vesile ile alınacak bir ted
birdir. Bu yola gidilmemiştir. Yine, Erzurum'
un bir 'kazasında iki 'motrJküb keresle ve 100 
Tl. verilmiş, kendi evini yap şeklinde bir şık 
kabul edilmiştir. Burada da yine vatandaşlara 
bir proje örneği verilmemiştir. Vatandaş kendi 
evini nasıl yapmıştır? Evet 1 000 Tl. veriyor
sun, iki ıtnetroküb -de kereste veriyorsun, fakat 
acaba nasıl yapmıştır, ilerdeki bir depremde 
bu ev yıkılacak .mıdır, yıkılmayacak 'mıdır? Bu 
meçhulümuzdur. Hükümet birtakım paralar 
•sarf ediyor, doğru Türk halkı için, Türk hal
kının büyük felâketini karşılamak için sarf 
ediyor ama, sarf -ettiği bu paralanın tamamen 
gayeye uygun ve yerini bulur bir şekilde, ta
mamen rasyonel bir şekilde harcanması, bu ve
sile ile daha sonraki depremlerin, daha büyük 
felâketlerin önlenmesi meseleleri düşünülmesi 
gerekirken bu hususlar maalesef hiç nazarı iti
bara alınmamıştır. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Hükü
metin meydana getirdiği bir felâket değil, dep
rem... 

NERMİN NEFTÇİ (DovaımOa) — Eelbctte 
ki Hükümetin meydana getirdiği felâket değil 
deprem, Sayın Abdülbâıi. Onu sizin kadar her 
halde herkes bilir Türkiye'de. Evet herkes bi
lir. Mesele, deprem sonu meydana gelen felâ
ketlerin önlenmesi meselesi, 

Erzurum'da tatbik edilen husus, yani 4 ncü 
şık olarak ıtatbik edilen husus; baraka, para 
yardımı, Hükümetçe geçici iskân ve iki m3 ke
reste ile 1 000 Tl. hususu. Bilhassa Bingöl'de 
çok uygun düşeceği halde, yani Bingöl'de çok 
uygun bir tatbikat olabileceği halde proje ve
rilmek şartiyle bu husus Bingöl'de tatbik edil
memiştir. Komşu iller biribirine yakın, birbi
rine hudut, fakat •birbirinden ayrı birtakım tat
bikat. Muş ilinde rapora göre, 0197 yıkık ve 
ağır hasarlı mevcut görünmekte, tesbitler so-
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nucu. Halbuki yapılan anketlere göre 55132 aile 
nakdî yardım, 2 500 aile baraka, 912 aile de 
başka ilde iskân edilmek ışıklarını seçmiş bu
lunmaktadırlar. Rakamları toplıyarak 8 994 aile
nin bu anketlere cevap vermiş olduğunu anlı
yoruz. Ağır (hasar tesbitıleri sonucu 9 197 
aile olduğu halde, gerejkli çıkartmayı yapar
sak bu sonuca göne, 197 ağır hasarlı aile açık
t a görünüyor., 

Raporun bir başka say fasında. Muş'ta 3 504 
aded istenen (barakaya karşılık 5 379 baraka ya
pıldığı ifade ediliyor. Erzurum'da (rapor say
fa 14) ağır hasarlı... Biz rapor müsveddesin-
den bahsediyoruz, çünkü rapor çok sonra eli
mize geçti, hakiki rapor, müzakere edilmiyen 
rapor. Ağır hasarlı ve yıkık listesi Erzurum'da 
8 003 tür. Ankete iştirak etmiş aile miktarı ise 
8 515 tir. Yine rapora göre, 3 423 aile anket
ler sonucu baraka şıkkını tercih etmiştir. 4 762 
aile baraka yardımı istemiş, 487 aile de baş
ka yerde iskân ediılimıe şıkkını tercih etmiştir. 
Dunları toplamak, ağır hasarlı listesinde bulun
madığı halde ankete işıtirak etmiş, 600 küsur 
aile meydanıa çıkar. Demek ki, şunu söylemek 
istiyorum: Tesbitlerin sarnıçları ile, anketlerin 
sonuçları ve toplamları esasında birbirine uy
gun düşmesi gerekirken öyle bir keşmekeşin, 
içine girilmiştir iki maalesef karma karışık bir 
duruma gelmiştir. Yani, (tesbitlerde olmadığı 
halde ankete işıtirak etmiş kimseler vardır an
kete iştirak edip bir hakka sahibolduğu halde 
tesbitlere girmemiş kimseler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarıdaki iza
hatımızdan anlaşılmaktadır ki, anketler sade
ce ağır hasara uğramış ailelere mahsus olmak 
üzere yapılmamış veyahutta ağır hasar tesbit-
leriyle anket sonuçları blribirine karıştırılmış
tır. Bu hususlar, raporun rakamların /toplan
ması suretiyle yapılması gerekirken, raporda 
(rakamlar doğmık olarak verilmiştir. Yani, su 
zaratandü bir şey itiraf ediliyor ama, açık ve 
sarih değil. Rakamlar toplandığı ve birbirin
den çıkarıldığı zaiman birtakım neticelere varı
lıyor ki, asıl söylenmesi gereken hususlar bun
lardır. Hükümet 3 Ekime kadar anket sonuçla
rını değiştiren önergelerin bir kısmını kabul 
etmiş ve muameleye koymuş bir kısmına ise 
hiç cevap vermemek hakkaniyet ölçülerinden 
ayrılmıştır. Komisyonumuzun deprem bölgesi-

I nin çeşitli mıntakalarında yaptığı araştırma 
sonucu ki, bu çok azdır maalesef, çok daha 
fazla araştırma yapılması gerekirdi meselâ bi
zim araştırma yaptığımız yerlerde başka köy
lerden gelmiş, başka ilçelerden gelmiş, bâzı 
temsilcileri de dinledik. Burular, bölgeleri ile 
ilgili bâzı tenkidlerde bulundular, bâzı yakın
malarda bulundular, bâzı uygulama 'hatalarım 
ortaya koydular. Ama, biz gidip bunların he
pisin! mahallimde inceliye medik. 

Yine komisyonumuz, biraz önce belirttiğim 
gibi, bu değiştirge dilekçelerinin bir kısmını 
kabul etmiş, muameleye koymuş, bir kısmını 
kabul etmemiştir mehil içinde verildiği halde. 

Baraka mevzuunun hukukî tahlilini yapa
cak olursak, yine 7169 sayılı Kanunda geçici 
iskân için Hükümetçe baraka verilmesi diye bir 
lıusus yok. Elbette M Hükümetimiz yani, ka
nunda olmadığı halde vatandaşın en büyük bir 
felâketini karşılamıalk için böyle bir çareye baş
vurdu. Bunu kanuni olarak yapabilirdi. Is
rar ediyorum, çünkü bizim bu hususta bir tale
bimiz vardı ama yapılmadı. Hattâ Tabiî Âfet
ler Kanununda olmadığı halde yapılacak ba
rakada üç ay kira ile oturur, filân gibi birta
kım geçici ihtiyat tedbirleri koymuş. Bunların 
hepsinin dışında hakikaten 7 000 küsur talebe 
karşılık, 10 O00 baraka yapılmıştır. Hükümet 
bu baraka meselesinde sadece bir rakama ulaş
mayı başarı olarak kabul etmektedir. Belki 
de bir bakıma başarıdır ama, bu başarıyı söy-

I lerken başarısızlıkları da daha iyi şekilde ola
bilirdi, şu şu şu hususları Meclisin yüksek ıttı
laına sunmak lâzım ki, daha sonraki hâdise
lerde daha mücehhez olalım, yani bir objek-
tiviteye varalıım. Sadece rakama ulaşmayı Hü
kümet büyük bir başarı olarak kabul ediyor Bu
nu İmar ve İskân Bakanının konuşmalarında 
da gördük, raporun tanziminde de görüyoruz. 

I Ama bâzı hususlarda da başarı olmamıştır, on
ları da söylemek aynı zamanda aynı komisyo
nun görevi olmalıdır. 

Evet, rapor baraka yapımında, hattâ para 
yardımında sadece rakama ulaşmayı bir ba
şarı saymıştır. Barakanın teknik hataları, ih
tiyaca uygun olup olmadığı, devamlı iskân 

I için bir nüve teşkil edip etımiyeceği hususları 
I raporda mıaalesef eleştirilmemiştir. 
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Barakanın birçok teknik hataları vardır. 
Kenarları daha yüksek yapılmalı, baraka
mın içine hiç olmazsa bir sedir konması dü
şünülmeli idi. Sedirin 'allıti, ev eşyası içlin bir ki
ler olarak kullanıla'bilirdi. 

İlaha iyi bir proje hazırlansa idi, şartlar
dan fedakârlık etmeden % 25 kereste tasar
rufu yapılabilir ve bu kereste ile, barakanın 
hacmi büyütülebilir idi, 

Barakanın saç altı kaplama]arından da ta
sarruf edilebilir ve fazla kereste de hacmi bü
yüt m e hususunda (kullanılabilirdi, 

Barakanın kapıları içeri doğru açılmakta
dır. Soba ve lüzumlu ev eşyasının da konul
duğu düşünülür ise, barakada kıpırdanacak 
yer İr al mamakıtadır. 

Bara!ka inşaatı iyi ot Ciltlenmemiş, tahtalar 
arasında boşluklar görülmüştür. Bu boşluklar 
kenarlarda çıtalarla kapatılabilir idi. 

Tecrit işi proje gösterdiği gibi salman ve 
çamur karışımı yapılmamıştır. Yalnız saıman 
veya yalnız ot ve mısır yaprakları ile tecrit 
yapılmıştır. 

Burada bir hususu da yüksek komisyonun 
ıttılaına sunmak isterim. 

Bu tecrit işinde biz bilaistisna gittiğimiz yer
lere sorduk. Bunun içine konan samanı, yaihut 
otu kim verdi? Köylü bilaistisna ben verdim 
dedi. Bunun için sana bir para ödemdi mi dedik. 
Hayır, bunun için bize bir para ödenmedi, dedi. 
Bu husus her arkadaşın notunda da ayrı ayrı 
vardır. Vakıa geçerli, tutarlı, içtüzük hüküm
lerine uygun tutanak halinde zabıtlarımız yok. 
Fakat her arkadaşın notunda da vardır, hepi
miz beraber işittik. Maalesef barakanın maliyet 
fiyatı belirtilirken, kalem kalem çivisine varın
caya kadar birçok hususlar sayılmış ama 175 Tl. 
saman parası da orada görülmektedir. 

Halbuki gittiğimiz köylerin hepsinde bu sa
manı köylünün kendi kendine ve bilâücret ver
diğini tesbit etmiş bulunuyoruz, 

Sonra gene rapor, Ankara Mimarlar Odası 
Başkanı Vedat Dolakay'm bir projesinden bah
seder. Bu raporun umumi gelişinde şöyle bir 
mâna çıkarılabilir. Sanki baraka Vedat Dola
kay'm vermiş olduğu projeye göre yapıldı. Bu 
projeyi bizzat biz komisyon olarak Bakanlıktan 
istedik. Proje geldi fakat proje bambaşka bir 
projedir, dört göz oda bir barakadır ve aynı 

zamanda devamlı iskânda kullanılabilecek bir 
mahiyettedir. Yani, bu son baraka tipi ile alâkası 
yoktur. Belki Vedat Dolakay'la bâzı prensip hu
suslarında o yapılan toplantılarda, Başbakanlık
ta yapılan toplantılarda anlaşmış olabilirler. 
Tecrit hususunda, soğuğa mukavim oluşunda, 
tahtadan yapılışında, üqgen şeklinde oluşunda 
anlaşmış olabilirler. Ama proje tipi, Vedat Dola
kay'm proje tipi değildir. 

Birçok barakalar yanyana ve temelsiz olarak 
konmuş, en tabiî ihtiyacolan yüznumaraları dü
şünülmemiştir. 

Barakaların sahası içten içe ?1'5 -12. metreka
re dıştan dışa, 18 - 52 metrekare ve hacmi ise 30 
metrekübtür. Böylece 1 metreküb baraka inşa 
bedeli 200 Tl. nı bulmaktadır ki, Ankara'daki 1 
metreküb inşaat bedeli bile bundan ucuzdur. 

('Raporun 31 nci sayfasında) Baraka için 
hem teknik övgüde bulunuluyor, meselâ. Akgelin 
köyündeki Dünya Kiliseler Birliğinin yaptığı ba
rakalar teknik yönden bizim yerli barakalarla 
'karşılaştırılıyor, teknik yönden bir övgüde bu
lunuluyor. Halbuki raporun başka bir yerinde 
teknik bir heyet olmadığımız için teknik konu
lara girmiyoruz, deniyor. Bu sebeple rapor ken
di kendine çelişik bir duruma düşüyor. 

Barakalara köylülerin yer 'göstermelerine 
rağmen bâzı çok uygunsuz yerlere yapılmıştır. 
Su olmıyan yerlere, hayvanlarını beslemeye mü-
saidolmıyan yerlere yapılmıştır. Meselâ, bir Ak
gelin köyü misali vardır. Akıgelin köyü misalin
de köylü yapılan barakaları beğenmediği için 
bir kısım köylü, girmiş barakaların içine, giden 
arkadaşlar tesbit ettiler, bir kısım köylü eski 
köy yerindeki binalarını aynen yapmışlar ve içi
ne girmişlerdir. Görülüyor ki, birçok yanlışlık
lar, teknik hatalar barakaların yapımında olmuş
tur. 

Yardımlar konusu : 
Felâketzedeler için yıllık gelirin 600 lira ka

bul edilmiş ise de yabancı yerde 600 lira ile ge
çinme mümkün değildir, bu yanlış hesaptır. Fe
lâketzedeler sekiz dokuz aydan beri gittikleri 
yerde oturuyorlar. Halbuki kendilerine dört beş 
ayı karşılıyacak şekilde bir para yardımı yapıl
mıştır. Bu para yardımı kararnamede, 3 500 Tl. 
na kadar taban dendiği halde 2 500 lira verilmiş
tir vatandaşlara, 3 500 lira verilmemiştir. 
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iSonra yapılan yardımlar felâketin şiddet de
recesine göre orantılı değildir. Meselâ Muş ilin
de nakdî yardım olarak 15 793 900 TL, Erzu
rum'da ise 11 988 000 Tl. tevzi edilmiştir. Gene 
Muş ilinin Varto'su ile Muş merkez yardımları 
karşılaştırıldığı zaman, depremin şiddetini anla
mak için ölü miktarına bakmak lâzım : Bir ta
raf Muş ili, iki bin ölü vermiş, diğer taraf Erzu
rum, çok dana az vermiş. Yapılan yardım birbi
rine yaklaşık, orantılı değil yani, bu da Hükü
metin, Âfetler Kanununda belirtildiği gibi, âfe
tin vüsatini belirtecek kesin bir şeye, ilk andan 
itibaren bilgiye varmamasından ileri geliyor. Vü
sat derecesine, şiddet derecesine göre bir orantı 
tutturmak gerekirken bu da yapılmamıştır. 

Raporda iç ve dış yardımlar konusu da karı
şıktır. Toplam sarfiyatın miktarı açık ve kesin 
olarak belirtilmemiştir. Hükümetçe başka illere 
yerleştirilen felâketzedelere sarf edilen para 
miktarından hiç bahsedilmemiştir. Bilindiği gibi, 
bunların bir kısmı Hükümetçe gösterilen evler
de, Hükümetçe kiraları verilmek suretiyle otur
maktadırlar. Devamlı bir masraf yapılmaktadır 
kendilerine, halen de yapılıyor. E... Bunlara ne 
kadar masraf yapılmıştır, bu kalem de raporda 
yoktur. 

Sayın İmar ve İskân Bakanı Menteşeoğlu'nun 
beyanlarına göre, Doğu depreminin malî portesi 
98 milyon Türk lirasıdır, rapordaki hesaplara 
göre ise 103 milyon Türk lirası çıkıyor. Hangisi 
doğrudur ve sarfiyat kalemleri nelerdir? Bütün 
bu hususlar raporda belirtilmemiştir. 

Sonra bir Bosoh Firmasından bahsediliyor, 
Bosdh Firması ile gecikmeden dolayı mukavele 
feshedilmiş. Bu mukavelenin feshinden dolayı 
teminatın irat olarak kaydedilip kaydedilmediği 
hususu sarih değil. Daha doğrusu bunları konu
şamadık, müzakere edemedik, rapor olarak ar
kadaşlarımızla müzakere edemedik. Yeterlik 
önergesiyle işler bitti. 

Çok muhterem arkadaşlar, şimdi geçici iskân 
meselesi kapanıyor. Ama geçici iskânın doğur
duğu sonuçlar var, geçici iskânda alınmış olan 
tedbirlerin uygulanma sonuçları var, bunların 
devamlı iskâna kalbi sırasında ortaya çıkacak 
birtakım uygulama sonuçları var ki, biraz önce 
arz ettiğim gibi, bütün bu hususların tedvirine 
kararname ile teşkil edilen Deprem İcra Komi
tesi Başkanlığı görevlidir. Geçici iskânı o yap

tığı gibi, devamlı iskânı da o yapacaktır. Ben
deniz bir konuşmamda Deprem İcra Komitesi 
Başkanlığı ile ilgili bir söz söylemiştim. Mec
lisçe bu husus Sıaralhate kavuşmadı. Birtakım 
beyanlar vardır, meselâ Senato zabıtlarında. 
Bunlardan bahsettiğim zaman kızılıyor. Hal
buki bendenin bir memurun belki de temize 
çıkmasına faydalı olacağım. Niçin Hükümet 
bize bu hususta cevap vermez? Diyeceksiniz 
ki, bunlar raporun müzakeresiyle alâkalı değil
dir. Raporun müzakeıresiyle alâkalıdır, çün
kü biz rapora müzakere etmeden muhalefet 
şerhi verdik, etmiş olsaydık bu hususları ko
nuşacaktık, bu hususları getirecektik sayın ar
kadaşlarımızın önüne. Fakat bu yapılmamıştır 
maalesef. Şimdi elimde bir Senato zaptı var-
dur. Bu 'zapta göre, Osman Ali Hocagil bir söz
lü soru soruyor, Senatoda. Sayın Bakan Kâmil 
Ocak bu sözlü soruya cevap veriyor. Erzurum 
Hınıs Kayak Evimin yapılmasiyle ilgilidir.. 
Her ikisi de yani, hem A. P. li Senatörümüz, 
hem de Adalet Partili Bakanımız bu iş bir reza
lettir, bu işin düzeltilmesi lâzımdır, şeklinde 
isminden de 'bahsederek Turan Alpdemir'i biır 
bakıma Hükümet bir eliyle takbih etmiştir, 
öbür eliyle de takdir etmiştir, almış getirmiş 
Deprem İcra Komitesi Başkanlığına koymuş
tur. Bütün geçici iskânın, bütün devamlı iskâ
nın sarf yetkisini vermiştir bu lora Heyetine. 
A. P. li arkadaşımızın Senatodaki bu konuş
malarını nasıl izah edeceklerdir ? Sarahate ka
vuşması lâzım ki biz de rahatlıyalım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, -Sayın Kemal Yıl-

maz'a söz veriyorum, fakat vakit de 15 dakika 
kalmıştır, eğer kifayet ederse buyurunuz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Kifayet etmez Sayın Başkanım. 

(A. P. sıralarında «15 dakikada konuşmaz» 
sesleri) 

BAŞKAN — 15 dakikada konuşursanız bu
yurun. Sonra tekrar devam edersiniz. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, 19 . 8 . 1966 tarihinde vu-
kübulan zelzelede yapılan işler hakkında Mec
lis Araştırması Komisyon raporu üzerinde Ada
let Partisi Grupu adıma konuşmamdan önce, 
bu zelzele felaketinde canlarını vermiş olan 
vatandaşlarımı rahmetle anarım. 
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Muhterem .arkadaşlarını, 19 . 8 . 1966 • ta
rihinde vukubulan zelzele hakkında Meclis 
araştırması hususunda 21 . 10 . 1966 tarihim
de bir önerfge verilmiştir. Bu önerge üzerine 
Mecliste yapılan »müzakereler metic esinde 
18 Aralık 1966 tarihinde b;ir Araştırma Komis
yonu seçilmiş tir. Bu seçilen .komisyonun teşki
linde .maalesef biraz tezat vardır. Zira araş
tırma isstiyen önıeırge sahipleri aynı zamanda 
Araştırma Komisyonu üyesi olarak seçilmiş
lerdir. Hem davacı, hem de hâkim rolünde 
'kalıyoınlaır ki, asıl komisyonun çalışmasındaki 
müşkülât buradan ileri .gelmektedir. Bu ba
kımdan bilhassa burada, bütün vaızifelileni, ida
recileri töhmet altında bulunduran Sayın Ni
hat Diler arkadaşımızın, her şeyden önce me
mur ve idarecileri karalıyacağı yerde, kendi 
kör inanışlarını düzeltmesini tavsiye edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, vüku'bulan zelze
lede 21 179 çadır, 60 711 battaniye, yorgan, 
132 740 aded muhtelif giyecek eşyası, 
1 175 106 kg. yiyecek, 9 846 kg. da temizlik 
malzemesi ilk yardım olarak dağıtılmıştır. Su
nasını iftiharla kaydetmek lâzım ki, zelzele 
vu'kabuldıığu .anda, tgerek vekâletin, gerekse 
civar vilâyetlerin bütün sağlık ekipleri en kı
sa zamanda âfet bölgesine yetişmiş ve zama
nında gerekli bütün tedbirleri almıştır. Bu 
aırada bilhassa ordu birliklerinin cansiperane 
çalışmış olduklarını hakikaten iftiharla kay
detmek gerekir. 

Bilhassa Dünya Kızılhaç Birliği Felâket 
Bölgeleri Yardım Başkanı Mister Fşer aynen 
«Dünyada vüku'bulan bütün felâket bölgele
rini gördüm. Yardımların nasıl yapıldığını 
müşahede ettim ve şu kanaate vardım ki, Tür
kiye'de bu defa vüku'bulan zelzelede alınmış 
olan tedbirler bu kadar kısa zamanda yardım 
olarak meydana getirilmiş eserler dünyanın 
hiçbir yerinde görülmemiştir» diye ifade et
miştir. Bu bakımdan arkadaşlarımız konuşmak
larında bâzı ufak tefek kusurlar olduğunu 
ifade ilo birçok tedbirsizlikler olduğunu da 
anlatmak istediler. Fakat şimdiye kadar Tür
kiye'de vukübulmuş zelzelelerde yapılmış olan 
yardımlar ve alınmış olan . tedbirler düşünüle
cek olursa, 1966 tarihinde vukubulan zelzele
de alınmış olan tedbirler hakikaten iftihar edi
lecek kadar büyüktür. Biz Erzincan'da vuku

bulan zelzelede bir vatandaşa yarım kilo çi
vinin dahi çok görüldüğünü yakinen biliriz 
arkadaşlar. 

Diğer taraftan bâzı arkadaşlarımız, bir 
taraftan açıkta, çadırda vatandaş kaldı diye 
şikâyette bulunurlar, bir taraftan da Hükü
met 6 293 baraka yerine 10 293 baraka yap
mıştır diye, israfa sebeb olmuştur diye şi
kâyette bulunurlar. Bu ne tezat halidir ki, 
arkadaşlarım, bir taraftan açıkta vatandaş 
olduğunu ifade eder, bir taraftan da 10 293 
baraka yapılmış olduğunu ve israf edildiğini 
ifade eder. Bunun sebebini araştırıp üzerin
de durmak gerekir ama, daha ziyade hissi 
sebeplerle ve bir muhalif partili olma neti
cesi hareket ediliyor gibi geliyor şahsan 
bana. 

Zelzele bölgesinde müşa'hede ettik, öyle 
aileler vardır ki, bu ailelerin nüfusu kalaba
lıktır. Bu ailelerin bir baraka içimde barınmaları, 
geçici olarak barınmaları mümkün değildir. Bu 
bakımdan nüfusu kalabalık olan ailelere nü
fus miktarına göre ki, sekiz nüfus kabul 
edilmiştir, sekizden yukarısına her sekiz için 
bir baraka tanınmıştır.. Nüfusu fazla olan 
ailelere elbette fazla baraka verilmiştir ve ya
pılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, alınmış olan ted
birler hususunda Sayın Nermin Neftçi buyur
dular ki, «Bir talimatname yapılmıştır. Tali
matname olmadığı için de muhtelif bölgelerde 
muhtelif şekilde hareket edilmiştir,» dediler. Bu 
talimatname yapılmıştır ve 11377 sayılı Resmî 
Gazetede neşredilmiştir, vardır. Asıl fevkalâde 
hallerde gerek 7269 ve gerekse buna istinaden 
çıkarılmış olan Yönetmelik, idare âmirlerine bâ-
r<ı yetkiler tanımıştır. Mesuliyeti üzerine almış 
olan idare âmiri kendi bölgesinde vukua gelen 
böyle fevkalâde hallerde kendi anlayışına ve bil
hassa kanunun umumi hükümlerine istinadede-
rek tedbir almak yetkisini haizdir. Bu tedbir 
almak yetkisi neticesindedir ki, muhtelif vilâyet
lerde bâzı değişik tatbikatlar olmuştur. Nitekim 
Bingöl Valisi arkadaşımız kendi vilâyetinin psi
kolojik durunııınu nazarı itibara almak, halkın 
ne şekilde yardım yapabileceğini, bu işe katılabi
leceğini nazarı itibara almak suretiyle halkı sefer
berliğe davet etmiş; «Muhterem vatandaşlarım siz 
evinizi bizzat yapın, ben size yardım edeceğim.» 
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demiştir. Yapamıyanlara da ayrıca baraka ve
rilmiştir. O kadar ki, kusurları biraz önce arz 
ettiğim gibi, tek taraflı değil, biraz da karşılıklı 
ifade etmek gerekir. Vazifeliler yardım malze
mesini olsun, inşaat malzemesini olsun, yağmur
da, çamurda yükleyip ta köyüne kadar götürdü
ğü halde bir gerçektir ki, maalesef köylü vatan
daşlar elini kolunu bağlayıp vazifelilere yardım 
etmemişlerdir. Vazifeliler gece, gündüz deme
miş, kamyondan keresteyi kendileri indirmek zo
runda kalmışlardır. Öyle haller olmuştur ki, yağ
murdan gönderilen vasıtalar gidememiştir. O va
sıtalara greyder, buldozer takılmıştır, yol açılıp 
gönderilmiştir. 

Bu arada şunu ifade etmek isterim ki, Allah 
bu gibi felâketleri bu memlekete bir daha göster
mesin, bâzı vilâyetler bu felâket d'olayısiyle büyük 
kazançlarda bulunmuştur. Bilhassa bu arada 
Muş'u zikretmek isterim. Muş'a şimdiye kadar 
yapılmıyan 423 Km. yol yapılmıştır. 8 yerine 
elektrik getirilmiştir. Tabiî bu, ne onları kına
mak veya ne de yapılan yardımları küçümsemek 
manâsına değil. Eğer kusurlarımı? varsa, bunu 
biraz karşılıklı olarak addetmemiz gerekir, onun 
için ifade etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, bâzı arkadaşlarımız muvakkat 
iskân ile daimî iskânı birbirine karıştırmakta
dırlar. Muvakkat iskân, geçici iskân olarak, hiç 
değilse kışı biran için tehlikesiz geçirebilmek 
için alınmış olan tedbirlerdir. Daimî iskân ise, 
plânlı, programlı bir hazırlık devresini icabettiren 
bir iskândır. Bu bakımdandır ki, elbette, ilgili 
Vekâlet muayyen bir hazırlık devresi içinde ge
rekli plân ve projeler yapıldıktan sonra daimî 
iskâna geçecektir. Bu bakımdan ikisini biribirine 
karıştırmamamız gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir susuş da, bura
da maalesef kendi diliyle ben hitabetmiyeceğim, 
Sayın Nihat Diler ağır konuştular. Nihat Diler 
daima Komisyon için bir problem olmuştur. Arz 
ettiğim gibi, muayyen bir inanışı vardır. O ina
nışın dışında kim ne söylerse söylesin, karşısına 
hangi delil çıkarlırsa çıkarılsın, hangi gerçek çı
karılırsa çıkarılsın, bir türlü kabul etmez. Şah
sına ait en ufak bir hususta ise kıyametleri kopa
rır. Bence, bu Komisyonun içinde bulunmuş 
olan arkadaşın şahsına taallûk eden her hangi bir 
hususta Komisyonda konuşmaması, hattâ reye iş
tirak etmemesi gerekirdi. Yapacağı hareketin en 
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uygun şekli bu olurdu. Fakat biraz önce de din
lemiş olduğunuz gibi, Sayın Nihat Diler arkada
şımız gerek Komisyonun çalışmalarında, gerekse 
grupu adına yapmış olduğu konuşmalarda şahsi 
işlerinden gayrı bir şey getirmemiştir arkadaşla
rım. • 

Muhterem arkadaşlarım, zelzelenin vukundan 
itibaren Meclis Araştırma Komisyonunun yaptı
ğı inceleme sonuna kadar bütün gördüğümüz mm-
takalarda hakikaten vatandaşla samimî olarak 
konuşulduğu zaman vatandaşın ifadesi şöyle ol
muştur: Hakikaten büyük yardım yapılmıştır, 
bunu inkâr etmek bir insanın dinini inkâr etmek 
kadar abes bir şey olur... Fakat asıl şikâyetler 
şuradan çıkmıştır, zelzele vukübulduğu zaman 
tesbitler yapılmıştır. Tesbitler yapıldığı zaman 
her hangi bir şikâyet yok. Vatandaşa ne zaman 

yardıma başlanmıştır, o köyde hasara uğramış va-
| tandaş yardımı alıp, hasara uğramamış vatandaş 

yardımı almadığı anda kıyamet kopmuştur. Fa
lana verildi de, bana niye verilmedi iddiası ile 

I şikâyet devam etmiştir. O kadar garip haller var-
I dır ki, farzımuhal yardımın içerisinde bir halı 
I varsa ve o köyde bir vatandaşa bu halı düşmüşse 

vay, falana bir halı verildi de hepimize niçin ha
lı verilmedi, diye şikâyeti bu kadar ileri götür-

I müştüı*. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, vakit ta
mam olmuştur efendim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
I Sayın Başkan müsaade ederseniz ben sözümü bu-
I rada keseyim, mütaakıp celsede devam ederim 
I ' efendim. 

BAŞKAN — Müteakip celsede söz hakkınız 
baki kalmak üzere celseye son vereceğim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Sayın Ba-
hattin Uzunoğlu ile Sayın Necati Güven arkadaş
larımızın bir önergesi gelmiştir. Önergede, Di
ler arkadaşımızın tehevvüren bir şey söylemiş ol-

I duğuıidan bahsile affını dilemektedirler. İçtü
züğümüzün 190 ncı maddesine göre, bizzat ken
disinin bu hususta kürsüden bir beyanda bulun
ması icabeder. Aksi takdirde, önergenin muame
leye konamıyacağını arz ederim efendim. 

Açık oylamanın ieticesini arz ediyorum. Te-
I kel G-enel Müdürlüğü döner sermayesinin bir 
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milyar 750 milyon liraya çıkarılması hakkında
ki kanun tasarısının oylanmasına 178 arka
daş iştirak etmiş, 161 kabul, 17 ret oyu çıkmış
tır. Oylama tekrarlanacaktır. 

Vakit geciktiğinden 11 Mayıs 1967 Perşem
be günü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

^m* 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi-
nin ne zaman ve nasıl kurulduğuna dair yazılı 
osru önergesi, Maliye Bakam Cihat Bilgehan ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'ın yazılı cevabı (1/267) 

8 . 12 . .1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı ile 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı di
lerim. 

Saygılarımla. 
Tarık Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 

1. Alım et Andiçen Kanser Hastanesi ne 
zaman ve nasıl kurulmuştur? 

2. .Bu hastanenin inşası, bilûmum malze
me teknik cihazlar, lâJboratuvar ve benzeri mal
zemeleri dâhil kuruluş maliyeti ne kadardır? 

Bu masrafların ne kadarı Devlet bütçesin
den; Türk Kanser Savaş Kurumuna yapılan 
yard^mla karşılanmıştır ? 

Sağlık Bakanlığınca bu maksatla Türk Kan
ser Savaş Kurumuna yardım yapılmış mıdır? 

Hastane - hizmetlerinin yürütülmesi için 
Sağlık Bakanlığınca yapılan direkt masraf ne 
kadardır? 

'3. Devletçe Türk Kanser Savaş Kurumu
na yapılan yardımların bu Kururum tüzüğün
de gösterilen gaye ve maksada uygun bir 
şekilde kullanıldığı hususunda her hangi bir 
tetkik ve kontrol yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
alman sonuç nedir? 

4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
kuruluşundan bu yana Türk Kanser Savaş Kuru
muna yaptığı nakdi yardımın toplamı nedir? 

5. Devlet bütçesinden Türk Kanser Savaş 
Kurumuna yapılan nakdi yardımın toplamı nedir? 
Yıliık ortalama yardım miktarı ne kadardır? 

6.. Ahmet Andiçen Kanser Hastanesinin 
yürütümü ve yönetimi Sağlık Bakanlığına 
aidolduğu halde Türk Kanserle Savaş Ku
rumunun yöneticileri tarafından hastane ida
resine müdahalelerde bulunulduğu doğru mu
dur? 

7. Türk Kanser Kurumunun Bakanlığı
nızca işletilen Ahmet Andiçen Kanser Plasta-
nesini tahliye etmek ve Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesine devretmek hazırlıkları içinde 
olduğu doğru mudur, 

8. Türk Kanserle Savaş Kurumu, Ahmet 
Andiçen Kanser Hastanesini Bakanlığınızdan 
alarak başka bir müesseseye devri halinde has
tane içindeki Bakanlığa ait malzeme ve âlet
lerin âkibeti hakkında ne düşünülmektedir? 

9. Türkiye'nin yegâne Kanser Hastanesi 
olan Ahmet Andiçen Kanser Hastanesinin Ba
kanlıktan alınması halinde kanser mevzuun
da yetişen yetenekli mütehassıs hekim ve 
personelin ne şekilde istihdam edileceği düşü
nülmektedir ? 

Bu hastane alındıktan sonra Bakanlığa bağlı 
yeni bir kanser hastanesinin açılması düşü
nülmekte midir? Bu konuda yapılmış hazırlık
lar var mıdır? 

10. Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi bir 
üniversite hastanesi haline geldikten sonra bu
günkü şartlarla fakir vatandaşlara yararlı 
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olacağına inanıyor musunuz? Aksi halde yur- I 
dun her tarafından gelen fakir kanserli has
taların tedavisi için ne gibi âcil tedbirler 
alınılmam düşünülmektedir? 

11. Türk Kanserle Savaş Kurumunun 

Başkanı Prof. Muhiddim Ülker'in Tokyo'da 
toplanan Milletlerarası Kanserle Savaş Kong
resine katılması için lüzumlu olan yol parası 
Sağlık Bakanlığınca karşılanmış mıdır? Kar-
şılanmışsa hangi fasıldan ve ne isim altında 
bu para ödenmiştir? 

Milletlerarası Kongrede kanserle ilgili ilmî 
bir tebligat yapılmış mıdır? Yapılmışsa yayın
lanmış mıdır? 

T. C. I 
Maliye Bakanlığı 9 . 1 . 1967 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Bütçe Şb. 
Sayı : 114415 - 59/479 j 

Konu : Ahmet Andiçen 
Kanser Hastanesi hakkın
da verilen yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekşreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 10 . 12 . 1966 gün ve 3257/18494 
- 7/267 sayılı yazı. 

Ahmet Andiçen Kanser Hastanesinin ne za
man ve nasıl kurulduğuna dair Diyarbakır 
Milletvekili Tarık Ziya Ekinci tarafından ve- . 
rilen yazılı soru önergesinin Bakanlığımı ilgi
lendiren 3 ve 5 nci maddelerine ait cevapla L*I 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsıadeleri arz dlunnur 

M'ali'ye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Sayın Tarık Ziya Ekinci 
Diyartbakır Milletvekili 

Ahmet Andiçen Kanser Ha&tamesiniin ne za
man ve nasıl kurulduğu hakkındaki yazılı so

ru önergesinin Bakanlığımı ilgilendiren 3 ve 
5 nci maddelerinle cevaplarımı arz ediyorum. 

1. — Önergemizin 3 ncıü maddesiyle sağla
nan yardımların bu kurumun tüzüğümde gös
terilen gaye ve maksada uygun bir şekilde 
kullanılıp kullanılmadığı hususumda her hanıgi 
'bir tetkikaltım yapılıp yapılmadığı sorulmakta
dır. 

Kurulmla ilgili olarak erbürt ve tetkiklerde 
bulunmak mıaiksadiyie dış memleketlere gönde^ 
rilen personelin seçiminde bâzı yolsuzluklar ol
duğu hakkındaki bir ihbar üzenine Sağlık ve 
Sosyal Yarldıım Bakanlığının 10 . 8 . 1960 gün 
ve 2227/3873 sayılı talebi" gereğince Bakanlı
ğımız müfeitltlisjleri İlhan Evliyaoğlu ve Selâ-
haltıtin Zorlu'ya mezkûr kuruımun 1958, 1969 ve 
1960 yıllarımla ait muamelâtı ile ihbar konusu 
ile ilgili incelemeler yaptırılmış ve hazırlanan 
22 . 10 . 1960 güm ve 6 sayılı raporda, müfelt-
:tişlikçe ihbar mevzuları üzerimde tahkik konu
su bir olaya rastlanmadığı hususu belirtilerek 
ımuaımıelâltta tesbit edilen bâzı noksanlıklarım 
ıtamamlanıması gerektiği ifade edilmiş ve Ahımetfc 
Andiçen Hastanesinin - tefıtiş tarihimde - henüz 
açılmadığına ve kurumun da 200 000 lira clirva-
rmda parası bulunduğuma göre kuruma yapıl-
makta olan yardımın durdurulması ve hastane 
faaliyette geotikten sonra ödenmeye başlanması' 
hususlarına işaret edilmiş bulunulmaktadır. 

Raporun tanziminden evvel hazırlanmış ve 
Meclisle sunulmuş bulunan 1961 yılı bütçe ta* 
sarısına 250 000 liralık ödenek konulmuş, iısıe 
de Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu tarafından 
mezkûr meblâğ bölüm unvanı (İnşaat ve teçhi-
zıat için) şeklinde değişitirilmek suretiyle beş-
yüz binibir liraya iblâğ edilmişıtir. 

2. — önergemin 5 nci maddesinde yer alan 
soruya karşılık olarak Maliye B,alkanılığı büt
çesinden Türk Kanser Savaş Kurumuna 1955 -
1966 bütçe yıllarında yapılan yardımlar ile 
bunlarım toplamı ilişik cettvelde gıöslterilmişftir. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 
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Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna Maliye Bakanlığı Bütçesiyle yapılan yardım 
Madde Miktarı 

Yılı No. Lira Madde unvana 

1985 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

ı660 
6^6 
647 
647 
-647 
647 
647 
'647 
633 

35717 
35717 
35717 

100 000 
100 000 
300 000 
250 000 
500 000 
500 000 
500 001 
550 000 

1 000 000 
500 000 
T)50 000 
650 000 

5 600 001 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna 

( i ; 

Toplam 

(1) % 10 u mevkuf tutularak 585 000 lirası ödenmiştir. 

;» (İnşaat ve teçhizat için) 
» 
:» 
:» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

2432 

5 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 12 1966 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. 7/267, 3257/18494 sayılı yazı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Dr. Tarık 
Ziya Ekinci'nin yazılı soru önergesinin cevap
ları ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Âli Öızfean 
Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Dr. Tarık Ziya 
Ekinci'nin yazılı soru önergesinin cevapları 

1. Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi 1955 
yılında hayırsever vatandaşların verdikleri ba
ğışlarla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ku
rumu tarafından kurulmuştur. 

2. Hastanenin inşaatı (Malzeme, teknik ci
hazlar, lâboratuvar ve benzeri malzemeleri da
hil) 2 886 418 lira 81 kuruşa mâledilmiş olup, 
bu meblâğdan 1 650 000 lirası Devlet bütçe
sinden Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ku
rumuna yapılan yardımla -karşılanmıştır. Bu
nun dışında adı geçen kuruma ekli olarak göste
rilen listede belirtilen cihaz, malzeme ve tah
sisat Bakanlığımızca ve araştırma kurumunca 
da 5 sene zarfında, 186 500 lira 68 kuruşluk bir 
yardım masrafı yapılmıştır. 

3. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kuru
muna yapılan yardımların, bu kurumun tüzü
ğünde belirtilen gaye ve maksada uygun bir şe
kilde kullanılıp kullanılmadığı mevzuunda, 27 
Mayıs devrimini müteakip kurumun üyeleri ta
rafından yapılan müracaatın takibi sayesinde 
Hükümet tarafından teftiş ve kontrol edildiği 
kurumca bildirilmiştir. 

4. Kurum tarafından .1965 yılında Ankara'
da yapılan Yakm ve Orta Doğu Milletlerarası 
Kanser Birliğinin ilk kongre masrafına yarı 
nisbette 70 000 liralık bir nakdî yardım yapıl
mıştır. 
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5. 1961 senesinden sonra dernekçe Onko
loji Enstitüsü ve Ahmet Andiçcn Kanser Has
tanesinin tamir ve diğer masraflarla ek bina 
inşaat masrafı olarak 3 685 000 lira nakdî yar
dımda bulunulmuştur. 

6. Bu müessesenin yürütümü ve yönetimi 
anlaşmaya göre Bakanlığımıza ait olduğundan, 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunun 
yöneticileri tarafından hastane idaresine her 
hangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 

7. Evvelce Bakanlığımızca teati olunan 5 
yıllık protokolün yenilenmesinin mümkün gö
rülmediği ve Ankara Tıp Fakültesiyle mutaba
kata varıldığı dernekçe bildirildiğinden, hasta
nenin işletilmesinden sarfınazar edilmiştir. 

8. Kurumun, sözü geçen fakülteye devri se
bebiyle buradaki mevcut malzeme ve cihazın 
geri alınması, 

9. Personelinin de diğer sağlık kurumla
rına nakledilmesi uygun görülmüş ve gereğine 
tevessül edilmiştir. 

10. Üniversitede bu memlekete hizmet eden 
ve idealist insanları da içinde toplıyan bir mü
essese olduğu dikkate alınarak amme hizmetle
rinin aksamıyacağı tabiîdir. 

11. Profesör Dr. Muhittin Ülker Bakanlığı
mıza başvurarak, Tokyo'daki Milletlerarası Kan
ser Kongresine Türkiye'yi temsilen ve harcıra
hının yarısını kendisi vermek suretiyle sözü 
geçen kongreye katılmış olup, ilmî bir tebliğde 
bulunmadığı beyanından anlaşılmıştır. 10 gün
lük yolluğu 12853 ncü maddeden ödenmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk Ceza Kanununun 163/1 maddesine göre 
açılan 26 dâvanın konusu suçların işlenme ta
rihi, sanıkları, dâvanın açıldığı mahkemeler 
ve dosya numaralarına dair yazılı sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı. 
(7/299) 

9 Ağustos 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı o]arak Adalet Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soru : Af Kanununun Senatoda mü
zakeresi sırasında bir sora üzerine, irtica suç-
lariyle ilgili T. O. K. J63 ncü maddesi hakkında 
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tarafınızdan şu beyanda bulunulmuştur : «16,3/1 
den mahkûm odmuş kimse yoktur. Yalnız 26 dâva 
ve 98 sanık vardır.» 

Bu beyanda adı geçen 26 dâvanın, suç işlen
me tarihi, suç. işlenme yeri, sanıkları, dâvaların 
açıldığı mahkemeler ve dâvaların esas numara
ları nelerdir?... 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 5 . 5 . 1967 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı: 14934 

Konu : İstaıübul Milletvekili 
Reşit Ülker'in yazılı aoru 
önergesinin cevaplandırıldığı 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle alman 20 . 1 . 1967 gün ve 7/299 -
3554/20036 sayılı yazılarına. 

Bazı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısının Yüce Senato'da görüşülmesi sırasın
da, Sayın Senatörler tarafından tevcih buyuru-
lan suallere, 29 . 7 . 1966 tarihli 94 ncü Birle
şimde cevap arz ederken, Tabiî Üye Sayın Suphi 
Karaman'ın sıorusu ile ilgili olarak T. C. K. nun 
163 ncü maddesi! hafkikmda da istatisıtikî malûmıa/t 
arz etmiştim. 

İstanJbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tara
fından bu defa Bakanlığıma yöneltilen soru 
önergesiyle; T. C. K. nun 163 ncü maddesi hak
kında vâki beyanatım sırasında, mezkûr madde
nin 1 nci fıkrası gereğince, o tarihte derdest bu
lunduğunu bildirdiğim 26 dâvanın; suç tarihleri, 
suç yerleri, sanıkları ve dâvaların açıldığı mah
kemelerle esas numaraları sorulmuş bulunduğun
dan, evvelce bu konuda bilgi veren Cumhuriyet 
Savcılıklarından keyfiyet yeniden sorulmuş ve 
alman cevaplara göre derlenen bilgi, ilişik liste
ye dercolunmuştur. . 

Ancak, 26 dâvadaki sanık miktarının 98 ol-
mavıp, bu miktarın listede belirtildiği üzere 70 
den ibaret bulunduğu da, C. savcılıklarından bu 
defa gelen cevafbi tezkere münderecatlarından 
anlaşılmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 



Dâva 
adedi Suç tarihi 

1 3 . 4 . 1964 
2 1964 - 1965 
3 20 . 12 . 1965 
4 20 . 12 . 1965 
5 10 . 12 . 1965 
6 1964 
7 6 . 2 . 1963 
8 Ocak 1966 
9 27 . 11 . 1965 

Suç yeri 

Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Eşme 
Nevşehir 
İzmir 
Samsun 

10 Şubat 1963 -
11 . 8 . 1964 

11 15 . 8 . 1964 
12 3 . 11 . 1965 
13 28 . 4 . 1965 
14 2.4. 1964 

15 26 . 1 . 1966 
16 19 . 3 . 1966 
17 12 . 3 . 1966 
18 25 . 2 . 1966 

Tosya 

Bodrum 
Adıyaman 
Adıyaman 
Konya 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

/Sanık 

Hamit Kuralkan 
Selâhattin Akyel 
Süleyman Bacaro 
Ferzande Esiei 
Şemsettin Polat 
Mustafa Çelik, Ali Şeker, Hüseyin Yağcı. 
Mustafa Bahattin Onursal 
Kemal Fedai Çoşkuner, Erdem Solakoğlu 
Abdullah Tüfekçi, Ali Rıza Sağlamer, Mehmet 
Şeniz Eren, Faik Çoruh, Taşar Yıldırım, Nami 
Can, Muzaffer Karakoç, Hakkı Çetinkaya, Hamza 
Alibayrak, Kemal Fedai Coşkun. 

Mustafa Zühtü Köker, Abdullah Arpacı, Ömer 
Arpacı, Yusuf Işık, Hulusi Ok, Ali Polat, Şuayip 
Nihat Koçkan, İsmail Işık, Ahmet Behçet Köker, 
Ahmet Şinasi Çatal, Şükrü Küçükgemici, Hasan 
Tiftikçioğlu 

Mustafa Akçaalan 
Mehmet Dursun Kutlu 
Mehmet Nedim Tanrıverdi 
Mustafa Kırıkçı, Ali Polat, Halil Özer, Osman 
Yıldız, Necati Yayla, İbrahim Korkusuz 

Mustafa Sungur 
Mazhar İyidöner 
Sait G-ecegezen 
İsmail Ambarlı 

Dâvanın açı 

Van Ağır Ceza 
Van Ağır Ceza 
Van Ağır Ceza 
Van Sorgu Hak 
Van Sorgu Hak 
Uşak Ağır Ceza 
Nveşehir Ağır C 
İzmir 2 nci Ağı 

Samsun 1 nci Ağ 

Kastamonu Ağı 

Muğla Ağır Cez 
Adıyaman Ağır 
Adıyaman Ağır 

Konya 1 nci Ağ 

Konya Sorgu H 
Konya 1 nci Ağ 
Konya 1 nci Ağ 
Konya 1 nci Ağ 



Dâva 
adedi Suç tarihi Suç yeri 

24 
25 
26 

19 3 . 4 . 1966 Konya 
20 26 . 2 . 1966 Konya 
21 26 . 3 . 1966 Konya 
22 3 . 3 . 1966 Konya 

23 29 . 4 . 1964 Silvan 

Sanık 

15 . 8 
29 . 4 
29 . 3 

1964 
1964 
1965 

İsmail Amibarlı 
Sait G-ecegezen 
Sait Gecegezen 
Halil özer, İbrahim Korkusuz, Veysel İleri, İsmail 
Çaibadak, Kadir Kırkhan Nurullah Çoşkuner, Hü
seyin Kulak, Mehmet Uğur, Mehmet Kırıkhan, 
Hasan Köse, Tayyar Tahir Ser 

Fevzi Tannverdi, t. Hakkı özel, Hacı Mustafa 
Solmaz, Mehmet Karabaş, Hüseyin Sevinç, Meh
met Gürbüz 
Medeni Karabaş 
Hasan Tanju, A. Kadir Ekinci 

Silvan 
Silvan 
Diyarbakır Mahmut Şevket Kösemen 

Dâvanın açı 

Konya 1 nci Ağ 
Konya 2 nci Ağ 
Konya 2 nei Ağ 

Konya 2 nci Ağ 

Diyarbakır Ağı 
Silvan Sorgu H 
Silvan Sorgu H 
Diyarbakır Sorg 
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3. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır Zirai Bölge Mücadele Re
isinin tâyin ve tutumuna dair sorusu ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/340) 

3 . 3 . 1967 

Millet Meclisi Baslanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı dilerim. Saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
Tarik Ziya Ekinci 

1. Diyarbakır Bölge Mücadele Reisi Lütfü 
Akçan'ın 12 . 5 . 1*966 ve 21 . 11 . 1966 gün
leri iki defa Adana'ya tâyini çıktığı halde git
memekte direndiği için tâyininin durdurulduğu 
doğru mudur? 

2. Nakli çıkan Lütfü Akçan'm yerine gelen 
Erzurum Zirai Mücadele Reisi Fehmi Teoman'a 
devir teslimi yapılmadan geri gönderildiği ve po
litik baskılarla Lütfü Akçan'ın yerinde bırakıldı
ğı doğru mudur? 

3. Diyarbakır Böige Mücadele Reisi Lütfü 
Akçan'ın teknik personele ve memurlara hakaret 
ettiği doğru mudur? 

4. Lütfü Akçan'ın bağlı bulunduğu Zirai 
Mücadele Genel Müdürlüğünün emir ve direktif
lerini dinlemediği ve kendi başına buyruk hare
ket ettiği 'doğru mudur? 

5. Lütfü Akçan'ın ruhi bakımdan rahatsız 
olduğu ve başında bulunduğu bu ağır görevi ifa 
edecek durumda olmadığı doğru mudur? 

6. Bütün bu davranışları gö:z önüne alınır
sa Lütfü Akçan'ın görevinde başarılı olduğu ka
bul edilebilir mi? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 8 . 5 . 1967 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md.: Bakanlık Müşavirliği 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7 . 3 . 1967 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/340-3864/22412 sayılı 
lyazı. 

Diyarbakır Zirai Mücadele Reisinin tâyin ve 
tutumuna dair Diyarbakır Milletvekili Saym Ta

rık Ziya Ekinci'nin yazılı soru önergesi tetkik 
edildi. Konuya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Diyarlbakır Bölge Mücadele Reisi Lûtfi 
Akçan'ın dairesinin teklifi üzerine başka yere 
nakli iki kere yapılmış, fakat bu teklifin yerin
de olmadığının zamanında anlaşılması üzerine de 
bu tâyinler durdurulmuştur. 

2. Yürürlükte bulunan usul ve mevzuata gö
re memur tâyinlerini mütaakıp harcırahının da 
ilgili maliyelere gönderilmesi ve harcırah ödene
ğinin vürüdundan sonra memurun yeni görev 
mahalline gitmesi gerekir. Bu husus yerine geti
rilmeden ve makamdan da talimat alınmadan il
gili Genel Müdürlükçe Erzurum'dan Diyarba
kır'a tâyin edilen Bölge Mücadele Reisine tali
mat verilmek suretiyle Erzurum Bölge Mücade
le Reisinin Diyarbakır'a gitmesi hususunun sağ
landığı ve adı geçenin bu talimata uyarak yeni' 
memuriyet mahalline gittiği sonradan öğrenil
miş bulunmaktadır. 

Bu sebeple Erzurum Bölge Mücadele Reisinin 
tekrar görevi başına dönmesi adı geçene bildiril
miştir. 

3. Diyarbakır Bölge Reisi Lütfi Akçan'ın 
bâzı memurlara hakaret ettiği ileri sürülmüş ol
masına rağmen mahalline yaptırılan teftiş sonun
da iddia edilen hususların cjıoğru olmadığı anla
tılmıştır. 

4. Lütfi Akçan'ın Bakanlıktan verilen tali
mat hilâfına hareket ettiği görülmemiştir. 

5. Iiütfi Akçan'ın hasta olduğuna dair dos
yasında her hangi bir rapor veya vesika mevcut 
değildir. 

'6. Lütfi Aikçan halen görevini ifa etmekte ve 
hizmetlerinde aksıyan bir tarafta şimdilik görül
memektedir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Afyon ilinin Bolvadin ilçesine bağlı 
Karayökuş köyünün, İnlidere mevkiine taşınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
İmar ve tskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/345) 

2 . 2 , 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanlı-
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ğmca yazıyla cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karaihisar Milletvekili 

-Murat öner 
Soru : 
Bolvadin'in Karayokuş köyü 711 nüfuslu, iki 

mahalle halinde Çamlıdere boyunca 5 kilometre 
kadar uzayan bir alanda yerleşmiştir. Sürekli su 
baskınına uğrar durur. Âfet İşleri Genel Müdür
lüğü durumun incelenmesini Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı kuruluşlarından istemiştir. 
Teknisyenler köye gelmişler ve inceleme sonucu
nu Konya D. S. 1. Bölıge Müdürlüğüne bildirmiş
lerdir. 

1. Yapılan incelemeye göre köyün Hacı 
İbilinin Sarnıç, öbür adiyle İnlidere mevkiine ta
şınması düşünülüyor mu? 

2. Düşünülen tedbir ne zaman uygulanacak
tır? 

13. Bunun malî yükü ne kadardır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 8 . 5 . 1967 

Özel 
15/868 . 

Konu: Afyon Milletvekili Sa
yın Murat öner'in yazılı so
rusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18 . 3 . 1967 gün ve 3902/29659 - 7 - 345 

sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Sayın Murat öner'in Bol
vadin ilçesine bağlı Karaıyolkuş köyünün nakli ile 
ilgili yazılı soru önergesinin cevabı 3 nüsha ha
linde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

Su baskınına mâruz bulunan Bolvadin ilçesi
ne bağlı Karayokuş köyünün başka bir yere 
nakli hususunda gerekli teşeibbüslere girişilmiş
tir. 

öncelikle bir kısmının nakli üzerinde durul
maktadır. 7269 sayılı Kanun ,gereğince teşkil edi
lecek Bakanlıklararası heyetçe yer tesbiti yapıl
dıktan ve bu yerin jeolojik etütleri ikmal edil
dikten sonra lüzumlu kararnamenin istihsaline 
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I tevessül olunacak ve Âfetler Kanununun gerek-
I tirdiği çalışmalara girişilecektir. 

5. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşik'ın, İz
mir'in Bergama Belediyesine intikal eden yol
suzluk iddiasını soruşturacak müfettişe dair so* 

I rusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı 
cevabı (7/354) 

L Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I İçişleri Bakanlığına hitaben hazırladığım ya-
I zili sorum, aşağıda sunulmuştur. 

Gereğinin yerine getirilmesini saygı ile rica 
ederim. 

I İzmir Milletvekili 
Şeref Bakşık 

Sayın İçişleri Bakanlığına: 
1330 çuval unun açık bulunduğu zannma da-

vanılarak İzmir iline bağlı Bergama Belediyesi
ne intikal eden bir yolsuzluk iddiası Bergama 
Belediye Meclisi kararı ile ve bu Meclis üyelerin-

I den teşkil edilen bir bilirkişi kuruluna inceletil-
| miş ve bu kurulun 26 . 10 . 1906 tarihini taşı

yan raporunda, konunun İçişleri Bakanlığı hiye-
I rarşisine bağlı müfettişlerce incelenmesine lüzum 
I gösterilmiş idi. 
I 18 . 11 . 19G6 günkü olağanüstü toplantısın-
I da bu bilirkişi raporunu görüşen Bergama Bele

diye Meclisi de, yolsuzluk iddiasının müfettiş
lerce incelenmesinin istenmesini oybirliği ile ka-

I rarlaştırmıştı. 
I Belediye Meclisinin oybirliği ile aldığı bu ka

rara dayanılarak müfettiş isteği 26 . 11 . 1966 
I tarihinde Bergama Kaymakamlığından havale 

edildiğine göre, ö tarihten bu yana geçen süreye 
rağmen, yolsuzluk iddiasını soruşturacak müfet
tiş gönderilmemiş olması sebebi nedir? 

Bu sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

3 . 4 . 1967 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4 . 5 . 1967 

Mafhalli İd. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Rs. Mua. 

621 -1 - 302 - 4/9714 
Konu: Bergama Belediyesin-
deki yolsuzluklar Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Bengama Belediyesine intikal eden yol-

I suzluk iddiasın] soruşturacak Müfettişe dair Iz-
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mir Milletvekili Şeref Bakışık tarafından verilip 
6 . 4 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar 
Müdürlüğü 7/354-4023/23581 sayılı yazılariyle 
Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı sora öner
gesi incelendi : 

Bergama Belediyesi Un İşletmesinde vâki yol
suzluk iddiasının bir mülkiye müfettişi vasıta-
siyle tahkiki İzmir Valiliğince talebedilmesi üze
rine 19 . 1 . 1967 tarihinde Mülkiye Müfettişi 
görevlendirilmiş ve halen ihbar konularını ma
hallinde tetkik ve tahkik etmektedir. 

Arz öderim. 
İçişleri Bakanı 

Dr. Faruk Süfcan 

6. — Samsun Milletvekili Ya§ar Akal'ın, 
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir ziraat oku
lu açılmasının düşünülüp dü§ünülmediğine da
ir sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın ya
zılı cevabı (7/364) 

17 . 4 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Ta

rım Bakanı tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygıyla arz ederim. 

Yaşar Akal 
Samsun Milletvekili 

.Samsun ilinin Vezirköprü ilçesi yurdumuzun 
Devlet yatırımlarından en az yararlanan ilçele 
rinden biridir. 

Orta okulu veya ilk okulu bitiren öğrencile 
rin tahsile devam imkânları çok kerre hiç mev
cut olmamaktadır. Bu suretle binlerce öğrenci he
der olmaktadır. Bu durumu önlemek Vezirköp
rü'nün iktisadi, kültürel ve zirai kalkınmasını 
temin etmek için Vezirköprü'de (Vezirköprü Böl-
ıge Ziraat Okulu) adiyle bir okulun kurulması 
için Vezirköprü'de bir cemiyet kurulmuştur. 

iŞimdi : 
1. — Vezirköprü'de bir ziraat okulu kurulması 

muhterem Bakan] ışımaca düşünülmekte midir? 
2. — Düşünülmekte ise bu okul hangi yıl öğ

retime açılabilir. 

3. — Şayet böyle bir okulun açılması düşünül
memekte ise bunun sebepleri nedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 8 . 5 . 1967 

Özel Kalem Müdürü 
Ş!b. Md. Bakanlık Müşavirliği 

Konu: önerge Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 19 . 4 . 1967 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/364 - 4105/24207 sayılı yazı. 
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir Ziraat 

Okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Samsun Milletvekili Sayın Yaşar Akal'ın 
soru önergesi tetkik edildi. Konuya ait cevapla
rımız aşağıdadır. 

1. Samsun ilinde açılacak Ziraat Meslek Oku
lu Gel emen Devlet Üretme Çiftliği bünyesinde 
kurulacaktır. 

2. Bu okul adı gecen çiftlik ve ona komşu 
olan Samsun Tohum Islâh İstasyonunun mev
cut imkânlarından istifade edilerek 1967 yılında 
öğretime açılacak, okul binalarının inşasına 1968 
yılında başlanacaktır. 

3. Okulun G elemen Devlet Üretme Çiftliğin
de kurulmasımn sebepleri şunlardır. 

a) Öğrencilere mesleki tatbikat imkânı sağ-
lıyacak modern bir zirai işletmenin hazır olması. 

b) Öğretim yapacak eleman kadrosunun ye
ter sayıda müessese bünyesinde mevcut bulun
ması. 

c) Lüzumlu bina ve tesisleri inşa edilmeden 
müessesenin su, yol, elektrik zirai işletme tesis
leri gilbi mevcut imkânlarından faydalanılarak 
okulun hemen tedrisata başlamasının mümkün 
bulunması muvacehesinde şimdilik Vezirköprü-
de bir tarım okulunun açılması düşünülmemek
tedir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 
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Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 187 

Kabul edenler : 161 
Reddedenler : 17 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 269 

Açık üyelikler : 3 
[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
Fethi Çelik bag 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNU 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi ö'ztürlk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali"' Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 

Osman özer 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşk 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
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KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 
î. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlıı 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyf i Sadi Pencap 

ANKARA 
Rıza Kuas 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BOLU 
Kemal Demir 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Bay bur a 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahımıeıt Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

.MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Muslihitti'n Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Tevfik Koral tan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

[Reddedenler] 

HATAY 
Yahya Kan bol at 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Orhan Erkanlı 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

[Oya katilmtyanlar] 

Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükıbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
t. Sıtkı Hatipoğlu 

Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Oisman Avcı 
Mustafa Rona 

Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

AYDIN 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytacı 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Ç/ıkıroğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

— 48 — 



M. Meclisi B : 99 10 . 5 . 1967 O : 1 

BOLU 
'Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
ö . Doğan öztürkmen 
Ahmet Türkel (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hudai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
M'etin Cizreli 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem (B.) 
Nazmı özoğul 

ELAZIĞ 
Nutfdttin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlü 

GAZİANTEP 
Alı İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
îsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 

Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
Selim Serper 
1. Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytag 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihaıd Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekim 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özfcan (B.) 
Mehn:et Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
îsmail Arar (Bşk. V.) 

Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Mithat üülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MULĞA 
izzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan T ekin alp 

MUŞ 
Kemal Aytag 
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NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ÖRDÜ 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Şevki Yücel 

SIÎRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SÎNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

Ilyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhatthv Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Keman Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güvem 
Ramazan Tekeli 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç-
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğanı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoglu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun! 

\>m<( 
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99 NCU BİRLEŞİM 

10 . 5 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 

üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu rapo
ru. (10/5, 5/34) (S. Sayısı : 247) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 4 . 1967] 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mm, 
Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde ince
lemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
'.kurulmasına dair önergesi (10/14) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı (1/263) (S. Sayısı : 184) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işleıw,k 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

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

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

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
damı edilmek nraksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çımın öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

5. — Istan/bul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatım 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

6. — Sinop Milletvekilli Niyazi Özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığıma dair 
imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

7. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdi-
deden Adalet Partili milletveküleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/234) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 

9. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nm, Bahçe ilçesini Haruniye 
bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/237) 

10. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

11. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/239) 

12. _ Van Milletvekilli M. Salih Yıldız'. 
in, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapılma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/240) 

13. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
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bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/241) 

14. — Van Milletvekili M. Salih Ylldız'm, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

15. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına-yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış okluğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/253) 

18. — Niğde Milletvelkild Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay-
maikam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet"* Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/254) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saPm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/255) 

20. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy, Kırklareli, Pı-
narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/256) 

21. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17 . 2 .1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tat
bikatında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/257) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 

arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/258) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nöbioğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

24. — Çorum Milletvekili Hasan Lât'if Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

25. — Uıi'a Milletvekili Behicıe Hatkso (Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

26. — Manisa Milletvekili Satmi Binicftoğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

27. — îznrir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. 
C. Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel Mü
dürlerinin değiştirilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/263) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in Adap-azara kapalı spor salonu yapımının 
ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu ( 6/265) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sapanca - Arif iye sahil yolunun yapıl
ması konusıunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

31. — Salkarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

32. — Salkarya MiıllotveJkiM Hayrettin Uysal'-
m, Bedri Baykam'ın, 1963 yılından beri, Avru
pa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi göster-



mesi için Bakanlığa her hangi bir baskı yapılıp 
yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/269) 

33. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

34. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

,35. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun İstasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

36. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Saıı-
yüce'nin Suriye'nin Türkiye den hayvan itha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

38. — Çankırı Milletvekili Dunsun Akçaoğ-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

39. — Tralbaon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

40. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
imam kadrolarımın dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrılınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/277) 
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41. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv*ün, 

Hükümetin güven 'oyu aldığı tarihten sonra Ba-
kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

42. — İzmir Milletvekili Arif Ertunıga'nın, 
her hmgi bir Millî Eğitim Müdüründe aranı-! 
lan vasıfların neler olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanımdan sözlü sorusu (6/279) 

43. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtamın taksi plâkası aldığına 
ve kıç vasıtanın da hususiden taksiye çevril
miş olduğuna dair İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu ('6/280) 

44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus Gazetesine ve Akis dengisine sattı
ğı gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilin'tp bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

45. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüoe'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının han
gi illere ne maktanda ve hangi ölçülere göre 
dağıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/282) 

46. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/283) 

47. — Ankara Milletvekili İbrahim. Sıtkı 
Hatipıoğlu'num, Adana'da bulunan Bossa ve Gü

ney Sanayii şirtketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair vergilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelen
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 

48. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek olanı 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi karşısında ne düşünüldü
ğüne dair Bnşjbakamdan sözlü sorusu (6/285) 

49. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'da bir Teknik Okul açılma
sının düşümİL'üp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sıorusu (6/286) 



50. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'ıra, çimerto satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair liearet ve Sanayi bakanların
dan sözlü sorusu (6/287) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 


