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reğince kurulan Meclis Araştırma Komis
yonu raporu. (10/5, 5/34) (S. Sayısı : 
247) 332:339,339:357 

9. — Genel Kurul Kordiplomatik lo-

Birinci Oturum 
İstanbul Milletvekili Salim Sarpe'r, Başba

kan Süleyman DemirePle birlikte katıldığı Al
manya ve Brüksel seyahatleri izlenimlerine, 

Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay 
da, 19 Mayıs ve düşündürdüklerine dair gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
a] an Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'a 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezıke-
resi ile 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, Emniyet 
Sandığı kanunu tasarısının havale edildiği ko
misyonlardan seçilecek 4 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tezke
resi kabul olundu. 

Yerli ilâç. endüstrisinin sosyal, sağlık ve eko
nomik cephelerini bütün ayrmtılariyle aydın
latmak ve bilgi edinmek üzere kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye se
çiminin, Güven Partisinden aday bildirilmediği 
için ertelendiği bildirildi. 

Otuzıbir kişiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
iio 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkında Ka
nun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena-

Sayta 
casına gelen Prof. Coddaci Pisanelli baş
kanlığındaki 9 kişilik bir îbalyan Parlâ
mento Kuruluna Başkanlıkça hoş geldiniz 
denilmesi. 339 

tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
seçilen 7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler benimsenerek adı geqen 
tasarılar kanunlaştı. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere 
geçilmesi kabul olundu. 

Bir saati "jk süre dolduğu için teklifin görü
şülmesine gelecek birleşimde devam olunacağı 
bildirildi. 

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

Birleşime 10 dakika ara verildi. 

İkinci Oturum 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf 
Demirdağ ve 154 arkadaşının 5434 sayılı Ka
nuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı Kanıma, 
16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Kanunla ekle
nen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi onaylanarak adı geçen teklif kabul 
olundu. 

Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan vete
riner hekimlere ödenek verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Ssnatosu Balıkesir 
Üyesi IJasan Âli Türker'in teklifi ve 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile 
yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir 
madde ilâve edilmesine dair kanun teklifinin 
görüşülmeleri, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından, gslccek birleşime bıra
kıldı. 

24 . 5 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 

TASARILAR 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı (1/382) (Ticaret ve 
Plân. komisyonlarına) 

2. — Tapu ve Kadostro Gsnel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçi'ci 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı. 
(1/363) (içişleri ve Plân komifyonlarına) 

3. — 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. 
(1/364) (Millî Savunma, içişleri ve Plân ko
misyonlarına) 

4. — Malsandıklarınca ödenen emekli ay
lıkları ile benzerlerinin Hazine adına T. C. 

BAŞKAN — Oylama cihazı bozuk bulunduğu 
cihetle ismen yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yoklama 

toplanılmak üzere Birleşime saat 18,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Nurettin Ok Muzaffer Şâmiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

Emekli Sandığınca ödenmesine dair kanun ta
sarısı. (1/365) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — istanbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/366) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

. TEKLİFLER 
6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is

kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm, il özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara ba*lı kuruluşlar perso
neline avans verilmesi hakkında kanun tekli
fi. (2/518) (içişleri ve Plân komisyonlarına) 

7. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
S19 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/519) (içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

sırasında burada bulunmıyan arkadaşlar lütfen 
sol baltan itibaren isimlerini kaydettirsinler. 

(Yoklamada bulunmayıpta sonradan gelenle
rin isimleri tesbit edildi) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baıkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : önol Sakar (Manimi), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Müllet Meclisinin 106 ncı Birle:.:'mini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müzakere 
için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. Müzakc-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Başbakan Süleyman Demirel'le birlikte katıldık
ları Almanya ve Brüksel gezilerine ve bu türlü 
dış gezilerin millî faydalarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Cevat Önder Başbakanının 
Almanya seyahati hakkında gündem dışı konuş
mada bulunacaksınız. Siz de bu geziye katıl
dınız? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Değerli Baş

kan, pek muhterem arkadaşlarım; Başbakanımı
zın son Almanya seyahatine Adalet Partisi Gru-
pundan Yüksek Meclisinüzlün tensüpleriyle Settar 
tksel arkadaşımla bendeniz de katıldım. Bu se
yahat vesilesiyle yakînen tanımak fırsatını bul
duğum, nazaketine, vatanperverliğine ve mem
leket meselelerindeki vukufiyetine yakuıdan şa-
hidolduğum Sayın Selim Sarper'in, Pazartesi 
günü bu kürsüden vermiş olduğu mâruzâta mu
vazi olarak yine bu kürsüden Settar Ikscl arka
daşım da görüşlerini ifade edeceklerdi. Yalnız, 
tksel arkadaşım rahatsız olduğu için Pazartesi 
günü de, bugün de Meclise gelememişlerdir. Bu 
ütibarla bu vazifeyi ifa etmek bendenize teret-
tübetti. Bendeniz de, sabrınızı suiistimal etme
den, bâzı nirengi noktalarına temas etmek sure
tiyle bu seyahatten elde etmiş olduğum izlcmim-
leri, şahsi görüş ve müşahedelerimi kısa bir 
şekilde arz ve ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Önder, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşların 
salonu terk ettiğini görmekteyim. Rica edece
ğim, gündem dışı konuşmaları takiben bir ko
misyonun teşkili içöin seçim yapılacak, oy kulla
nılacaktır; arkadaşlarımın dikkatini celbederim. 

Buyurun efendim. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Aziz arka

daşlarım, 20 nci Asır dünyasında bir memleke
tin içine dönük, kapalı bir dış polO'tika takibet-
mesîne imkân yoktur. 

Bir memleketin gerdk dç ve gerekse dış po-
'l$tika. :mesel#eri, ıdiğer mfeimlelke'tieri de fiılgi-
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reye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

| lomclJmLC'iStieıd'iır. Bugün bütün dünyamın yakın
dan İİlgÛLcımdiğü dış poliihiika 'metscıle'leri meveut-

j ıtıır. 
İ/ki Almanya'nın birleştirûıknesi, 
Berlin'in durumu, 
NATO'ınun geleceği, 
Nükleer slilâblar, 
Avrupa'dalki hudutlar, 
Kıbrıs ımeselıeöi, 
Yumanâsıtan'daiki son Nisan ayı darbesi, 
Geilşmdk'tıc <olam m'emllclkeıtltoe yardım, 
Dış m'̂ ıiLİe'kdtOıorıdc okuyan öğ'nencûle.r, 

I frjraiîl ve Arap ailemi arasımda meydana ge-
I ien son buhran, 

Vietnam meselesi, giıbi mesele ve konular 
•bııgıün dünya •jmli'Wıert?l'eıı*Jnii meşgul etmekledir. 

Başbakamımızm Almanya'yı resmî züyareti 
esnasında meımlekeıtıilmlizli doğrudan duğruya ve 
dolayısfıyle ûlıgil'lemdiren her (kamu ve meselle üze-

| rinide 'durullmuştur. 

iki Aiknamya'nıın b'Meştûrilımes'i, Almanya'-
da her zaman cauı/klığını ve teze/llğimü muhafaza 
eden anıjl-lî .bir (mesele ve arzu ihafoded'ir. 

Borlin'in 'bugünkü durumu son derece ente
resandır. Bu noktada bir müşahede mıi kaydet
mek isterimi. Berlin'de harbdeiiı evvel çok par
tili rejim zamanında kamünüsfe-ıiıı almış ol-
diîlklo/rı ey ımüktan yüzde 36 tiken, bugün oy 
•mlilktarı yüzde 2 ye düşmüştü/r. BerflLn'öıi idare
ciler, «Berlinlilcr komünistlerle yüz yüze, kar
şı ikarşıya geıldü'kteın sonra, 'komüniiısitleir'i daha 
iyi anladılar« demek 'sureti ile ıbu durumu izah 
e'bmekbedirler. 

Utanç duvarı yalnız BoıılIM Doğu ve Batı 
diye ilkiyo ayıran bir duvar değildir. Aynı za
manda iki ideoloji arasında mukayese yapma
ya imkân veren bir kriter ve kıstastır. 

Bonn'da Cumhurbaşkanı Lüblke ve Şan^öl-
I ye Ejie>ssiınıger iilıc yapılan •gö.rüçlmıeleır g'öster-

ı:r:<clktediLr (ki Allmanya Tüılk ıdoıstlluğu'na büyük 
'bir önem venmoktedir. Tarihî sebepler rol oy
namakla beıualber, Ikainaatknlizee bu cm emin di
ğer ısebepTeıli de, Alman elkomoımıisimıim bugün 
içimde 'bulunduğu. duruım ve Türk Devile timim 
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raıill'dtlıerarası miiınaısebe'tflerde oymamış olduğu I 
.bugünkü roildür. Yiülksdk mailumunuz olduğu 
•veçhile Alman ekonomisi kendi kendine yeten 
bir 'cıkcnoımi değildir. Mahreç ve .pazar bulmak 
•ve bunlıan ıgıenırg.'leit'.mıdk ım>oe:buıliy etünde olan 
bir ckenc'midlir. 

Almanya, nıahıneç ve pazar bulmada Tüıfk/i-
ye''nİın.ıkeınidll:sıin,e yaıraıflı dlaeağı limancı içerisin-
dedir. Almanya, Türkiye'nin Orta - Doğu'da 
ihraz dbmliş olduğu duruım. dolaynsıiyle bu inan- I 
ea vâsıl olmuştur. Bu sebeple Alman Devlet I 
ve iş adamları, Türk - Alman dostluğuna som 
derece önem 'venmek'tıedirlcr. 

Tüdkûye'nin son yıllarda demokratik rejiım 
bakımından kat'etmiş olduğu merhaleler, Tür
kiye'do . iktisadi 'balomdan meydana gelen ge
lişmeler, Almanya'da büyük bir memnuniyetle I 
ve dikkatle lizlonımiekbedir. - I 

Alman 'Devlet adamları, Başbakanımızın I 
ımdlllebl'erai'ası konu ve meseleler hakkım dalkl r 
fikirle;; tine •büyük bir değer verimlşletrdir. Bül-
haıssa Ycıınanıistan'da ımwydamıa golcn son hâdise- I 
fer hakkında Türkiye'nin görüşünü israilli bâr I 
şeklide öğrenmek Istcımlişlordir. I 

Düsseldorf ve MüncÛıen'de Alman Devlet ve I 
iş adaımlaın ile vâki t'emasılaıda, Türk Devle- I 
lılniin borçlarımı tediye ıctımiş tek 'Devlet olldoı- I 
ğu. Tiklkilye'de normal kâr tteımin edecek yaban- : 
cı samnaye ılç'in müsait artanım bulıunduğu Baş-
bakamımız tarafından bıclirıtilımi'ştliir. I 

Bu 'beyaır.ılar ailıgıi toplamış ve tasvüp gör-
ımıüşt'ür. I 

Avrupa'dakl resimî ve (hususi temalılarımız 
esnasında, g'c.nck lidaredilier ve gerekse dş adam
ları, Türk işçisinden çok siltayr^kârame bahset- I 
inişle! dir. <Bc<nm, Kö'kı, Benlin, Brüksel, l ige, 
Kamping ttohTcleırnde Bıaşbakanıımıza ve heyeti- I 
lai'lrae işç-lleiljmijz'jn g&lbeıımiş olduğu sıcak ilgi ve I 
yaptıkları tezahürat hafızalarımızda da-
üııı'a an.r.idığunı ve tazeliğimi ımulhafaza 
•edecek mahiyetijedir. İşçilerimizin ımoral-
ıfominim yi'Jks'cık, ımiillî şuur ve hayacan- I 
kırımın İtam olduğu (mclniinumiyeltle mü
şahede oluinımuş't'ur. İşdilerlmlızln, öğratırmm ve 
din adaınıı 'gündc^ini'eyi talepleri, sigortalar
dan, transfer 'l^lcımlerindeki bâzı formaliteler- I 
den şikâyetleri vardır. Bunlar üzerinde Hükü
meti Jmizin duracağı 'tabiîdir. | 

I Sayın Barbakanımızın seyahatimin ikinci 
mıorbalesimıi Belçüka Kımaıllığı teşkil bitmekte
dir. 

Blinidiğ'i veçhile Türkiye - Avurupa ekono
mik 'topluluğu konseyinin 16 Mayıs CL967 tari
hinde yaptığı 5 ncl toplantısına başkanlık etmek 
maksadı ile Sayın Barbakanımız Belçika'yı ziyaret 
etmişlerdir. Belçika ıhakkındaiki İzlenimlerine 
geçmeden evvel Ortak '-Pazar üze'ründe (kısaca 

I durmak iısıbeılim: 

Avrupa ekonomik topluluğu denliden Ortak 
Pazar bugün dünyada 3 neü kuvvet halimi al
mıştır. Ortak Pazar ülkeleri Sovyet Rusya'yı 
•geçmiş variyettedirler. Dış ticarette dünyada 
en ilcini vaziyete igeıilmiışlördir. Top'M<ufc üç ka-
idcımede amacını .gerıçıaMıeştöirımıcIk dsiteimaktedir. 
G-ümrük Ibirliğsi, ûkbisiadi pcıîıi'tlüka biriliği, sliya-

I si birlik, Avrupa'nın bıirleştüriilımesi, kaidemele-
I ri. 
I jMâlûım 'Oİlduğu veçMlıe ım'clmıl'ökctlimıiz 1963 
I yılında OnbaJk Basana gir/mıişbir. Bu cırtaklık 

3 'devrede ıgörçıelkleşeıcektıir. Halıcın haızıırlık dev
reli içinde 'buiıınmaiktayi'z. TürMye Avrupa 

I ekonoımiilk 'toplulluğuna Ikatılımıaik surotliyile şn 
[ faydaları sağlıyacıalkltır. 

Karliknnıan bir mcımlclket 'CÜduğulmTi'z için dış 
I yandııma ve krediye lihtliyacımuz vardır. Ortak 
I Pazara Ikaıtnlım'akla Ikrcdıi »tclmün <eittmn§ ol'acağız. 
i Daha fazla mal ihınaceltımıek dımkânını bula-

I cağız. 
I IsGiizliğiaı kısmen 'oilsoın ömüne 'gieçlmek ve 

ıkalki'nıınanıız için döviiz temin lödebıillmelk için 
daha b!T.r ımüdidöt dışarıya aşç.ıi :göndenm|ek ımec-
!>ur.iyoj'nıdoyi'z. Orıbalk Pazara llcatıfllmaık'La dışa
rıya daha fanila işçji göndeneceğiz. 

I T-üıik sanayilinim kaımçıiilaınımasını ve ilerle-
I mesiki'i 'sağlaimış ıdlıacıağız. 

Başbalkanıımızın luyaset 'etmiş o.ldnğu top-; 
I. '1 antlılarda hu ikon-iKİıarda yıapımış cılduğu'manz 

'• teklifler ıgayct oluımllu Ikarışi'lanımıştır. Hazırlık 
dönelininim kısa olması, lişçi IkonMenjıadlıarının ar-

; tı,rii]:ması g/lbi teMlifleriımıiz müıspeıt ımültalâa olun-
I; •nıuşbur. 

Ortak Pazar hakkıaıdakâ ımüşabedoler bir 
> gerçeği örbaya koymaktadır. Bugün birçok 
• memılıeketlend'e Ortak Pazar için yeniden ba-
'kanlMar {ihdas olunmuştur. Ünive.rsıit'eıl,eriimiz-
;de bir «O^tak Pazaır Ensîbitüsü» kuruİbnası hu-

I 'susu doğru olacaktır, kanaatindeyiz. 
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Bu seyahatleri küçültmek, elde edilen ne-
ıtıicıeiıere gölge düşünmek için bâzı gıayret'leıûr 
mevcudiyetini ıcısıefte görmekteyim. Bu seya
hatler, şahsiyetli, evvel bir dış politikanın 
tabiî icaplarıdır. Bu seyahatler neticesinde dış 
»itibarımız aramış, giilımılş olduğumuz aıeTJİeket-
•lerle olan dostluğumuz teyid ve tarsin olunmuş-
tor. Dış âmlkân/larm artır:ılımasında ycrcıi mcoa-
feler alınımışitiT. Bu sebeple, 'kûm ne derse de-
jyin, bu ocyahaiUier ırncmılcllsetümizıe (itibar ve 
tayla sağlamıştır kanaatindeyim. 

Bl* ımü"ıaıhcıdoTJİ 'daha nakle'dıenc/k södierimc 
son vermek isterim. Batı'da demokrasinin anarşi. 
olmadığı, 'bir disiplin, ıblr fazilet ve bir ferağa 
rejı'mi cılduğu müşahhas bir şrllciide görülmclk-
tedir. Memleketimize Batı'nm vermiş olduğr. 
.mâma ve doğad ve'^Jİym'z ve cmvjıı ıgcbü (ive hk 
•olmazsa bıc&abujdıiğiimiiz taikdiıdo ha!İicd:ilrxiyc-
ee'k hiçbir ımıroolicnı'n bulunı r.<.ıdığ:ını ibreti* 
ve memnuniyetle müşahede cl!:;rrJJ} bılmaıolcta-
yız. 

Saygılarımızla 'arz edenim. (Alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataman' 
in, askeri yargıç ve hekimlerin kendi ödenek
leri konusunda yayınladıkları bildiriye ve gene' 
olarak ordu disiplinine dair demeci ve Mili 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ce 
ı)abt. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Ataman, aske
rî yargıç ve 'hekimlerin ödenekleri konusund; 
yayınladıkları bildiri hakkında kısa 'beyanda bu 
lunacaksınız, buyurun. 

HÜSEYİN ATAMAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 22 Mayıs tarihi 
gazeteler askerî hâkim ve hekimlerin bildirisi. 
23 Mayıs tarihli gazeter, ise, astsubayların bil 
dirisi diye manşet atmışlar, içte 'birisi: Asker' 
yargıç ve hekimler bildirisi yayınladı. Bunlar As
kerî Personel Kanunu ile ilgili ödeneklere taal
lûk eden hususlardan bahsediyor ve nevama üs
lerini efkârı umum iyeye şikâyet ediyordu. 

Manşetleri görünce gözlerime imanaımaclıım. 
Fakat ne yazık ki, gözlerimin gördüğü hakikat 
idi. 

Sayın aıtkadaşılar, bundan şahsan 'çcık büyük 
üzüntü duydum. Şimdi de bu üzüntüm devam 
r diyor. Çünkü bu, silâhlı kuvvetleriımizıin disip--

lininin 'tehlikeli, yılkıcı bir durumun başlangı
cıdır. İçthiâmet Kanununa göre askerlikte iki 

kişinin bir araya imza koyması yasaktır. Ye 
ağır cezayı icabettirir. «Sonra her nevi müra
caat, 'hak isteme v. s. şikâyet askerlikte an-
ı*,nk, bir üste yapılabilir. Askerin mercii budur. 

Yarın topçu subayları, öbürgün piyade su
bayları, daha öbür gün askerî mühendisler, 
muhabere subayları bildirileri biribirini takibe-
derse ne olacak, nereye gidiyoruz? Vatanda
şın tek dayanağı ve ümidi silâhlı .kuvvetleri
mizin bir zümresinden böyle usulsüz bir hare
keti asla belki emiyorduk. Bilhassa bu kanun
suz sesler orduda disiplini ve kanunu tatbik 
ile vazifeli olanlardan çıkarsa bunlar orduya 
çok 'fena bir örnek vermiş oldular. Bu, bir yan
gının başlangıcıdır. Derhal müdahale edilmez
se hepimiz yanabiliriz. B'en size tehlikeyi ha
ber veriyorum, böyle giderse ımüesose yıkılabi
lir de. Disiplini ile orduda ün salmış Sayın 
Gronclkunmay Başkanımızın da bu işe el koy
muş olduğunu »kuvvetle üm'dediyorum. Bunun
la beraber Hükümetin de nazarı dikkatini çe
kerim. 

Doğru yollardan işlerini yürütomiyenlerin 
bir milletvekiline veya senatöre müracaat 'ede
rek işini Meclisten yürütmek istiyenler vardır. 
Arkadaşlarımız da her halde hüsnüniyetle ge
tirdikleri kanun teklifleri ile bu gibi işlere mü
zahir olmaktadırlar. Bu da silâhlı kuvvetleri
miz için tehlikelidir, makinanın gıcırdamasına 
sebobolur. Ve bundan Silâhlı Kuvvetlerimiz sı
kıntı duymaktadır. Muazzam makinanın eğer 
bir vidası noksan ise ancak bu makinayı ya
panlar ve onu çalıştıranlar bu eksikliği bilir
ler. Ve lâzım ise tasarı ile bunu Meclislere, 
Yüksek Huzurunuza getirirler. Bunu da hatır
latmayı bir vazife bilirim. 

Son olarak istirhamım; politikacıların ve 
basanımızın Türk Milletinin yegâne isıtinahgâhı 
olan şerefli ordumuzun disiplinini bozacak şekil
de davranışlarda bulunmamalarıdır. Vatansever
liğin ilk şartı da budur. Bu hareketten Silâhlı 
Kuvvetlerimizi tenzih ederim. Onlar her va-
kitki gibi fedakârdır, feragat sahibidir. Bildi
rileri yapanlar her halde çek ufak bir kısım
dır ve belki de birkaç kişidir. Ben bunlara şu
nu hatırlatayım ki, onların ağabeyleri ve baba
ları Birinci Cihan Harbinde ve İstiklâl Har
binde çorapsız çizme giymişler, aç yatıp tok 
kalkmışlar, aylarca maaş almadıtkları halde en 
ufak bir şikâyette dahi bulunmamışlar ve bu 
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suretle de onlara fou günlerini idrak ettirmiş
lerdir. Askerliğin her şeyden evvel bir feragat 
mesleki olduğunu da unutmamak lâzımdır. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygı ilo 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN ^ Sayın Millî Savunma Bakanı, 
buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Hüseyin Ataman 
Paşa'nın ordu 'disiplini hakkında buradaki fay
dalı konuşmalarından dolayı huzurunuzda ken
dilerine teşekkürlerimi arz ederim. 

Meclislere gelmiş bulunan iSilâhlı Kuvvet
ler Personel Kanununun alacağı en iyi şekli 
elbette ki, Yüce Meclis tâyin edecektir ve ka
nunun eksik veya fazla taraflarını tasrih etmek 
ve Tüı'k Silâhlı Kuvvetlerine, Türk Milletine 
en uygun şeklini tesbit etmek Yüksek Meclisin 
kararıdır, kararı ile kesini eş eceık tir. Anca»k 'bâ
zı gazetelerde, Sayın Ataman Paşanın da söy
ledikleri gibi, bâzı bildiri neşriyatı Bakanlığı
mızı ve Türk Silâhlı Kuvvetlerini üzmüştür. 
lçhizmot Kanununun 126 ve 129 ncu maddele
rine göre bunlar suçtur. Bunlar üzerinde du
rulmaktadır ve Tür-k Silâhlı Kuvvetlerinin di
siplininin sağlanması için her türlü tedbir alı
nacaktır, arz ederim. 

3. — Petrol konusunda Meclis Araştırması 
yapan Komisjonda açık bulunan bir üyelik için 
seçim. (10/6), 10/8) 

4. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık 
ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntilariyle 
aydınlatmak ve bügi edinmek üzere kurulması 
kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. (10/13) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Pet
rol Araştırana Komisyonunda bulunan bir açıık 
üyelik için seçim yapılacaktır. Bir üyeliık açi'k 
bulunduğu cihetle M. P. kontenjanından Sayın 
l&met Kapısız, Petrol Araştırıma Kcmisyonun-
•daılci açık üyeliğe aday gösterilmiştir. 

İkinci yapacağımız soçiım, yerli ilâç endüst
risinin sosyal, sağlık ve ekonomik cephelerini 
bütün ayrıntilariyle aydınlatmak ve -bilgi edin
mek üzere Genel Kurulun 19 . '4 . 19<37 tarihli 
88 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
17 kişililk Meclis Araştırma Komisyonuna seçi
lecek aday işlemidir. 

Müsaade ederseniz yerli ilâç sanayii konu
sundaki Meclis Araştırıma Kcmûsyonuna seçile
cek adayların islimlerini okuyorum: 

A. P (9) 
Hasan Fehmi Boztepe (Antalya) 
Adnan Akın (Balıkesir) 
Abdurrahman Güler (Çoruım) 
Remzi Şenel (Denizli) 
Ahmet Mustafaoğlu (Erzurum) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane) 
Ali İhsan Balım (İsparta) 
Arif Hikmet Güner (Kıılklareli) 
Namık Kemal Tülczoğlu (Samsun) 

C. H. P. (4) 
OJhat Baban (Çanakkale) 
Kemal Dcımir (Bolu) 
Cevdet Ayıkan (Tokat) 
M. Emin Erdinç (Van) 

G. P. 1) 
Mazhar Basa (Rize) 

M. P. (1) 
Mustafa Akalın (Afyon Karahisar) 

T. t. P. (1) 
Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) 

Y. T. P. (1) 
Mehmet Emin Gündoğdu (Bingöl) 
Matbu listeler üyelere dağıtılmaktadır. 
iki oy sepeti konulacaktır. 
Yüce Meclis şayet muvafık mütalâa ederse 

iki seç mi ıbir tasnif heyeti tanzim etsin. Muva
fık mı efendim? (Muvafıık sesleri) Çünkü di
ğer seç.'ım tek adaylıdır. Bu bakımdan iki tas
nif heyeti seçmiyelJm. 

Ş.j.ndi aday listesi dağıtılmaktadır. 
Hangi li'lden başiıyacağımıza dair kura çe

keceğim, ondan evvel tasnif heyetini teşekkül 
ettireceğ-'lm. 

Sayın Şevket Bohça? («Yok» sesleri) 
Sayın Ali Bozdoğanoğlu? («Burada» sesleri) 
Sayın Emvcr Kaplan? («Yok» sesleri) 
Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı? («Burada» ses

leri) 
Sayın Fakih Özfaklh?. («Yok» sesleri) 
Sayın Tabir Akman? («Yok» sesleri) 
Sayın Nahit Menteşe? («Yok» sesleri) 
Sayın Osman Özer? («Yok» sesleri) 
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Sayın Sabrı özean San? («Burada» sesleri) 
Sayın Bozdoğanoğlu, Sayın Baıhadınlı vıe 

Sayın Özcan San tasnif heyetine sıeçikniş (bulun
maktadırlar. 

Hangi ilden .oylamaya geçileceğini tesbit 
için Ikura çekiyorum: Balıkesir. 

Muhterem 'arkadaşlarımı; oy verime yerine 
çıkış şekline göre birinci oy sepeti Yerli İlâç 
Sanayii Araştıııma Komisyonuna, ondan sonraki 
oy sepeti ise Petrol Komisyonuna üye seçimi 
içindir. v 

İsimleri okutuyoruim. 
(Balıkesir (milletvekillerinden 'başlanarak 

oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanjmıyan arkadas
lanımız lütfen kullansınlar... 

Başka oy venmiyen? Yok. 
Oylaıma işlemi bitmiştir. Tasnif Heyeti lüt

fen yerini 'alsın. 

5. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mimin, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdi-
deden Adalet Partili milletvekilleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi (6/234) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı; gün
deme geçmeden evvel bir arkaJdaşıımızın bugün 
görüşülecek sözlü sorular böl'ütmünde, 7 nci mad
dede yazılı sözlü sorusunu geri aldığına dair bir 
önergesi var. Okutuyoruim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
24 . 5 . 1967 gürilü 106 ncı BirleşJmin soru

lar ıbölüımünün 7 nci (maddesinde, yazılı bulunan 
ve Adalet Bakanının cevaplandırması iisteğiylie 
vermiş olduğum sözlü soruyu gördüğüm lüzııım 
üzerine geri alıyorum. 

Saygılarımla 
- • Kırşehir 

Mem'duıh Eridemir 

BAŞKAN — Söslü soru t^îeip üzterine geri 
verilmiştir. 

7. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tütün 
ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve bun
ların sağladıkları kâra karşı ödedikleri vergi 
miktarı konularında bilgi edinilmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. Ç10/17) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yine 
gündeme geçmeden evvel Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz tarafından verilmiş bulu
nan bir Meclis araştırması yapmak üzere 7 kişi
lik araştırma komisyonu kurulmasına mütedair 
'bir önerge vardır, ok atacağım. 

Onu ta'kilbem, Manisa Milletvekili Mustafa 
Olk ve iki aıfkaJdaışı taraflımdan verilmiş, bulunan 
MecMra araşitı/r(maısı yapımak üzere kuruılimıaısıi tek
lif edilen bir komisyon haiklkında önerge varldır, 
<omıu olkutacaği'm. Ondan sonra da diğer meclis 
araiştırımtaısı yaıpmıış buılunlduğuimuz depneım ko-
ntu&ıınıdaîki imoe'lomiyie geıçeceğiız. 

önce Gfıinnlsun Milletvekili Mustafa Kelmal 
'Çile/siz tarafıınidan veiri'llmiş bulunan öneırıgeyi 
-c&utuıyoruim. 

22 Mayıs 1967 

Millet MecilM (Sayım BaışJkanTığma 
IBuigrün mieımdıeikctiımiızin sosyal ve eJkıonloımik 

duru'muna ISOTI derece 'OiTuimisuız etki yapan olaiy-
larldan bini de faizciliktir. Hiç bir kfontırıola talbi 
oillm-rıyan faiı^eili^în, bıılihaıs^a rmruaıyyıen' m'evısâlm-
ilende para darlığı eekıeın köylü imıüıstahlstıılın' ya : 

ışaımıa şartlarına vurduğu dar/be sion denece ağır 
ve sıoın dıcıneee TufMİkıhidıır. 

Millî gclirıin fertlerle dağiilıımınlcla meydana 
-gelen adaletliliklerin en valhitmılerinıdıen birini 
tenkil cıden tefeciliğim gidorilm ermesi, müstah-
laiTırt 'kallknnım asıma v Ifoorntan. kıırituılımaısına iım-
Ikâm Ibırakmııyan bir âfet halinde 'hüküm siür-
•mdktcdir. ödüne paıra verime halMkunıdaki Ka
nun ile önıgörüilıcn ted/birlcrin ı-Jvlgul atmada hiç 
Ibir etkisi oıllma/mıştıır. Kanuni arın sıoısıyal ihti
yaçlara cevap vermirlsi, kamum: koyucumun başta 
gelen amacı olimnlıdiir. Bâzı kanuni arım, bu 
arada tefeciliğim önil'cnirfbi'ılmıeisi için alınacak 
tdcljbirleırin nınler olalbileıeieğini, milletin kayıtsıız 
ve şartımız hâkimiyetim elin'do tutan Devlet or
ganı ve kanun koyucusu, Yüksek Meclisleıre' 
IdülsŞeM milhJiim (bir ö'dıevVlir. . 

ıSoöyaıl 'hayatım gMişinfi ve haülkm kalikın-
maısunı engelleyen veya millî senvetini dağılı-

6. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl

masına dair önergesi. (10/16) 
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anında adaletlsizlikler doğuran selbepleri Büyük 
'Meclisin inceliıyereik teslbit etimesi ve gerekli 
tedbiır'lene İbaşvratrması hıeım nıeımlöketin yararı
na bir davranıış ve hem de Anayasanın yükle
diği bir öidevdir. 

Tefecililkten en çıolk ıstırap çefeen (bölgelerin 
başında Karadeniz bölgesi gelmektedir. Çeşitli 
yollardan (köylü müstahsile yükletilen gayri-
meşru ve altımdan kalikilamaz borçlar kısa vâ
delerle verilen kredi için yfüızlde yüz veya buna 
yalkın a t a m faizlerdir . Bu hastalıik geniş kit
leleri ilgilendirdiği gifbi, adetleri az olmıyan 
faizci öızel şalhııslların gayrlimeşru tutmmılarmı 
da ilgilendirımdctedir. Teessürle söyleraelk ge
rekir ki, tefeıcililkte kullanılan paralar, tefecile
re Bankalarca ticari kredi ruamı altında verilen 
/kredilerden elde edilen vıe çjoğu Devlete ait bu-
luman paralardır. 

NETİCE : Trabzon, Güneşim, Orldu illeri ile 
ilçelerinde teıfociliğin yaptığı ta/hrifbatın malhal-
len tahlldk ve tespiti için Anayasanın 88 nci 
ımaıddeisi gerekince bir Meeüıs araştırması ya-
pıılmaısı içlin İçtiüzıüğün 1S9 ncu maddesine göre 
7 kişitiJk Araştırıma Komisyonu kumıümaısını arz 
vıe tökîif eiderim. 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

'BABKAN — Bir Meclis Araştırıma Komis-
yo/mı kurulması halikımda verilmiş bulunan 
önor/ge okutulmuş bulunmalktadi/r. Anayasanın 
88 nci madd?ısü muvacıeheısinde, taikübeden birle
şimde Araştırma Komisyonunun kurulmasına 
lüzum oı!/up olmadığı halklkıaıda müzakere açıla
caktır. 

'Diğer Meclis araştıırmalsı yapmalk üzere ku
rulması düşıünlülen kmımisıyon ihalkfkında veril-
ımiş buluruan önergeyi ofauıtuyoruım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizde geniş bir vatandaş toplu

luğunu ilgilendiren bir mesele üzerinde dur
mak istiyoruz. Evvelâ durumu resmî makam
larla ortaya koyduktan sonra, bu durumun. 
Anayasa, Beş Yıllık Plân, Hükümet programı 
ve sosyal adalet esaslarına uygun olup olmadı
ğını tesibit etmeye çalışacağız, Isalbotli tedbîr
ler bulaibilmek için durumun sıhhatli olarak tes-
bitine lüzum vardır. I 

İlkin tütün ihracatçısının (yabancı firma 
adına tütün alıcılarının) durumunu tesbit 
edelim : 

(Burada kullanılan rakamlar Devre 2, Top-
laritı 1, Millet Meclisi Tutanak Dergisinin 2 nci 
cildinin 536 - 539 ncu sayfalarındaki Tekel ve 
Ticaret Bakanlarının yazılı cevaplarından alın
mıştır.) 

1964 yılı ma'hsulü ekici satış piyasalarından 
ihracatçı tarafından satmalman tütün miktarı 
90 394 000 kilodur. İhracatçı bu tütünü kilosu 
ortalama olarak 676 kuruşa satın almış ve ay
rıca her 'kilo tütüne 328 kuruş masraf etmiştir. 
(328 kuruşun hesaJbmda bütün tüccarlarının 
verdiği rakamlar kullanılmıştır. Gerçekte bu 
masrafın 200 kuruşu geçmemesi lâzımdır.) Böy
lece, bir kilo tütün ihracatçıya 1 004 kuruşa mal 
olmaktadır. İhracatçı aynı tütünü kilosu orta
lama 12 lira 60 kuruştan (bir dolar 40 een't) 
i'hracettiğinc göre, her kilo tütünden 256 kuruş 
(356 kuruşa kadar yü'kseldbilir) safi kâr sağla
mış bulunmaktadır. 90 394 000 kilo tütün* sa-
tmalmış olan 100 civarındaki ihracatçı bu su
retle her türlü masrafı çıktıktan sonra 
231 408 640 lira kazanç temin etmiş olmakta
dırlar. Her tütün ihracatçısına senede ortala
ma 2 314 ÖS6 lira safi kâr düşmektedir. İhra
catçı satmaTdığı 90 394 O0Û kilo tütün için 
611 000 000 lira sarf etmiş fakat tütün alımı 
için aynı yıl Merkez Bankasından 600 000 000 
lira kredi almıştır. 

Tütün ihracatçısının alım bedeli ve işletme 
masrafı dâhil yaptı ki an masraf 745 milyon li
radır. Bunun 600 milyon lirası Devletten alı
nan kredi ile karşılandığına göre, tütün ihra
catçısı kullandığı tüm paranın % 80 ini kredi 
olarak Devletten almaktadır. 

Şimdi tütün ekicinin (müstahsilin) durumu
nu araştıralım : 

Yukarda ilhraeateınm 90 304 000 kilo tütün 
aldığını belirtmiştik. Her kilo tütünün ihra
catçıya ortalama satış bedeli 676 kurns ordn-
ğuna ve TürkiyeVIe mevcut 454 000 tütün eki
cinin takriba yarısı yani 227 000 aile 1964 yılın
da tütünü ihracatçıya satt^ğmn göre, tütün eki- -
ei ailenin ihracatçıya sattığı 90 394 000 kilo tütün
den elde ettiklerv para miktarı 611 063 440 lira 
ramaktadır. Emeği ve her türlü masrafı irilirle ol
mak üzere her tütün ekici ailenin bir yılda ka-
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zandığı miktar 2 691 lira 73 kuruşa çıkmakta
dır. Bir kilo tütünün Tür'kiye için orlalama ma 
liyeti 19G4 yılı için C20 kuruş hesaplanmıştır 
(Aynı Tutanak Dergisi sayfa 537, 538) orta1» 
ma satış fiyatı 676 kuruş olduğuna göre, tütür 
dkiciyo kiloda 56 kuruş kâr kalmaktadır. ihracatça 
mn satmaldığı 90 394 003 kilo tütünden tütün cklf 
ailelere 50 620 640 lira kâr düşme'ktedir. Bu su 
retle her tütün ekici aile emeği ve masrafı çık
tıktan sonra 223 lira kazanmış olmaktadır. Bu
rada tütün ekicilerinin masraflarının heıabm 
da hrrika faizi ve sigorta kaalo alımmpamstır 
K^d ı ki, bugün bir kilo tütünü Ege'de 825 ku
ruşun altınlla mal etmek mümkün değildir. 

Sonuç olarak : 
Devlet parasmı 'kullanan 100 tütün ihracat

çısına 231 408 640 lira safi kâr (yani her ihra-
çate^va 2 314 086 lira safi kâr) dinerken, geer 
gündüz yokluk içinde çalışan 227 OO'O tütün eki
ci (müstahsil) köylü ailesine 50 620 640 lira 
(yani her kÖyTı ailesine 223 lira safi kâr) düş
mektedir. Yani tütünnü ihraceden onu yetişti-
renden 10 377 misli daha fazla kazanmaktadır 

Tütünden elde edilen gelirin dağılımmd." 
müstahsdm aleyhinde olmak üzere acık ve ciddî 
bir adaletsizlik olduğu göze çarpmaktadır. 

Ego Tütün Ekicileri Federasyonu Ba^karr 
Savn Seyfi Uran, bu konuda gamete1 erde c^r^r 
beyanatında söy^e demektedir : «Bu y i ekl i
lerin ç/^'u tütüncülüğe lanet etmelerdir... TiK 
ca^ar fyat^arı düşürmek suretiyle ekie'icr'-
nvzin perişanbrrna seVlbolmuslardır» demis ve 
150 kurusa kadar tütün satan yerler bulun
duğunu ifade etmiştir. 

Anavasa,Yiı7, tütün gclirinm bu derecede 
adaletsiz dağılımına cevaz vermemektedir : 

Anayasalımın onuncu maddesi «Devlet. ki-
frnin temel hak ve hürrivctlerni. fert h r rum 
s^sval ad a1 e t ve hukuk devleti ilke^ri ile bağ-
daşmıyacak surette s">mrhyan siyasi, iktisadi ve 
sosval bütün cngcVH kaldırır» 

K^Hje^inei maddesi «Dev1 et, çalışanların. 
yaptıkları ise uygun ve insanlık havVıyetine ya-
ra^-r h'v vnsnvs seviyesi sağlamalarına elve
rişli adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli 
teJdiVrWi alır.» 

E1! i ikinci mn.ddes'nde "Devlet. halkrn r-ere'Tİ 
giibi beslenmesini, tarımsal üretimin tr-ıVu'mı-m 
yarar-na uygun olarak artırılmasını sağlamak. 
toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürün-

1 erini ve tarımla uğratanların emeğini değer-
ondirmek için gereken tedbirleri alır:> demek-
edir. 

O halde, millî gelirin bir kısmı olan ve geniş 
)ir halk kütlesini ilgilendiren tütün gelirlerinin 
lağılımı Anayasamızın açık ve âmir hükmü olan 
'.osyal adalet, adaletli ücret ve tarım ürünlerinin 
/e tarımla uğraşanların emeğini değerlendirme 
ıısaslarma aykırı düşmektedir. Anayasamız bu 
'msustaki tedbirlerin alınmasını hükümetlerden 
leğll, Devletten istemektedir. Bu sebeple, Yüce 
Meclisinize bu hususta sorumluluk ve vazife 
lüştüğü kanısındayız. 

Tütünden elde edilen gelirin dağılımı Beş 
Yıllık Plânın hükümlerine de uymamaktadır. 

Örneğin, Beş Yıllık Plânın «Kalkınma poli
tikasının sosyal hedefleri» (sayfa 47) kısmında 
Kalkınma felsefemizin özü, mümkün olduğu ka-

lar geniş halk topluluklarını daha yüksek bir 
yaşama seviyesi ve sosyal güvenliğe ulaştırmayı» 
emreder. 

Kırksekizinci sayfasında «Kalkınma hamle
nizin sosyal amaçlarının gerçekleşmesi için alı
lacak tedbirler özellikle söz konusu sosyal amaç-

'arm temeli olan iki önemli dengenin kurulma
lını sağlıyacaktır» dedikten sonra, ük şart ola-
•ak «gelir grupları arasında dengenin kurul
masını ister» ve bu suretle «kalkınma nimctlc-
•inden faydalanma bakımından sosyal adaletin 

gerçekleştirileceğine» işaret eder. 
Ellibirinei sayfasında da «Sonuç olarak, sa

nayi". ve tarım işçilerinin gelir dağılımındaki kişi-
ıcl paylarnım gittikçe azalmasına karşı sermaye, 
teşebbüs ve rant gelirleri sahiplerinin gelir dağı
lımındaki paylarının yükselmiş olduğu söylene
bilir. Bu eğilim devam etmektedir. Plânın sos
yal adalet amaçlarından biri bu gidişi durdur
ma ve onun yerine gelir dağılımına daha âdil 
bir görünüş ve yön verecek eğilimi yaratmak
tır.» demektedir. 

1967 yılı programının k'rdokuzuncu sayfa
sında «Köy ve köylü sorununu çözmek için alına
cak tedbirlerin ana amacı köylünün yaşama 
standardının insanlık haysiyetine yaraşır bir 
asgari yaşama seviyesine çıkarılmasıdır.» 

Bütün bunlardan başka, 227 000 külü ailesi 
50 620 640 lira kazanırken, takriben 100 tütün 
ihracatçısının Devlet parasını kullanarak bir 
senede 231 408 640 lira safi kâr sağlanması Hü
kümet programı ile de uyuşmazlık halindedir. 
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Hükümet programının onüçüncü sayfasında 
«Zümreler arasındaki dengeyi gerçekleştirme.-
iktisadi kalkınma gayretlerinin hedeflerinden 
biri olarak gösterilmiştir. 

Programm onyedinci sayfasında, «Bize göre 
sosyal adalet, artan gelir ve yükselen refahtan 
herkesin kabiliyeti ve gördüğü hizmet oranında 
âdil bir pay almasıdır» denilmektedir. Her tü
tün mahsûlü için 14 ay geceli gündüzlü çalışan 
köylünün «Artan gelir ve yükselen refahtan» 
yukarda izar edildiği gibi, yaptığı emek ve mas
raf çıktıktan sonra sadece 223 lira nasiplenme
sini onun kabiliyeti ve gördüğü hizmetin kar
şılığı saymak insafsızlığın ve haksızlığın en bü
yüğü olur. Ha'e aynı mahsulden her ihracaat-
çmm hem de Devlet parasını kullanarak 
2 314 086 lira safi kâr sağlaması «Artan o-olîr 
ve yükselen refahtan» ancak mahdut kişilerin 
faydalandıklarını ortaya koymaktadır. 

Gene Hükümet programının yirmisekizinci 
sayfasındaki «Tütün ve yaş çay yaprağı fiyat
ları memleket ekonomisinin bünyesi göz önünde 
bulundurularak, müstahsil emeğinin değerlendi
rilmesi ön plânda tutulacaktır.» kaydının ger
çekle hiçbir ilgisi yoktur. 

Otuzikinci sayfadaki «Almtcri ile, emeği 
değerlendirmek için» müstahsilin iç tüketim, ih-
racaat ve sanayi mevzuu zirai mahsullerinin as
gari bir fiyattan aşağı satılmasına imkân veril -
miyecektir. Her halde asgari fiyatın gerçekleş
tirilmesi köylümüzü en çok memnun edecek hu
suslardan biri olacaktır. Ancak bunun için, şim
dilik h'çbir ümit verici işarete sahip değiliz. 

Rakamlara dayanan bütün bu gerçekleri bil
dikten sonra, insanoğlunun aşağıdaki cümleye 
katlanabilmesi: oldukça zor oluyor. Diyor ki 
Hükümet programı, «Köyden fışkırmıyan ve ni
metlerini köye götürmiyen bir kalkınmanın 
mümkün olacağına inanmıyoruz. Köy ve köylü 
meselesini bir beşeriyet ve medeniyet dâvası te
lâkki ediyoruz.» Bu edebiyatı anlamak kolay 
da. şu 223 rakamı ile 2 314 086 rakamı arasın
daki uçurumu, insanın gözü ve gönlü kararma
dan anlaması güçtür. Bu derece hafife alındığı 
köylünün bir gün fark edeceğini hesaba katmak 
gerekir. 

Nihayet bu konuyu 12 Mart 1967 günkü Hür
riyet Gazetesinden aldığımız bir haber ile bitir
mek istiyoruz. «Tekel Bakanı ibrahim Tekin 
dün bizi aldattın diyen Samsunlu tütün ekicileri

nin çemberinden, ancak polis ekibi çağırmak 
suretiye kurtulabilmiştir.» 

Bütün edebiyat bir yana çıplak hakikat bu -
dur. 

Sonuç : 
Tütünden elde edilen gelirin tütün ekicileri 

ile ihracaatçı arasındaki dağılımı Anayasanın, 
Reş Yıllık Plânın âmir hükümlerine, Hükümet 
programına ve sosyal adalete aykırı, insafsız 
bir düzen içerisinde seyretmektedir : 

1. Tütün ihracından elde edilen gelirin ih
racatçı ile tütün ekici arasındaki dağılmı nasıl 
olmaktadır? 

2. İhracatçının tütün alımı için sarf ettiği 
para 611 000 000 lira, buna karşılık Merkez Ban
kasından aldığı kredi 600 milyon liradır. Yani 
tütün tüccarı tütün alımı iejln sarf ettiği paranın 
% C8 ini kredi olarak Devletten almaktadır. Tü
tün ihracatçılarından başka özel sektörde bu 
derece geniş kredi imkânlarına sahip tevekkül 
ve teşebbüsler var mıdır varsa hangileridir? 
Tütün ekicilere verilen kredi miktarı nedir? 

3. Yapılan hesaplara göre, 1965 Üslenmiş tü
tün p'yasasında ihracatçının 231 408 640 lira 
ıfıfi kâr temin ettiği anlaşılmaktadır. 

Tütün ihracatçısının sağladığı bu kâra kar
ıdık, ödediği vergi miktarı nedir? Hangi firma 
ve tüccar ne kadar vergi ödemiştir? 

Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilen
diren bu düzen hakkında bilgi edinmek üzere, 
Anayasamızın seksensekizinci (88.), İçtüzüğün 
169 ve mütaakıp maddeleri gerekince «Meclis 
Araştırması» yapılmasına karar verilmesini say
gı İlle arz ve teklif ederiz. 

C. II. P. 

Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok Muammer Erten 

Muğla Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
Seyfi Sadi Pcncap Mustafa Şükrü Koç 

Ay dm Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, bir 
Meclis Araştrıma Komisyonu kurulması hakkın
da verilmiş bulunan önergeyi okutmuş bulun
maktayım. Anayasanın T8 nci maddesi gereğin
ce bunu takibeden birleşimde görüşülmesine im
kân bulunursa başlanacaktır, devam eden birle
şimlerde görüşülecektir. 
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Gündeme geçiyoruz. 

8. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 
üzere Anayasanın 88 nci madesi gereğince 
kurulan Meclis Araştnma Komisyonu rapo
ru. (10/5,5/34) (8. Sayısı: 247) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde müzakeresi 
devam etmekte bulunan, deprem bölgesinde bil^1 
edinilmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince . kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Bir önceki birleşimde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Gıyascttin Karaca beyanda 
bulunurken vakit dolmuş bulunduğu cihetle ko
nuşmasını ikmal edememiş durumda kalmış bu 
sebeple konuşmasının devamı bu birleşime inti
hal etmişti. 

Sayın Gıyascttin Karaca buyurunuz, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına konuşmanızı 
ikmal ediniz. 

C.H.P. GRUPU ADTNA GTYASETTÎN KA
RACA (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Sayın Başkanımızın da ifade buyurdukları 
üzere, geçen birleşimde yarım kalan konuşma
mı ikmal etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Geçen konuşmamızın son kısmında; yapılan 
hasar tesbitlerine rağmen -barakaların tamamı
nın yapılmadığını, bâzı vatandaşların ve dola-
yısiyle felâketzedelerin baraka yapılmaması 
sebebiyle açıkta kaldığını, bâzılarının ise eski 
binaların yıkık enkazı altında ve kûmlarında kal
mak suretiyle bugüne kadar idamei hayat et
tiklerini ifade etmiştim. Meselâ bunlardan bi
ri Hınıs'ın Ağagelin köyünden Varto'ya dö
nüp Hınıs'a gelirken yol üzerinde 14.12.1966 
günü yapılan incelemede bu köy Hınıs ilçesi 
içinde felâketin en fazla olduğu, hasarın ve can 
kaybının en fazla meydana geldiği bir köy 
idi, ölü adedi do o derece fazla idi. Dünya Ki
liseler Birliğinin yol üzerinde fakat esas âfete 
mâruz kalmış olan köyden tahminen yarım ilâ 
bir saat mesafelik uzak kısım üzerinde birkaç 
tane baraka yapmışlardı. Yapılan barakalara 
rağmen bütün evleri yıkılan vatandaşların, 
ağır hasar olarak tesbit edilen felâketzedelerin 
heyeti umumiyesino baraka yapılmadığı için, 
bir kısmı iç iskâna tabi tutulup gitmiş, bir 
kısmı bu Dünya Kiliseler Birliğinin yapmış 

olduğu barakalarda kalmış, baraka yapılamı-
yan vaıtandaşlarsa eski köylerinde kalmışlar
dı. Bizzat Sayın Komisyon Başkaniyle birlik
te de yürüme olarak o köye bir hayli mesafe ve 
zahmete katlanmak suretiyle gidildi. Sayın 
Komisyon Başkanımız da oradaki üye arkadaş
larla birlikte gördüler. Hattâ refakatte götürü
len Komisyon Kâtibi Engin arkadaşımız da biz
zat Sayın Başkanımızın göstermiş olduğu şe
kilde ve direktifiyle çadırda yaşıyan vatan
daşların çadırlarına, komuna veya eski yıkık 
yerine girmek suretiyle bir bir bu tesbit işlem
lerini yapmaya başladılar. Burada muhalefet 
şerhimizdeki raporda belirtildiği üzere, ayrın
tılara girmiyeceğim, isimleri yazılı vatandaş
ların çadırlarda kaldıkları ve içinde bulunduk
ları çadırın içerisinde yatakları, günlük ihti
yacında kullanılması icabeden mutfak eşya
ları, bâzısında soba, bâzısında ise evin kadirliy
le birlikte beşikte ve kucakta emzirilmekte bu
lunan yavrular olduğunu da bizzat gördüm. 
Sayın Başkanımın bunların bâzılarına itiraz et
ti, yeni getirilmiş dedi veya bâzı yatak kısımla
rını eliyle bakmak suretiyle, yatağı var müştemi
lâtı yoktur şeklinde bâzı beyanları da oldu. Fa
ka/t ilk köye gittiğimiz zaman Kiliseler Birliğinin 
yapmış olduğu barakalar semtlerinde azalar 23 
ailenin çadırda ve eski damlarda olduğunu söy
lemişlerdi. Mahalline gittiğimiz zaman bunların 
hepsini gördük ve tesbit ettik. İsimleri 23 kişidir. 
Muhalefet şerhimizde aynen ve bir bir yazılıdır. 
Meselâ Hüsnü Atıcı annesi karısı ve çocuklariyle 
birlikte çadırda olduğunu söyledi. Bununla bera
ber Mehmet Atıcı aynı şeyi tekrar etti, Reşit 
Dinccr aynı şeyi tekrarladı. Bunlar 23 aile reisi 
olduğu için birer birer söylemekten vakit alma
mak için sarfınazar etmek isterim. 

Hınıs kaymakamlık binasında ve gerekse Er-
. zurum il binasında sayın valinin ve komisyon 
. üyelerininde 'huzurunda yetkililerle birlikte yapı
lan toplantıda kaymakam ve Erzurum Valisine 
bir sual tevcih edilmiş idi. Ağgclin Köyünün otu-
rutalamayacak derecede depreme elverişli bir böl
ge olduğuna dair Jeologlar tarafından rapor ve
rildiğini, bu husustaki malûmatlarını bildirme

ler i istenmişti. Vali ve kaymakam, jeologlar bu 
köyde bir daha oturulamaz, tektonik bölgedir, 
her zaman depremle karşı karşıyadır, her zaman 
için can ve mal kaybıyla karşılaşılabilir diye vi
lâyet makamında bizzat söylediler. Bunu bizzat 
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söylemiş olmalarına rağmen biz bir gün evvel ve 
iki gün evvel deprem olduğu köyde 23 vatandaşın 
esfei yıkık binalar içinde, enkaz altında bir kısmı
nın komlarda, bir kısmının da çadırlarda yaşa
dığını gözlerimizle gördük. Bu cihet rapora deroe-
dilmemiş ve bu hususta da herhangi bir izahatta 
bulunulmamıştır. 

Saniyen Sayın Başkanjmızın da bildiği üze
re, Yergiz köyüne gittik. Yergiz köyünde de 
bâzı vatandaşların halen çadırda bulunduğu
nu, bâzılarının eski yıkık enkaz şeklindeki 
binaları tamir edip onarma suretiyle çar naçar 
ibu binalar içinde (kaldıklarını ifade ettiler. 
Bâzılara görüldü ve bâzı vatandaşlar da evle
rinin ağır hasara uğradığını ve yıkıldığını, 
kendilerine baraka yapılması icabeittiğini beyan 
ve barakaya hak kazandıklarına dair Erzurum 
İmar 'Müdürü Lütfü Yürür tarafından kendile
rine imzalı ve mühürlü yazılar verilmiş oldu
ğunu ifade eıttiler. Bu yazılar Sayın Komisyon 
Başkanıımıza da verildi. Başkanımız da gördü, 
ıbiz de gördük. Hal böyle olmasına rağmen is
tihkak sahiplerine araştırıma tarihimizde bulu
nan 12 nıcl ayın 16 ine kadar henüz barakala
rındı yapılmadığı, doılayısiyle bu haklardan 
istifade edeımıeıdikleri görüldü. Saniyen dinle
nen vatandaşlar arasında Hınıs Azaımelik köyü 
ır.uütarı Mehmet Birtok hâdiseyi etrafiyle ve vu
kufla izah ettiler. Köylerinde de kamilen ağır ha
sar olduğunu, oturulamıyacak durumda olduğu
nu, buna rağmen kendilerine baraka yapılmadığı
nı, vatandaşların halen tehlikeli bir hayat için
de bulunduklarını ifade ettiler. Buna dair 
Azaımıelilk köyü muhtarı Erzurum İmar Müdür
lüğü tarafından verilmiş 31 . 8 . 1966 günlü 
Kaymakamlık 'katma yazılmış olan resmî yazı
da şu varidi; «Kaymakamlık katına, Hınıs. 
Azamelik köyünün 63 evinin % 100 yıkık ve 
ağır haısanlı olduğu muhtarın isteği üzerine 
(kendisine taıkdim kılındı. 

lEraurum! İmar Müdürü 
Lütfü Yürür» 

Şimdi arkadaşlarım, 63 evin ağır hasara uğ
radığı ve yıkık bulunduğu en yetkili merci ta
rafından, fen elemanlarının raporuna müsteni
den tescil edilmiş bulunmasına rağmen, bun
ların bir kısmının binaları yapılmamış, kendi
lerine de baraka verilmemiştir. Vâki şikâyetle
rinin bir kısmına tesadüfen şahidoldum. İmar 

Müdürlüğüne gelmişler, yüzdeyüz yıkıntı oldu
ğu halde niçin bu binaların yapılmadığını ve 
kendilerine baraka verilmediğini sordukları 
zaman İmar Müdürü, bu tesbiti yapan teknik 
memur - hatırlımda kaldığına göre adı Muzaf
fer idi - teknik eleman, köyde tesbit yapıp 
çııktıiktan sonra kendilerine geldiği zaman bâzı 
tesir altında kaldığını, kendilerini sıkıştırdık
ları için bu şekilde raıpor verdiğini söylediği 
için, bu köydeki rapora istinaden baraka ya-
paımıyacağmı söylediler. Muhtar, Müdüre iti
raz etti ve ben de bizzat oradaydım, madem 
öyleyse teknik memur da buradadır, başarı 
tesıbit eden memur da buradadır, çağırılsm ve 
huzurda sorulsun. Muhterem arkadaşlar, bun
ları yüzlcışıtiren ve yüzlemeyi yapan müdürden 
de sorulduğu zaman kendisi de teyidedecektir 
ki, içeriye gelen Muzaffer Karaoğlu, her halde 
soyismi de böyle idi, «Hayır efendim, Azame
lik köyünde bana hiçbir tesir yapılmadı, hiç
bir şey söylenmedi. Yapmış olduğum, tanzim 
etmiş olduğum rapor harfiyen doğrudur. Bu
nun üzerinde hiçbir kaydı ibtirazide bulunmu
yorum.» dedi. Buna rağmen yapılmadı. 

'Ben bunu takiibc'tltim, aradan 1 - 2 ay geç
tikten sonra bu durumda (bulunan. 2 nei defa 
hasar teslbiti yapılan köylerdeki raporların 
arkasına birer kopya konmak suretiyle hepsi
ne teknik eloman tesir altında 'kaldığı için ra
por muteber değildir diye rapor tanzim edilip 
kendisine imza ottirilmiş. Fakat hiçbir ayrıntı 
yak, bu tesiri kim, nasıl yaptı? Hiçbir ayrıntı 
yok. Buna rağmen, bu meşrubat olmasına mu-
ıkabil 63 (hanelik bu köyün 19 hanesine baraka 
yapılmış ama bu 19 haneye 63 hanelik ağır ha
sarlı evler listesinde nasıl, ne şekilde, hangi kıs
tasa göre ayrıldı ve tefrik edildi, burası belli 
değildir. Bu cihet 'gösteriyor ki, bu muamele
de keyfî bir davranış vardır ve mevcuttur. 
Muhtarın ifadesine göre, yanılmıyorsam, daha 
önceden Ankara'ya geldiği zaman Sayın Baka
nımızı makamında ziyaret ederek durumu kendi
lerine anlatmışlar ve bir de rapor verdikleri
ni ve neticeyi taıkibıeıdeceklerini söylediklerini 
ifade ettiler. Fakat bugüne kadar henüz bu 
muamele tekâmül etmemiştir ve dolayısiyie 
de evleri yıkık ve hasarlı olan bu vatandaşlar 
ıbaraka alamamışlardır. Halen tehlikeli damla
rın altında idamei hayat etmektedirler. Erzu
rum'da vali heyet huzurunda vâki şikâyet ve 
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sızlanmalar üzerine bâzı tesbiıtler yapılmadığı 
için vermiş olduğu talimat üzerine Hınıs'la 
ikinci dofa bir tesıbit yapıldığını ve ikinci tes-
bitte 945 hanenin ağır hasarlı ve yıkıık oıldu-
ğunun teabiıt edildiğini, bu tesbit raporunun 
•aynen İmar ve İskân Bakanlığıma gönderilecek 
kitihkdk sahibi olan, bara.ka yapılması icabe-
ıden, baraıka yapılamıyaeak bir durumda ise 
imulkabillnde maddi yardımda bulunmak üze
re 948 aileye yardım yapılması için İmar ve 
İskân Bakanlığına yazı yazıldığını, geldiğinde 
•bu yardımın yapılacağını beyan ebmiş bulun
masına rağmen, aradan da bu kadar ay ve gün 
geçmiş olmasına rağmen İmar ve tokun Bakan
lığından gönderilen ve dosyada mevcut bulu
nan reomî yazıdan da anlaşıldığı üzere, bu 
946 tane ağır hacar gören vatandaşlara her 
hangi bir ya.rdım yapılmayacağı ve dolayısiyle 
kendilerime de bir 'baraka verllmiyeceği Ba
kanlığın resmî yazısı ile kendilerine bildirilmiş 
ve doilayıslylo de bugün bu 946 aile de normal 
istihkaklarım alamamışlar ve halen açıktadır
lar; resmen iatihkaik sahibi bulunmalarına rağ
men. 

Mujhfccreım arkadaşlarım, bir diğer husus 
araıtırma neticesinde de meydana çıktı. Bâzı 
gittiğimiz yerlei'de barakalar henüz yeni yeni 
yapılıyordu. Aralarına dolgu maddeleri kulla
nılıyordu. Bazılarının da tabanına toprakla be
raber saman basıtınılmak suretiyle zemini hazır
layıp içerisine girmek gibi bir gayret içinde 
olan vatandaşları ve baraka sahiplerini görün
ce, bu arada ilk önce Karlıova ve Bingöl'de ve 
bilâhara MuşUa, Varto'da ve bilâhara Erzu
rum'da ve diğer gittiğimiz yerlerdeki baraka 
sahiplerimin hepsime bu barakaların içerisinde 
kullanılan sıcaklık ve soğukluk baıkımından 
bir tecrit maddesi olarak kullanıldığı söyle
nen samanın parasının kimin tarafından veril
diğini ve nasıl karşılandığını sorduk. Bütün 
a'.ıkada'darımıız ittifakla bunu dinlediler. Muş 
Valisi de, Erzurum Valisi de diğer idare âmir
leri de aynen teyid ve tevsik ettiler ki, bara-
'kalarm içerisinde dolgu maddesi olarak kul
lanılan samanın ücreti İmar ve İskân Baıkan-
lığımn yardım fonundan verilmemiş, her bara
ka sahibi kendi barakası içerisinde kullanılan 
samanı kendi hayvanları için ayrılmış bulunan 
istihkaklarından sarf ettiğini veya dışarıdan 
alarak kullandıklarını bizzat söylemişlerdir. 

Halbuki, İmar ve tokan Bakanlığından bizlere 
verilen ve elimizde bulunan resmi evrakda de
tayları ile belirtildiği üzere burada devlet ta
rafından yaptırılan bir barakanın maliyet fi
yatının 3 501 lira 81 kuruş olduğu söylenmiş
tir. Ve bunun içerlsindclki meblâğı ayrıntıları 
ile birlikte bir kısmını da dolgu için kullanı
lan samanın teşkil ettiği ve beher baraka için 
350 kilo saman sarf edildiği ve bir barakada 
sarf edilen saman bedelinin Türk lirası olarak 
175 lira değerinde olduğu söylenmiş ve bu cet
velde aynen tanzim edilmiştir. 

Yine elimizıde mevcut bulunan ve aynı şekil
de, tanzim edilen listelerden ve resmî belgeler
den anlaşıldığına göre, 10 bin küsur barakanın 
yapıldığı, yalnız bunların içinden 1044 tanesini 
herhalde müteahhitler yapmış, valinin • ifadesi
ne gö"e müteahhitlerin yaptığı barakalardaki 
lolga maddesinin mütaahhitlcr tarafından te
min ve tedarik edildiği, diğerlerinin ise bizzat 
İmar ve t ikan Boikanlığmıca bunun fonu ve tah
sisatı ayrılım:!!} bulunmasına rağmen, maliyeti 
3 501 lira 81 kuruş Gösterilmiş fakat 3 501 lira 
fil kuruş olar-ık gösterilen tahsisatın içerisin-
•dcr.ni 1T5 liralılk saman bedelinin saman satana 
veya bumu kullanana intikal cttirilmediği gibi 
başka bir kimseden de alınmadığı anlaşılmıştır. 
Eğer bu 175 lir?yi tahminen dokuz bin küsur ba
raka ile çarpıldığı takdirde 1,5 milyon kadar bir 
liranın da ortadaki hesapta bir zühule müctcnl-
den bir yanlışlık -olduğu apaçık görülmekte
dir. Tabiatıyle bizim bunları arz ve ifade et
mekten maksadımız, belki Sayın Bakanımız bu 
durumun farkında değildir, konunun ağırlığı 
ve detayının da genişliği, yaygın olması se
bebiyle, nazarı dikkatini celbetmemiş olabilir. 
Bu bakımdan gerek Yüce Meclisin ve gerekse 
Sayın Bakanımızın ıttılaına arz etmekte fayda 
umduk. Bütün bu hususlar eğer Deprem Araş
tırma Komisyonu tarafmdn tanzim edilen ra
pora alınmış olsaydı, raporda zikredilmiş ol
saydı şüphesiz ki, burada bunları söylemenin 
hiçbir mânası ve hiçbir âlemi olmazdı. Şu 
ana kadar söylediklerimizin ve araştır
ma neticesinde meydana çıkan hususların, 
noksanlıkların ve eksikliklerin hiçbirinin rapor
da tanzim edilmediğini görüyoruz ve yüksek 
huzurlarınıza da arz ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Bingöl ve Karlı-
ova'daki tatbikatta şimdiye kadar yüksek hu-
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zarlarınızda arz ettiğim olaylar aynıdır. An
cak, ayrıntıları yönünden ve tatbikat yönün
den yetkili merciin vermiş olduğu karara in
tibak etmek veya etmemek yönünden bâzı 
noksanlıkların olduğu gözümüze çarpmakta
dır. Bakanlar Kurulu bir kararname ile an
ket yapılmasına karar vermiş ve dolayısiyle 
bu ankete idare âmirlerinin uymasının da 
icabettiği anlaşılmakta, iken Bingöl Valiliği ta
rafından her hangi bir anket yapılmamış ve 
vatandaşların bu üç alternatiften hangisini ter
cih ettikleri hususları kendilerine sorulmamış 
orada bulunan idare âmirleri kendi inisiyati
fini kullanmak suretiyle evi yıkılan vatandaş
larla temasa geçmiş ve «kendi evini yapana yar
dım edilecektir» demek suretiyle vatandaşlar 
deprem sonunda a vır hasar ve yıkık bina ha
line gelmiş olan enkazlarını kendi maddi güç
leriyle dışından sıva yaparak veya hafif şe
kilde onarmak süratiyle aynı ev içine girmek 
suretiyle kendi kaderleri ile başbaşa bırakıl
mışlardır. Bu halin son derecede tchllıkeli 
olduğa tatbikatla ve gördüğümüz binaların 
şekli ile ve içerisindeki vatandaşların haleti rri-
hiyeleri i'e anlaşılmıştır. Bilfarz, Allah gös
termesin, aynı bölgede, aynı vüsatta bir dep
rem daha olsa ve bu çatlak binalar içerisinde 
palyatif bir tedbirle dıştan sıva yapmak su
retiyle oturan vatandaşlar ufak bir deprem 
sonunda bu binaları yıkılsa ve vatandaşlar bu
nun altında kalsa ve can kaybı ile karşılaşmış 
olsa ve bir de aynı köyde barakası olan 
vatandaşlardan hiçbirisinin burnu kanama-
mışsa, o takdirde ortada bir hukukî mesuliyet 
var mıdır, yok mudur? Böyle bir mesul :y et do 
ğar mı, doğmaz mı? Şüphesiz ki, böyle bir 
mesuliyet doğmaz, demek mümkün değildir. 
Halen de deprem devam ettiğine göre, br 
yıkılmış, birbirinden kopmuş, normal muva 
zene durumu kaybolmuş binaların içerisinder 
halen vatandaşların yaşamasının r.on derece 
tehlikeli olduğu Hükümetçe nazarı itibara alı
narak bunların bu binalardan tahliyesiyle ken
dilerini de hayatlarının emniyet altına alın
masının çok lüzumlu olduğunu ifade etmek 
isteriz. Sayın idare âmiri anket yapma
makla beraber bu bölgelerde • hasar tesbiti
nin de yapılmadığını söylediler. Sebebolarak dr 
7269 sayılı Âfetler Kanununu misal gösterir 
sek, eğer bir köyde, eğer bir beldede depreme 

mâruz bulunan binalar veya oturulacak yer
ler yüzde muayyen bir nispette zarar gör
müş ise o belde o köy Âfetler Kanunu gere
ğince umumi hayata müessir mahiyette te
lâkki edileceği için diğer yıkılmış veya ağır 
hasar görmüş binalar ayrıca ve birer birer yet
kili memurlar tarafındn tesbit edilerek, ha
sa:* tesbit cetvellerinde isimlerinin yazılmasına 
lüzum olmadığını söylediler. 

Tatbikat bunun aksini göstermektedir; şöyle 
ki : Karlıova'nın her hangi-bir köyünde 70 
haneden, 10 hane dipten yıkılmıştır. Umumi 
hayata müesisr addedildiği için diğer binalar 
ağır hasar görmesine, yıkılmasına, veya çat
lamasına rağmen bunlar hakkında hasar tes
bit raporları tanzim edilmemiş ve binaların 
da ağır hasarlı ve yıkık olduğu tesbit edilme
miştir. Şimdi bu defa daimî iskâna geçmek 
için vatandaşlara, ev yaptırmak istiyenler ta
lepname vesinler diye fişler gönderildiği za
man bu bölgede bulunan vatandaşların evle
rinin yıkılmasına, ağır hasar görmüş olmala
rına rağmen tesbit yapılıp daha önceden isim
leri yazılmadığı için bunlara baraka yapıl
ması için beyanname gönderilmemiş ve isimleri 
de alınmamıştır. Vâki müracaatları da dinle
nilmemektedir. Sîbep, «Sizin köyünüzde ağır 
hasar tesbit edilmemiştir. Kimlerin evinin yı
kık olduğu, kimlerin ağır hasarlı okluğu 
da daha önceden tesbit edilip bir rapor halin
de verilmediği için bütün köyün yapılması ve 
onarılmasına da imkân olmadığından bu iti
barla sizin haklarınızın tervici cihetine gieli-
lmiyecektir», şeklinde cevaplarla karşılaşıl
mıştır. 

Şimdi arkaelaşlarım, umumi hayata müessir 
olduğundan bahsile ağır hasarları orta ve ha
l ı hasarları tesbit edllnryen bu vatandaşların 
bir yan1 iş tatbikat veya mcvzuıtın tatbikatm-
daki anlayış sonucunda vatandaşların ne de
rece büyük bir zarara mâruz kaldıkları gün 
gibi aşikâr olarak görünmoktedir. 

B'.ngöl, Karlıova ve havalisinde de prefab
rike barakaların hiçbirisi yapılmamıştır. Saebce 
1/î nci aym ortalarına doğru Karlıova'nın bâzı 
köylerinde vatandaş1 arın çok mustar durumda 
kaldıkları için bu yazı geçirmek ve yaza çık
mak üzere kendilerine birer kutup cadın gön
derildiği idare âmiri tarafından bildirilmiştir. 

— 335 — 



M. Meclisi B : 108 24 . 5 . 1967 O : 1 

Köm parası hususunda yapılan yardım Muş ve 
Erzurum'daki bölge tatbikatlarının tamamen 
aksine olmuştur. Buradaki vatandaşlara diğer 
bölgelerde olduğu gibi köm başına, hayvan ba
şına değil de köm yaptırmak istiyenin bir hay
vanı dahi olsa, 500 lira verilmiş olmasına rağ
men Karlıova'daki tatbikatta sadece hayvan ba
şına 20 lira olarak ödenmiştir. 

Muhalefet şerhimizdeki raporda kimlere, üç 
hayvanı, iki hayvanı beş hayvanı bulunduğundan 
dolayı 20 lira, 40 lira 60 lira, 80 lira verildiği isim
leri ile birlikte ve detaylı olarak tesbit edilmiştir. 
Bütün bunlar da Karlıova'da bulunan vatandaş
ların haklarını, hukuklarını, mevzuatın yanlış 
tatbik edilmesi neticesinde alamadıklarını or
taya koymaktadır. Kendi evini yapan vatan
daşlara yardım neticesi ise, biz deprem araştır
ma bölgesinden döndükten sonra vâki temaslar 
sonunda da kendilerine beşer yüz lira, yedi yüz 
ellişer lira miktarında bâzılarına yardım ya
pıldığı görüşlmüştür. 

Erzurum'un Tekman bölgesine 16 . 12 . 10G6 
gününde Deprem Araştırma Komisyonu gece 
karanlığında gitmiştir, gece karanlığında çık
mıştır. Bu bölgede hiçbir baraka, hiçbir vatan
daşın yıkılmış evi veyahut da ağır hasar gör
müş bir binası görülmemiştri. Gerek Tekman 
ilçe merkezinin içcris'.ndc ve gerekse büyük 
can kaybının olduğu Tekman'ın Meskitli köyü
ne bütün iddialarımıza, ısrarlarımıza ve talep
lerimize. rağmen gidilmemiş ve görülmemiştir. 
Tekman'a gece karanlığında girilmiş ve gece 
karanlığında ilk önce ilçe binasında Kaymakam
lık makamında ve bilâhara da bir kahvehanede va
tandaşlardan şikâyetleri olanlar dinlenmiştir. 
Bunlar da haklı olarak bâzı sızlanmalarda bu
lunmuşlar, tesbitlerin ve hasarların normal 
yapdmadığını, yolsuzlukların olduğunu, bilhas
sa Belediye Reisi Emin Aydemir lisanı vukuf
la bize bunları, yüce komisyonun huzurlarına 
tamamen arz etmişlerdir. 

Ayrıca Tekman'ın Arimon köyünde halen 
kış mevsiminde açıkta bulunan vatandaşların, 
çadırda bulunan vatandaşların mcvcudolduğu-
nıı söylediler. Keza Tekman'da; Kırıkhan'da 
ve bâzı yerlerde bulunan barakaların tek kat
lı olduğunu, soğuklara karşı elverişli bulunma
dığını, müteahhitler tarafından yapılan bara
kaların ise yol üzerinde meskûn mahalde ol

madığını, her türlü ihtiyaç maddelerinin, su 
gibi zaruri, hayati ehemmiyeti haiz maddelerin 
yokluğu sebebiyle kimsenin girip oturmadığını 
ve gayrlmeskûıı olduğunu ifade ederek boş bu
lunduklarını söylemişlerdir. 

11 . 12 . 1967 gününde Muş ve Varto ilçe 
merkezlerinde yapılan araştırmalarda da bun
ların aynı 'görülmüştür. Rapordaki muhalefet 
şerhimizde belirtildiği üzere birçok köylerde 
meselâ Taşlıçay'da ve benzeri gittiğimiz yer
lerde barakaların henüz tamam yapılmadığını, 
vatandaşların çadırda olduklarını, prefabrike 
binaların ise henüz hali inşada olduklarını, "bir 
kısmımın ise yapılması ve bitirilmesi bu sene
ye kavuşmadığı için senei âtiyeye terkedildik-
lcrini ve bu sebeple vatandaşların da müşkül 
durumda oldukları bizzat mahallinde görül
müştür. Varto'da aynı şekilde 11 . 12 . 1966 
tarihinde Sayın Bakanın ifade ettiği ve resmî 
belgede yazılı olduğu gibi, 31 Ekim 1966 günü 
itibariyle rezerv olarak prefabrike baraka
nın da yapılmamış olduğu bizzat görüldü. Ma
hallinde idare âmirlerine de söylendi. Biz za
ten Yeni Varto namiylc kurulan bölgeye git
tik. Yabancı devletlerin göndermiş oldukları, 
Alman, isviçre ve saire tipteki prefabrike ba
rakaları da gördük, iliç birisine henüz taşı-
nılmamıştı, daha hepsinin noksanları vardı, 
yapılıyordu.. Henüz tamamlanmamış ve yapıl
mamış prefabrike barakaların bundan 3 ay 
önce rezerv olarak yapılmış olduğunun da söy
lenmesi tabiatiyle pek mümkün görülemez. 

Bulanık ilçesinde de, bazan noksanlıklar ol
duğu söylenmesine rağmen yol olmadığı ileri 
sürülmek suretiyle gidilmemiş ve görülmemiş
tir. Bütün bunlara rağmen gidilemediği ve gö
rülemediği halde Bulanık ilçesi hakkında da 
raporda bilgi verildiği anlaşılmış ve görülmüş
tür. Bunun mahiyetini anlamak mümkün olma
mıştır. 

Çat ilçesinde, yol kapalı ve hafifte kar yağ
dığı için şehrin biraz dışına çıktık. «Bu yol 
kapalıdır, gidemezsiniz» dedikleri için döndük 
ve gitmedik. Dolayısiylc ele buranın durumu
nu görmedik. Oradaki iddialarımız Mimarlar 
Odasının vermiş olduğu raporda aynen yazılı 
olduğu şekilde teyit ve tevsik edilmiştir. Bun
ların fotoğrafları da vardır. Komisyon raporun
da belirttikleri şekilde- «Bu barakalar vatan
daşların arsası üzerinde yapılmadığı için veya 
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Hazine veya belediye başka yerlerde yer gös
termediği için bu şekilde dcrli toplu olarak iç
ice yanyana ve kapıları birbirine bakar şekilde 
yapılmıştır ve yapılması zarureti hâsıl olmuş
tur.» şeklindeki mütalâa - katiyen varit değil
dir. Çünkü, Çat ilçesi merkezinde bulunan va
tandaşların hepsi yerlidir, hepsinin evi barkı 
vardır. Bütün evler kendilerinin tapulu mülk
leri üzerinde inşa edilmiştir. Herkesin kendi 
barakasını kendi evinin bahçesinde veya yıkı
lan evinin bir köşesinde veya enkazını temiz
lemek suretiyle yapması muhaldir. Halkın bü
tün iddia ve taleplerine rağmen bu istekleri ye
rine getirilmemiştir. Sebebini şu şekilde arz 
edebilirim. Çat'ta yapılan bu barakalar, istih
baratımıza göre büyük mikyasta veya hepsi 
yanlış ise özür dilerim, fakat doğru olduğunu 
tahmin ederim - Çat'daki bu barakaları müte
ahhitler yapmışlar. Müteahhitler bu barakala
rın her birinin malzemesini evi yıkılan vatan
daşların kendi arsasında, bahçesinde yapması 
bu tahtanın, malzemenin, ustanın bir bu kadar 
dağınık olan sahalar, evler binalar üzerinde 
götürülmesi ve getirilmesi bakımından mütaah-
hidin zaman, emek, iş ve kazanç, yönünden bâzı 
masrafları 'mucibolacağı için, müteahhit tutmuş 
bu taleplerin dışında hepsini derli toplu Ha
zinenin gösterebileceği bir yerde ustaların, 
eşyanın hepsinin yeknasaklığmdan, işçinin yek-
nasaklığmdan istifade ederek muayyen bir böl
gede ve içice yapmak suretiyle bu barakaları 
bitirmiştir ve istihbaratıma göre o günden bu
güne kadar müteahhidin yapmış olduğu bu ba
rakaların kullanışsız, elverişsiz olması sebebiy
le hiç birisinin içerisine hiçbir felâketzede gir
memiştir, oturmamıştır. Aynen ve olduğu gibi 
boş durmaktadır. 

. Şimdi böyle olmasına rağmen, gitmemişiz 
görmemişiz, bu iddiaları ileri sürmüşüz, bu iddi
alar şahit beyaniyle, mektuplarla tevsik ve tc-
yidedilmiştir. Mimarlar Odasının çekmiş olduk
ları fotoğraflar ile tesbit etmiş olmasına rağ
men raporda, bu iddiaların doğru olmadığı, va
tandaşların kendi arsaları bulunmadığı için 
başkaca da yer gösterilmediğinden bahsile bı: 
yerlerde inşaat yapılması zarureti hâsıl olmuş
tur, şeklinde bir mütalâa ileri sürülmüştür ki 
görülmiyen bir yer hakkında ileri sürülen bi; 
mütalâanın zait olduğu kanaatindeyiz. 

Bir başka husus, Karayazı ilçesidir arkadaş
larım. Biz Yüce Meclise vermiş olduğumuz Mec
lis Araştırması önergesinde Karayazı İlçe mer
kezinin ve Karayazı köylerinin bu depremden 
hasar gördüğünü, ağır hasarlı ve yıkık binalar 
olduğunu, vatandaşların müracaatta bulundu
ğunu ve bunların hiçbirisine ba*aka yapılmadı
ğını ve bu sebebe mebni Deprem Araştırma Ko
misyonunun bu bölgede de inceleme yapmasını 
istemiştik ve bu husus araştırma önergemizde 
sarahaten yazılmıştı. Gerek Ankara'da, gerek
se Erzurum'da, Varto'da ve Muş'ta iken konuş
malarımız sırasında Karayazı'ya gidileceği söy
lenmişti. Ama Hınıs'tan yola çıkınca Karayazı'
ya gideceğimizi tahmin ettik, İsrar ettik. Hayır, 
efendim, Karayazı'ya gidilmiyecek, dendi. Öner
gemizde araştırmanın yapılmasını lüzumlu ve 
zaruri gördüğümüz bu bölgeye gidilmedi ve araş
tırma yapılmadı, bu araştırmanın noksan oldu
ğu görülüyor iddiamız var, vatandaşın mektu
bu var, vatandaşın şikâyeti var. Kaldı ki, bü
tün bu bölgelerin dışında bu ilçede çok entere
san bir hâdise cereyan etmiştir. Türk vatandaşı, 
Türk milleti, kabul ediniz, kültür bu bölgelere 
ister girsin, ister girmesin, uyanıktır. Vatana, 
millete, Atatürk ilkelerine ve demokratik reji
me bütün bir hayatı boyunca bağlıdır, sadıktır 
ve sadık kalacaktır. Ama bunu arz etmemin çok 
haklı ve çok muhik bir sebebi vardır. Yüce Mec
lisin bu talebime veb u mütalâama mutlak suret
te iştirak edeceği kanaatindeyim. Arz edeyim; 
Türk vatandaşı, Türk köylüsü, denildiği gibi mi
desine değil, vatanına, demokratik rejime ve 
Atatürk ilkesine ve bu mefkureye bağlıdır. Aç 
>lmasına, susuz olmasına, binasının yıkılmasına, 

enkaz altında kalmasına, yavrunun annenin ku
cağında sahipsiz ve güz ayında soğukta kalma
sına rağmen deprem sebebiyle binalarının tes-
biti için vilâyete müracat etmiş, ağır hasarları
mız tesbit edilsin, denmiştir. Yetkili merciler
den, mahallinde ağır hasarlı binalar var mıdır, 
yok mudur, tesbit etmek.üzere gönderilmiş olan 
teknik elemanlar, vatandaşların binalarını tet
kik etmeden, daha binaların içerisine girip de 
yıkık, ağır hasar olup olmadığını incelemeye 
başlamadan önce bu vatandaşlarla, mağdur 
"elâketzedelerle konuşmaya başlamış ve bu va
tandaşların iddiasına göre bunlar menfi propa
ganda yapmışlar ve bir iddiaya göre komünizm 
propagandası yapmışlar, buradaki sâf vatandaş-
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lara. Evi yıkılan, eli böğründe kalmış, yavrula
rı yıkılan enkazın dibinde, boynu bükük ananın 
kucağında bekliyen bu vatandaşlar teknik ele
mana kendi mütalâasına müstenit bilgi ve yar
dımları beklerken böyle bir muameleye, böyle 
bir propagandaya mâruz kalmıştır. Vatandaş de
min arz ettiğim"*gibi, vatanına, milletine, demok
ratik rejime bağlılığının ve sadakatinin ifadesi 
olmak üzere derhal karşı koymuş. «Hayır arka
daşlar, bu menfi propagandayı burada yapa
mazsınız, Hükümete de güvenimiz vardır, mil
lete de, demokratik rejime de inancımız tam
dır. Ve devam edecektir. Bu menfi propagan
daları burada kesin ve tesbitinizi yapın.» demiş
lerdir. Münakaşa büyümüştür, tesbit yapılma
mıştır, memurlar dönmüştür. Memurların dö
neceği sırada vatandaş aç, susuz, cebindeki siga
ra parasiyle birlikte yola fırlamış, arabaya at
lamış Erzurum'a gelmiş, Vali ve Emniyet Mü
dürüne durumu ihbar etmiş. Vali ve Emniyet 
Müdürü hâdiseye el koymuş, iş adliyeye intikal 
etmiş, neticede, Erzurum Valisinin vilâyette, 
Yüksek Komisyonun huzurunda ifade ettiği bil
gi şu idi : 

Böyle bir iddia oldu. Bana geldiler, ben de 
resmî mercilere bildirdim, hâdisenin üzerinde 
dikkatle durdum, tahkik .ettirdim, iş adliyeye 
intikal etti. Bu, komünist propagandasını yap
tığından dolayı adı geçen kişiler hakkında yapı
lan takibat sonunda tevkif edildiler ve ceza evi
ne girdiler. Bilâhara, valinin ifadesine göre, tah
liye edilmişler. Ama dâvanın neticesinin no ol
duğunu söylemedi. Tabiatiyle, adliyeye intikal 
etmiştir, söylemek mecburiyeti yoktur. Adale
tin vereceği karardan eminiz. Şimdi ben bu sö
zümle ne bu propagandayı yapanlara isnat 
ve iftirada bulunmak isterim, ne de her hangi 
Ibir hususta bir baışlka sözü otftaya atmak iste
rim. Ama cereyan etmiş bir hâdiseyi valinin 
ağzı ile huzurlarınıza getirmiş oklum. 

Şimdi arkadaşlar, balkınız bu meseleyi hu
zurlarımıza getirmemin sebebi şu; arlkadaş
lar gelmiş, böyle bir hâdise olmuş, ama yanlış 
ama doğru, ama mahkeme bir karar vermiş. 
Vaıtandaışların evi teısibiit edilmemiş, gitmiş. Ama 
bu memurlarla vatandaşlar arasında böyle bir 
muamele cereyan etmiş, bunlar da tevkif edil
miş olduğuna göre, o yerin idare âmiri veya o 
yerin İmar Müdürlü icalbotmoz miydi ki, bu va
tandaşların hakilkalten evleri yıkılmış mı, yı

kılmamış, mı, bir ağır hasar veya depremin te
sirleri var mıdır, yıoık mudur, bunu mahallinde 
tesıbit etmek üzere bunların dışımda bir ikinci 
teknik elemanın gönderilmesi icabetmez miydi 
arkadaşlar? Bizim kanaatimize göre, ederdi. 
Fakaft burudan sonra ne gidilmiş, ne yeni tek
nik eleman gönderilmiş ve ne de bu vatandaş
ların durumları teslbit edilmiştir. Mücerret bir 
3 ilkay et etmenin halklı olarak rejime karışı olan 
sadakatinin ifadesi babında gösterdiği sadaka
tinin karşılığı olaraık resmen yapılması icalbe-
den, lehindeki bir muameleden mahrum edil
mişlerdir bu vatandaşlar. Yani calibi dikkat 
bulunması dolayısiyle Yüksek Huzurunuzda arz 
otrnek işitiyorum. Bunların hiç olmazsa ve bu 
kadar enteresan bir hâdisenin geçmiş okluğu 
bir yere aradan aylar geçmiş, idare unutulmuş, 
zühule müstenit, her hangi bir sebeple gideme
miş, ikinci bir tesbit yaptıramadı ama hiç ol
mazsa Komisyon buraya gitmeliyli, bu vatan
daşlarla gönüşmeliydi. Gelen arkadaş ne söy
ledi, niçin eviniz teslbit edilmedi, ilik önce mi 
böyle oldu, diye hiç olmazsa bu ilçe merkezine 
bu vatandaşların, sağ duyularını mükâfatlan
dırmak bakımından dahi olsa, gitmek çok fay
dalı idi. Fakat gidilemedi. 

Komisyon raporunda bir ilki yerde geçtiği 
için temas etmek islterim: Güya bâzı vatandaş
lar, felâketzedeler halk sahibi olmak ve kendi
lerine baraka yapılmasını temin zımmınıda evle
rini yiktıklarını bir yer valisi her halde ifade 
etti ve bu da rapora geçıti. Bendeniz valiye ko
misyonun huzurunda şu suali sordum; «Bu 
hal varit ise Türk Ceza Kanununa göre açık
tan açığa suçtur ve on azından böyle bir şeyi 
yıkıp da olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermek 
en azından da resmî mercileri iğfaldir, bir. Bir 
suç işlemiş. 

İkincisi, idareyi bir zarara sıokmuış. 
Bir üçüncüsü, aynı zamanda yetkili merci

leri iğfal ederek oradan almış, buraya kadar 
getirmiş, sonunda hilafı hakikat olduğu mey
dana çıkmış. Bunlar hakkında siz, idare âmiri 
•olara/k duyduğunuza göre ne gibi bir muamele 
yaritınız? Adliyeye verdiğiniz kişiler var mı
dır? Hakkında zabılt tanzim edip de tahkikata 
giriştiğiniz kişiler mevcuıt mudur?» Valinin 
yendiği cevap: «Hayır, biz görmedik, şayian 
böyle bir şey söylendi, biz de bunu söylemiş -ol
duk.» Binaenaleyh şayian söylenmiş teyidedil-
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memiş bir konunun da vatandaşları bir zan 
•altında- tutmak babında rapora alınmasını uy
gun karşılamadığımızı ifade etmek isteriz. 

Şimdi arkadaşlar, baralka ile ilgili olan kı
sımları bitiriyorum. Sayın Bakanımız bizim 
Meclis araştırma önengemıize karşılık olmak 
üzere Yüksek Mecliste huzurlarınızda arzı ma
lûmatta bulunurken 31 Ekim itibariyle açık
ta hiçbir vatandaş kalmadığı ve bütün baraka
ların, ağır hasara uğrıyanlandan baraika isti-
yenlerin hepsinin barakalarının yapıldığını ifa
de etmişleridir. -Fakat bilâhara bâzı ifadelerden 
ve iktidar partisi sö'zcıüsiünün konuşmalarından 
anlaşılıyor İki, doğrudur, 'balkanın o tarihte söy
lemiş olduğu, vermiş olduğu bilgiye göre büıtıün 
isıtenen barakalar yapılmıştır, burudan sonra 
yapılanlar rezerv barakalarıdır, ihtiyaç dışıdır, 
diye ifade ettiler, Sayın Balkan ve Eomisıyon 
siözoüsü de aynı şekilde cevap verecekleridir. 
Bir daha kıomuşamamak ihtimalini göz önlüne 
alaralk şu şekilde karşılamak isiteriz, 31 Ekim 
itibariyle deprem bölgesinde 'butlun teisbitlerin 
heyeti umumiyesi yapılmıştır. 

31 Ekimden sıonra hiçbir tesıbit yapılmadı. 
Yeniden müracaat da olmadı. Yeniden bir bina
nın da yılkılması mevzuıuıbahis bulunmadığına 
göre 31 Ekimden sonra yapıldığı ve 15 Aralığa 
"kadar devam eden binlerce barakanın inşaatı 
nerede, nasıl ve hangi sebebe göre meydana 
çıktı? Raporda açıJkca tasrih edildiği üzere va
tandaşlardan anlketlte yanılmış olanlar, para is
teyip >de barakaya ıtahvil etmek istiyenlere 
3 Ekim 1966 gününe kadar sıon bir mehil veril
miştir. 3 Ekimden sıomra hiçjbir talebin değişti-
rilmiyeceği kati suretlte bir tamimle bildirilmiş 
bulunduğuna göre 3 Ekimden sıonra yeni bir 
teslbit yapılmış, yeni bir ağır hasar meydana 
çıkmamıştır. 31 Ekimden sonra yapılacak bara
kalar da, 31 Ekimden sonra çıkan bir ihti-
yaştan değildir. 31 Ekimden çolk evvel ve dep
remin ilk haftası içinde tesıbit edilen ağır ha
sarlardan yapılmıyanların devamı olduğu kati 
-suretle meydana çıkmıştır. 

Gene meselâ raporda bâzı zühuller var, Ra
porun 15 nci sayfasında yapılan barakalardan 
bahsedilmiştir. Orada deniyor k i : 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Karaca. 

9. — Genel Kurul Kordiplomatik locasına 
gelen Prof. Coddaci Pisanelli başkanlığındaki 

9 kişilik bir İtalyan Parlâmento Kuruluna Baş
kanlıkça koç geldiniz denilmesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Mec
lisimizin davetlisi olarak yurdumuza gelmiş bu
lunan Profesör Cadldacci Pisanalli başkanlığın
daki 9 kişilik İtalyan Parlâmenlto grupu şu an
da Meclisimizi şerer'lendirmişlendir, kendilerine 
sizlerin adına hoşgeldiniz derim. (Alkışlar.) 

8. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu. 
(10/5, 5/34) (S. Sayısı : 247 (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere 'devam ediyoruz. 

Buyurum Sayın Gıyasottin Karaca. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA GIYA-

SETTİN KARACA (Devamla) — Raporun 
15 nci sayfasında aynen şu ibare varıdır: Deni
yor ki, 1 409 rezerv barakanın yapılmış bulun
duğu, bunun içinde Varto'da ahşap dükkânlar 
ve yine diğer ilçelerde köy adalarının, mektep
lerin, ayrıca 120 si Muş merkezinde, 80 i Var
to'da, 54 ü Hınıs'da, 32 si Çat 1ta, 8 i Tekman'
da olmak üzere 294 helanın yapılmış olduğu 
tesbit edilmiştir. Bu suretle yapılmış olan ba-
•aka inşa adedinin 10 298 rakamına çı/kıtığı bil-
lirilıniştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; baraka başka, 
affedersiniz, hela >ba?ka. 294 tane hela yapılmış, 
294 helayı da 10 000 küsur insanın oturabile
ceği barakaya ilâve edilmek suretiyle neticede 
diyor ki, «Bu suretle baraka inşası 10 298 raka
mına baliğ olmuştur.» Görülüyor ki, rakamlar
da bâzı yanlışlıklar var, bâzı zuhuıl var, bâzı ha
talar var. Birbirlerinin içerisine girmiştir. Biz 
bütün bunların hepsinin detayına girmek işite
miyoruz. 

Meclis araştırması önergemizde /bâzı yolsuz--
lüklar olduğunu ifade etmiştik. Bunları mahal
linde dinlenen şahıslar ifadelerinde toyidettiler. 
Fakat bütün bunlara rağmen komisyonca tan
zim edilen raporda her hangi bir yolsuızlulk, her 
hangi bir usulsüzlük olduğuna dair bir tek satı
ra rastlanmamaktadır. Halbuki bâzı yolsuzluk
lar ve bâzı usulsüzlükler okluğu bizzat Komis
yon Başkanı taraflından yetkili İçişleri Bakan-
lığiyle, Adalet Bakanlığına 20 . 1 . 1967 gün 
ve 44 sayılı yaziyle bâzı suç ve suiistimallerin 
ihbarı yapılmış. Gene ayrıca 20 . 1 . 1967 gün, 
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41 ve 42 sayılı yaziyle, yine 20 . 1 . 1967 güm ı 
ve 40 sayılı yaziyle Erzurum, Muş Karlıova, ve
ya Bitlis gibi yerlerde görülen bâtzı suiistimal 
ve. yolsruızlulklariin 'tamik ve tahkiki için îmar 
ve tslkân, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına res
men birer yazı yazılmış ve tahkikat istenmiştir. 

Şimdi 'bütün bu hâdiseler bâzı usulsüzlük 
ve yolssuızlulklar olduğunu göstermelkltedir ve 
bütün bunlara rağmen 'gömül arzu etmez miy
di ki, hazırlanan bu raporda, mahallimde yapı
lan araştırma sonunda bâzı usulsüzlüklerin ve
ya yolsuzlukların yapıldığı bizzat görülerek 
müşabade ve teısibit edilmiş olsun. Bunun için 
ıtahlkilk ve tamiki zımnında yertlkili Ba/kanlııkla-
Tia şu tarih ve şu sayılı yazılarla ıda malûmat 
verilmiş ve yazı yazılmıştır, denmesi Komisyon I 
raporumda mu'tlâlk sıurotıte lüzumlu idi. Ama 
bunların hiç birisi burada yazılmamış. Bumdan I 
da anlaşılıyor ki, hiçbir yolsuzlulk veya hiçlbir 
yanlış, usulsüz muamele olmadığı oritaya çıkı
yor. 

Keza Komisyon raporunun ~ 20 nci sayfasın- I 
da ; Hınıs Hükümelt Konağı yapılmıştır, ona
rılmıştır, deniyor. Sağlılk ocağı onarılmıştır, 
deniyor. I 

Arkadaşlarım, biz Hmısa 12 nci ayın 14 ün
de gittik. 12 nci ayın 14 üne kadar Hmısta Hü
kümet binası omarılmadı. Arzu edilirse bunu 
söyliyen arkadaşlar yeniden bir önerge versin
ler, bugün güdelim babalımı. Hükümet binası 
iki kattır, birinci kat çöktü, bizzat Almanlar gel
diler, vatandaşların da yardımı ile birinci ka
tın molozlarını aşağıya indirdiler. İkinci katm I 
tabanı birinci katın tavanı oldu. Alt katında 
adliye çalışır, üstündeki kat yıkıldı. Hiçbir ye- I 
rinde ne bir sıva, ne bir onanma hiçbir şey ya- I 
pılmadan adliye eskiden olduğu gibi çalışıyor. 
Hükümet binasının onarılması nerede? Onarıl- I 
ima yok arkadaşlar, üzerindelki enkaz, gelen bu I 
Alman Kızılhaç Heyeti ile diğer Hınıalı vatandaş- I 
lar yardıim ettiler, üzerindeki molozları ve bina- I 
mn bahçesine düşmüş olan taşları ayıkladılar. 
Adliye birinci katta çalışıyordu, yine birinci kat
ta çalışıyor. Onarılma bu demek değildir. Evvel
ce ımevcut daire yine oraya girip çalışıyor. I 

Sağlık ocağı zaten yer ile yeksan oldu, ona
rılmasının imkânı yok. Biz gittiğimiz zaman 
onarılmaımıştı. Ama 12 nci ayın 14 ünden sonra 
onarılmış ise bir şey diyemem, belki doğrudur. 
Ama bizilm iddiamız esasında 10 ncu ay ile 11 nci 

ayın 10 una, Meclis araştırma önergesinin ve
rildiği tarihe kadar olan olaylarla ilgilidir. On
dan sonra yapılmış icraata bir şey deımiyoruz. 
Bir çok icraat yapılmıştır, yerinde ımeımnuni-
yetle görtmüşüz, göğsümüz (kabartmıştır. Biraz 
sonra bunları ifade edeceğiz. Yapılmadı demi
yoruz. Zaten önergemiz de öyle. Biz noksan
lıkları dile ıgetinmeik istedik. Raporda para yar
dımları 14 . 12 . 1966 tarihi itibariyle öden-
ımiştir diyor, doğrudur. 15 . 12 . 1966 tarihi 
itibariyle ödenımiştir, fakat hepsi değil, yine 
ödenimiyen vardır. Fakat Meclis araştırmasını 
Yüce Meclise verdiğimiz zaıman 11 nci ayın ilk 
haftası idi, o tarihte ödenmemişti. Fakat biz 
gittikten sonra ödemeye haşlanmış, doğrudur 
çok teşekkür ederiz bu »gayrete. Fakat o tarihte 
ödenmemişti. 

Yol durumuna gelince: Arkadaşlar; bütün 
yollar hakkında sizlere birer birer detaylı ma
lûmat vermek mülmlkün değil, benden sonra ko
nuşacak arkadaşları da düşünmek lâzıim. Fakat 
bir kaç tanesi hakkında ımalûmat verdiğimde 
'bâzı yanlış ımalûmat verildiği gün gibi or
taya çıkacaktır. Meselâ, raporun 19 ncu say
fasında diyor k i ; Hınıs - Karaçoban yolu yapıl-
ımıştır. 19 ncu sayfayı bulalıım. Aynen okuyo
rum : «1966 yılı programında ayrılmış olan 
250 000 liraya ilâveten bir 250 000 lira daha sarf 
edilmiş ve 28 kilometrelik bu yolun ikmali prog
ramda 1968 yılı gösterilmesine rağmen 1967 
yılında 'bitirilecek duruıma getirilmiş.» diyor. 
Yok arkadaşlar, bu malûmat - itimat buyurun 
ki - doğru değildir. Size bunu 'ben resımî vesika
larla ispat edeceğim. Şimdi elimde 1967 yılında 
Erzurum ilinde ve köylerinde ve bucaklarında 
köy, su elektrik, yol ile ilgili programı açıyo
rum. Bir defa bu programın tetkikimde görüle: 
çektir ki, Hınıs - Karaçoban yolu 1966 yılı 
programına alınmaımıştır. işte elimizde prog
ram; almımaımış. 1967 yılında Hınıs - Karaço
ban yolu programa alınmıştır, 1967 yılında.alın
mıştır. 1967 yılı inşaat mevsimine bir kaç ay 
sonra girilecektir. Aıma geçen seneki malûmatı 
bu seneden veriyor. Bu malûmat doğru değil
dir. Hınıs - Karaköprü yolu yapılmıştır. Kara-
köprüden sonra Karaçoban yolu gelir, 13 Km. 
dir, yapılımaımıştır. 1967 yılı programına alın
mıştır. Finansmanı, projesi hepsi burada ha
zırlanmıştır. 1966 yılında hu yol yapıldı bitti. 
350 bin lira ayrıldı, yetmedi, 250 bin lira daha 

— 340 — 



M. Meclisi B : 106 24 . 5 . 1967 O : 1 

ayrıldı, yarım milyon. Ne yarım ımilyon, ne 
yarım ikuruş, ne 250 kuruş sarf edilmiştir. Ar
kadaşlar, ibu bilgi yanlış verilmiştir. Fakat sa
yın komisyon üyesi veya yetkili arkadaş bunu 
bilerek bıraikımaımıştır, yüzde yüz kaaniim, bu- ' 
nun detayına inemez. Yanlış bilgi verilmiştir. 
Tabiatiyle (mahalli görülmediği için böyledir. 
Diğer arkadaşlarımız da bilir. Uzun yıllardan 
beri bize Karaçoban - Karalköprü arasında 13 
kilometrelik yolun yapılmasını isterler. Her yıl 
uğraşırız. Geçen sene programlımızı yaptırmak 
istedik, yapmadılar, yapılmadı. Mümkün de
ğil. Bu malûmat yanlış arkadaşlarım. îşte hu
zurlarınıza getirmiş olduğum 1967 yılma ait 
bütçenin programında yazılı isim. 1966 dan de
vir yapılan yerler var. Hmısla ilgili, bu yol. 
işte 1966 dan 'devir yapılan yerler. Hmısta, 
Hınıs - Kalliısar, Pınar ve Karaağaç, 1966 dan 
1967 ye devredilmiş. Burada bir kısım 1967 ye 
devredilmiş; bu da yolk. Yanlış malûmat. 

Mescitli - Karayazı yolu: Bu (da aynen bunun 
gibi. Demin arz ettim, bir defa Karayazı'ya Dep
rem İcra Komitesinden bir kimse gitmedi, 
araştırma yapmadı, hasar tesbit edilmedi, bara
ka yapılmadı, para verilmedi, hiçbir yardım ya
pılmadı. Hiçbir memur gitmedi. Kaymakamın 
vilâyete verdiği rapora göre de, hiçbir hasar 
yoktur, demiş olmasına rağmen burada hiçbir 
gûna ilgisi yokken ne diye Mescitli - Karayazı 
yolu yapıldı, diyor burada. Yani Mescitli - Ka
rayazı yolunun yapılması akim ve mantığın ka
bul edebileceği bir iş midir? Deprem yok, hasar 
yok, gidilmemiş, el uzatılmamış. Tek bir yardım 
yapılmamış. Ama raporda Mescitli - Karayazı 
yolu yapılmıştır. Yok arkadaşlar, yapılmamış
tır. 

Erzurum - Çat yolu için raporda şöyle diyor: 
56 kilometrelik bu yolda zaruri ıslahat yapıl
mış, yol, kışın geçit verir hale getirilmiştir. Bu 
yol da program dışıyken yapılmıştır ve 500 bin 
lira sarf edilmiştir, deniyor. Yarım milyon lira 
sarf edildi, deprem bölgesi olduğu için bu yol 
yapıldı, kış için geçişe elverişli duruma getiril
miştir, seyrüsefere elverişli denmiştir. Ve biz, 
ufacık kar çiseliyordu, gidemedik. Yol kapalı. 
raporda da aynen deniyor; kar yağdığı için 
Çat'a gidilemedi. Yapılan yol bu, yapılmıyan 
yol bu. Durum zühulen yanlış olarak rapora 
geçmiştir. Yüce Meclisin, bu konularda aydın

latılmasında fayda görüyoruz. Kanuni mesuli
yetleri yönünden 7269 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi, yardımların sureti şekli hakkında bir 
yönetmelik yapılmasının lüzumlu olduğunu âmir
dir. Teşekkürle ifade etmek isterim. Sayın Ko
misyon Başkanımız da böyle bir yönetmeliğin 
mevcudolmadığmı raporda arz ve ifade etmiş
lerdir. Bunun da biran evvel yapılması için gay
ret sarf edildiğini söylemek suretiyle bu yön
deki hakikati tam mânasîyle ifade ettikleri için 
minnet ve şükranlarımı tekraren arz ederim. 

7269 sayılı Kanunun bir 13 ncü maddesi var
dır. Der ki; deprem sebebiyle, yangın veya sair 
suretlerle ağır hasarlı veya yıkık bulunup da 
içinde oturulamıyacak durumda bulunan bina
ların içerisindeki vatandaşları, yetkili âmir, 
zabıta kuvveti kullanmak suretiyle bu binaları 
bir bir tahliye ettirir, vatandaşların bu yerde 
oturmasına mâni olur, demesine rağmen bu mu
ameleye tevessül edilmemiştir. Nitekim Bingöl'
ün, Karlıova'nın, Erzurum'un ve gerekse Muş'
un bâzı yerlerinde olduğu gibi vatandaşlar eski 
binalarını tamir etmek suretiyle bu tehlikeli bi
naların içerisine girmişlerdir. 

Anket meselesi: 7269 sayılı Âfetler Kanunu 
ankete cevaz vermez. Sarih olarak anket kelime
sini tasrih etmediği gibi anketten de bahsetme
miştir. Bu gibi hallerde vatandaşın iradesine de
ğil de mevzuatın hâkim kıldığı esaslar dairesin
de yardım yapılması icabeder demektedir. 

İç iskân konusuna gelince : İç iskân komis
yonunda teşkil edilen Sukomisyona bendeniz 
de iştirak ettim. Sayın Göbekli arkadaşımızın 
başkanlığı altında Adana, Hatay, Mersin ve Es
kişehir vilâyetleri ile ilçelerinde lâzım gelen tet-
kikat ve araştırmayı yaptık. Eapor tanzim edi
lirken beraberce bir araya gelip de konuşmak, 
müştereken imzalamak, Yüce Komisyona ver
mek fırsatını bulamadık. Ama memnuniyetle ifa
de etmek isterim ki, iç iskân olarak gezdiğimiz 
bölgelerde Hükümet, eğitim dâvasına gayet gü
zel ve son derece esaslı dikkat ve itina göstere
rek büyük gayretini sarf etmiş, öksüz kalan yav
ruları bağrına basmış, yetişme yurtlarına, okul
lara, pansiyonlara yerleştirmiş, bir baba şefka
tiyle okul idarecileri kendilerini giydirmiş, ye
dirmiştir. Temiz sıralarda okuyan güzel yatak
hanelerde yatan çocukları bizzat gördük. Gözle
rinde ışıl ışıl hayat vardı, zekâ vardı, hayatla-
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rmdan mcmnudular. Okul idarecileri aileleriy
le mektupla muhabereye geçmiş, çocukları, aile
lerine mektup yazdırmış, aileleri onlara mektup 
yazmış, öğretmenleri onlarla resim çektirmiş. 
ailelerine göndermiş, aileleri onlara göndermiş 
kendilerine bir felâketin acısını unutturmak için 
lâzımgelen gayreti faz! asiyi e göstermişlerdir. Bı 
durumdan son derece memnun olduk, memnuni
yetimizi de arkadaşlarımızla birlikte izhar et
tik. 

Ayrıca Adana ve Hatay ilinde ve ilçelerinde 
yerleştirilen diğer felâketzedeler için, Kskişehi 
de dâhil olmak üzere valiler, idare âmirleri bu
raya iç iskân olarak gelen vatandaşlarla ilgilen
mişler, kendileriyle meşgul olmuşlar, ellerinde 
bulunan imkânları bunlar için. sarf etmişler 
bunlan da gördük. Meselâ do, söyliyebil" 
ri,m; Hatay valisinin eşi, Vali Bey kendisi söy
ledi, hanııni'Lar da toyîdetibiler, biziz at, oraya ge
len felâkete inamız kalmış bayanlara! teımiz-
lenmesinde ve banyo işile rinde tam bir cemiyet 
hayaıtma inltilbalk ötmeleri hususunda Haıtay 
valisi Sayın Nuri Tanıman Paşamın eşıinin son 
denece klenıdilenine yardumcı olduğunu, ilgilen
diğini, âdeta bir arkadaş gilbi kcmdilerayle meş
gul olduğunu ve dolaıyısiylc temin etmiş oıldu-
ğu diğıc.r kaıdmlanla bunlar arasımda mümase-
'b etler kuınmak suretiyle cemiyet hayatına in
tibak hususumda büyük gayretler sarf ettiğini 
memnuniyetle duyduk. Huzur içinde kendile
rini dinledük. Sayın Adana valisi, hatırumda 
kaldığıma göre Hameıoğlu, onun eşi de diğer 
(hainimiarla işlhirliği yapımalk suretiyle felâket
zedelerin hamimi aniyle görüşmıüş, Adana'nm 
ileri 'gidicin haııımlariyle işbirliği yaparak halk
tan da yandım toplaımaık suıretiyle, onlara mad
di, mânevi, hayatlarına iştirak cıtımıelk sureibiy-
lle, karınca kaideniıııcıe yandıimıcı olduklarını ken-
•cliıler-i dıe söylediler, bizıdc müşaıhede ettik, izle
dik Ve söylenen sözlere inamdık, memnun ol
duk. Memnun olmamak için hiçbir sebep yıoık. 
Vatan da bir, satıh da bir, millet de bir. Gön
lümüz arzu eder ki, her zaımıan, her yerde, her 
mc/ktada birleşelim. Hiçbir noktada ayrılmiıya-
lıım. Ama aıikadaşlarıimiız, eğıer çok haıfıif bir li
sanla yaptığıımıız bâzı tenkiıdleri başka şekilde 
anlatmak istarloıislo, beni afficltımeıleıinıi istirhamı 
eklenilin. Cemiyet hayatında asal olan hüsnüni
yettir. Büsnüniyctiım'izi ortaya koymaktan baş
ka hiçbir davranışın içinde değiliz. Ancak 

üzüntümü ımueibolan bir noktayı ifade etmeme 
müsaademizi isltirhaım ederim. 

Vatandaşlarımızın bunda kusıurları var, ken
dileri söylediler aıma, meselâ Mensinle gittik, 
Mersin'de rrokeıİ!den boşalmış bir bina içerisin
de Varto'dan gelen felâkctızeidieler ycnleştıiriıl-
mişler. 

Muhterem arfkad aslanım, takdir buyurunuz 
bir oıda lı5 metrekare olur, 20 metrekare olur, 
hor ne ise, bir odanın içinde üç ayrı ailenin, 
yani üç aile reisiyle üç ailenin, karılarının ve 
varsa yetişmiş kızları ve erkek çocuklarımın 
bir odanın içerisinde de kaldıklarını gördük 
vıe üzüldük. Sedaıt Akay artkaıdaşiim, isımini sıöy-
lemıeım belki doğru olmaz ama beni mazur gör
sünler, daha çok üzüldüler, haltta dışarı çıktı
lar. Biız «Niçin böyle oldu» diye validen sor
duk. Valinin cevabı şıı : «Bunları ayrı ayrı 
köylere gönidcrımelk istedik ama kendileri iste
mediler,» «ıbenalberee bir odada kalmaımızda 
mahzur yoktur» dediler. «Biz de omsun için yer-
loştirdijk» deldi. Evet, güze*! aıma idari otorite 
âmme emniyeti mülâhazası, ahlâk âdap gibi 
bâzı hususılaırı göız önüne alarak, bir hafta, 15 
gün olsa mazur görmek m/ümlkündür ama ta 
Hazirana kadar orada oturduklarına göre bun
lar artık içli dışlı olmuşlar. Bir odada soyunu
yorlar, bir odada kalkıyorlar, biri uyuyor, bi
li kalkıyor, biri yatıyor biri uyuyoır, hayaıt bu 
kadar içice girmiş. İçinde bekârı var, bekârı 
olrmyanı var. Bu dunum olmasa dalha iyi olur
du. Valinin ifadesine göırc ki, Mersin valisi bü
yük gayretler göstermiştir, ona da teşekkıürıle-
rimi arz etmek isterim, ama kendileri istediği 
için bunda mahzur görmedik, dediler. Biz grup 
olarak bunu mahzurlu telâkki ediyoruz. 

Adanaiım Ilacıali çiftliğinıde, Kınlkhan'ın 
Soğuksu çiftliğinde de büyük kışla şeklindeki 
hangaıiık ve tavukluk binaılaırını faılan çok 
yüksek, dört - beş metre yüksekliğinde bun
lar, iki metre boyumda tuğlalar, aralııklar ya
pılmak suretiyle bölümordk bâzılarının önüme 
'kilim, bâızılapnm önüne torba, bâzılarıma kapı 
takılmak suretiyle üısıbü açık olaırak her birine 
sekizer, onar metrekarelik yerler veırımelk sure
tiyle bunlarım yerleştirildikleri, soba ihtiyaçıla-
rımn tam mâmasiyie karşılıyaım açlıklarımı, ifade 
etmık isiterim. Ama mevcut imkânlar içerisinde 
bu kadar yapılmıştır. Bunlar hakkımda daha 
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çak söylemek, tenkid etmek mümkündür. Ama 
gıünıün santiarını da bendeniz takdir ederim. 
Zor santiar ilerisinde gelmiştir. Nihayet, belli, 
muayyen binalara yerleştirilmiş olduklaırı için 
bıı aile mahremiyetti yönünden olan kıısımlar 
hariç, diğer hususlarda Hükümetim de, idare 
âmillerinin de kendilerine yardımcı olduklarını 
gördüm. Bâzıları erzaklarının bittiğini söyledi
ler ama valilerin verdiği cevap şudur: «Evet, 
bitmiştir veya bitmek üzeredir ama arlkası var
dır, vereceğiz.» dediler ve biz bunlarda tatman 
olmuşuzdur. 

Netice olarak söylemek ieaSbedensie, iç is
kân konusunda vatandaşların durumu aydınla
tıcıdır, eğitim dâvası son derece aydınlatıcıdır, 
son derece meşgul olunmuştur. öğretmenlerle 
öğrenciler arasındaki münasebetler güzeldir. 
Vatandaşların ihtiyaçları da hazırlanmıştır. İş 
sahası bulunamamıştır arkadaşlarım. Hükümet 
âzami gayreti sarf etmiştir ve valiler idare iş
leriyle, sulbe müdürleriyle, yetkililerle daimi 
temas kurımuşlandır. Nerede iki, nerede üç ki
şilik bir iş, muvâkkat veya daimi bulunduğu 
takdirde bu felâketzedeleri oraya göndenmiş-
lendir. Aııma iki gün, ama üç gün, her ne ise, 
iş olduğu ıkaıdar çalışmıştır. Olmadığı gün geıl-
mistir, evinde mecburi olarak beklemiştir. Bu 
lürkiye'nin bir kaderidir, böyle kaibul edilme
sinde fayda vardır. 

Son olarak daimi iskân kutnusunda yapı
lan binaların, barakalarım 31 metrekare olaca
ğını işitmekteyiz. 31 metrekare olarak yapıla
cak olan ıbu binaların, barakaların vatandaşla
rın daimî hayatlarına ve idamelerine elverişli de
ğildir. Hükümetin maddi imkânsızlıklar içinde 
olmasına rağmen, bunun üzeriimde biraz daha 
dikkatle durarak, ılımkân varsa 40 veya 50 ameıt-
relkareye çıkarılması için tedbir alımıasu icabe-
der. Köylü vatandaşların 'hepsi ehli zürradır. 
Bunların ziraat aletleri vardır, yatağı, yorga
mı vardır, ihtiyaç maddeleri vandur. Bunları 
bir araya ısığdıramalk ©ak 'zordur. İleride belki 
bunları genişletmek mecbuniyet'inde kalacak
tır. Bu sene 5 000 yapacağımıza 4 000 yapa
lım. Fakat 30 metrekare değil de 50 metreka
re 'alsum. Vatandaşların ihtiyaçlarımı kaırşılıya-
eak bir şekilde 'olmasını bilhassa istirham ede
riz. 'Saniyem bu iç iskâna tabii bulunan vatan
daşlar 10 ncu aydan, 11 inci aydan itibaren 

memleketleriirii terk etiklori içıin goçıem sene 
güzlük tohum 'ekemediler, bu sene yazlık da 
ekemediler. Kendilerinim Haziranım 10 umdaın 
sonra memleketlerine gidecekleri söyleniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların tarlası boş, 
ahırı boş, çayırı boş, hiçbir 'zdraati yolk, hiçbir 
•meşgalesi yo'k. Geçimini ne dle temin edecek, 
nasıl geçinecek, ine dkecefk ne biçecek ? Maddi 
bakımdan çok büyülk sıkıntımın içerisindeler. 
İmkânı varea Haziran ayı dalmadan evvel 
memleketlerine glitisinller, ziraatlerimi yapsınlar. 
Ama bir kıısıım felâkeitzede levvelce koşum hay
vanlarımı, sağum hayvanlarımı satmışlar. Bun
ların yeniden zirat yapıp, köyde yaşıyabikne-
lerıi içim bu koşum hayvanlarının kendilerine 
'kredi ile alınıp verilmesi lüzumludur. Yeni 
ıkredilenim açılması Işzumludur. Hükümetim bu 
konuları nazarı itibara alınmasını istirham ede
riz. 

Saniyem, kiracı ve ortakçı 'olanlarım duru
mu çdk ortadadır. Bunlar gittiği yerde artık 
yanlarımda çalıştığı Idşinin evi (barkı bulunma
dığıma göre 'onaya gidemtiyoır. Bulunduğu yer
lerde de 10 Hazirandan somra fazla kaılaımıya-
cağuna göre, burada da açıkta kalacaklardır. 
Bunların da nazarı itibara alınmasını istirhamı 
edeniz. 

Son 'olanak Yüce Meclise grup olarak ar
zımız şudur :• 

Biz Yüce Mec:liısiin takdirime arz eıtaıek üzere 
bir Mecllis araştırması talebimde bulunduk. Yü
ce Meclis talebimizi kabul eltti. ıSayın komisyon 
üyeleri büyük gayret içinde, büyülk feragat 
göıstererek >bu mesailerini ısarf ejttiler. Kendi
lerine teşekkür edeniz. Gerek idari, gerek as
kerî ve genelkse hamiyotporver vatandaşların 
deprem bölgesinde 'maddeten ve ımânen yapmış 
olduğu Ibütün yardımlardan dolayı Heyeti Umumi 
ye veya Grupu adına minnet ve şükranları
mızı arz ederüz. Yalnız bir noktayı tebarüz et
tirmekte fayda vardır. Deprem Araştırma Ko
misyonu, >bu araştırmayı Yüce Meclisin nam 
ve 'hesabına yapmıştır. Mahalline gidüp 'araştır
ma yaptığımız 'zaman, 'birçok noksanlar görül
dü. Bilerek veya bilmiyerek hüsnüniyete ımâ-
tûf olarak birçok noksanlıklar, birçok yanlış
lıkların yapıldığı görüldü. Bu yanlış ve ınclksam 
'Oİam konular üzerimde eğer sayım 'Hükümeti-
'miz durursa, bunların tekrar edilmemesi içim 
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ve söylediklerimizin doğru olduğuna kanaat ge
tirdiği ıtalkdirde ilgililerle temasa geçer veya 
bunlara .bir hatırlatmada huluınmıa lüzuımunu 
'biısıseders'e, ısoın derece faydalı olur. Tatbikat
çılarda şoı kanat hâsil olur. Bu mıeımielketin sa
hibi vardır, Ibu ımeımlıekıette Meclis vardır, hâ-
discllorin :aırkasıını adım iadi'm ta'kibediyor. Bu 
Mecliste her türlü ımıeslelke mensup vukuflu /ki
şiler vardır, •öörüyorıs'unuz .ki, yapılmış işler 
içıerisimdelkii yoisıuızlüklan ıon ufak detayına ka
dar gördüler, tcısbilt 'eltiler ve yülksielk huzurunu-
za getirdiler. Binaenaleyh (bundan sonra yapı
lacak daimî iskân konusundaki icraatta, Allah 
göstermesin, yemi bir felâket olursa, omda atı
lacak adımlar da Meclislin Mlkimi (mutlak ola
rak hâdiseleri ıboınitrol edeceğini ve adım adım 
izliyeoeğihi düşüne relk görevlerin taım nıânasiy-
le bir dikkat, bir huşu, bir vazife laınlaıyışı içe
risinde vazifelerini yapması için, bu araştır
manın yeıteri derecede kıymıetlendİTİilmesıkıin 
lüzumlu dduğu ünamcıınıdayız. Yoksa, efendim 
Deprem Araştırma Koımisyo'nıuındam bir heyet 
geldi, hepsini de atilaittılk, bu Ikadar hatalar 
'olmasına ırağmcn, 'hiçbirisi ıgıörmueidi denmesin 
ari-öadaşlarıım. Bıu Ikoımisyoınun liıçeilişinde hâ-
Ikimler vardır, Ibu komisyonum içerisinde mü-
hiendisıler vardır, hu ikomisyomuın içerisinde ba-
Ikanlılk yapmış 'kişiler vardır, bu komisyonun 
liçıenislinde 'müfcitıiışler vardır, hu komisyonun 
içerisinde beır türlü ımıeslclkinıiın zirvesine çık
mış islim yapmış ve nihayet 3'2 milyon insana 
ve nihayet Yüce MeicıMıse mal olmuş blir heyetin 
iifa 'ettiği .görev ve omaım bulmuş olduğu bâzı 
noksanlıklar varıdır. 'Sayın Balkanımızın bu 
ten'bidlerimlzi ve görüşlenimizi müsamaha iç'e-
risıinde mütalâa edeceğini ve 'müsamaha ile kaır-, 
şılıyacağını ve niyetimizin hiçbir zaman için bir 
kötü söz, 'bir kırma veya bir itham da bulun-
ımalktan ibaret olmadığını, Hükümeti hizım'et-

• ilerinde takdir ettiğimiz, geniş ve yaygın bir sa
hanın içinde kusurların 'Olabileceğimi, zaten 
söylediğimiz şeylerin de sadece ve sadece ku
surlara münbais bulunduğunu ve bumdan öte
ye bir dileğimizin olmadığını ifade etımelk iste
rim. 

10 ncu madde olarak ileri sürmüş olduğumuz 
hususların Meclis araştırması önergesinde söyle
miş olduğumuz hususların hepisinin tıpa tıp 
teeyyüdettiği inancını tam mânasiyle taşıyoruz. 
Meselâ yollar geçici bir şekilde tamir edilmiştir. 

Kış için seyrüsefere elverişlidir dedik. Meselâ 
Bulanak'a gitmedik, Çat'a gidemedik. Resmen 
tesbit edilmiştir, meselâ köy yolları yapılmamış
tır dedik. Hakikaten Karayazı - Mescit yolu ya
pılmadığı halde .1967 programında tesbit ettik. 
Söyledik, bu sübuta erdi. Bunun dışında bir 
iddiamız; malzemelerin naklinde bâzı usulsüz
lüklerin ve keyfîliklerin olduğunu söyledik. Bir 
evvelki birleşimde valinin hüsnüniyetle makam
da söylemiş olduklarını bir bir vesikalariyle 
isim, zaman, zemin, mekân zikretmek suretiyle 
söyledik. Bu, önergemizin 4 ncü maddesinin vu
zuha erdiğini ve teyidedildiğini ispat etmektir. 
tç iskâna tabi olan vatandaşların bir kısmının 
ödeneklerinin verilmediğini söyledik, hakikaten 
biz gittikten sonra ve gittiğimiz zaman bu öde
neklerin verildiğine Komisyon raporunun ilgili 
maddelerinde tesadüf ettik. İç iskâna giren va
tandaşların bir kısmına mahallî yardımların ya
pıldığını söyledik. İşte elimizde bulunan bu 
dosyalarda, bütün valilerin Hatay ve Adana'daki 
valilerin ve ilçe kaymakamlarının halktan top
ladıkları yardımlarla vatanda!şarm infak ve 
iaşelerinin büyük bir kısmını temin ettiklerine 
ait ifadeler vardır. Bu da bir vesikaya müste-
nidolan bir şeydir. 

Saniyen, zirai ve ticari kredilerde müşkülât 
çekildiği ve kredilerin tecil edilmediğini söyle
dik. Deprem bölgelerine biz gittikten sonra 
tecillerin geldiği ve onun mütaakıp muamelele
rin yapıldığı teeyyüt ve tesbit edildi. Bizim öner
gemiz de ondan iki ay önce verilmişti, mevcut 
değildi, bundan sonra gösterildi. 

Anket yapılmamış dedik, valiler de aynı şe
kilde anket yapılmadığını söylediler. Barakanın 
yaş tahtadan yapıldığını, elverişli olmadığını 
dar olduğunu yetişmediğini söyledik. Bunlar 
da mahallinde aynı şekilde görüldü. Yani ne
tice itibariyle bizim vermiş olduğumuz bu öner
gedeki maddelerin hepsinin teeyyüdettiği mad
de madde ispat edildi. Bu bir kahramanlık de
ğildir, yani ispat edildi de ne oldu ? Biz bir 
noksanlık gördük. Ama, bakınız Adana valisine 
gittik. Çayır, merada bâzı noksanlıkları gör
dük, bunların yapılması lâzımdır, dedik. Hatay'a 
geçtik. Hatay'dan dönüp gelince Sayın Vali ve 
İmar Müdürü bize bu noksanları aynen ve tıpa 
tıp yerine getirdiğine dair bizim Komisyon üye
lerinin hepsine birer birer belge verdi. Bundan 
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inşirah duyduk arkadaşlarım. Yapılması iea-
beden budur. Bu noksanlar ortaya çıkmıştır. 
Hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın bu konu 
ile ilgileneceği, bu noksan1]arın ikmal edileceği ve 
bizim tenkidlcrimizin müsamaha içinde kabul 
edileceği inancı ile yüksek huzurlarınızdan ay
rılırken en derin şükranlarımı Grupum adına 
arz ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadalşarım, şu ana 
kadar deprem bölgesinde araştırma yapan Ko
misyon raporu üzerinde; Y. T. P. Grupu adına 
Sayın Nihat Diler, C. H. P. Grupu adına Sayın 
Nermin Neftçi, A. P. Grupu adına Sayın Kemal 
Yılmaz, Güven Partisi Grupu adına Sayın Ce
mal Yavuz, T. E. P. Grupu adına Sayın Kemal 
Nebioğlu ve tekrar C. H. P. Grupu adına Sayın 
Gıyasettin Karaca konuşmuş bulunmaktadır. 
Yeterlik önergesi gelmiştir. 

Yeterlik önergesini muameleye koymadan 
önce müsaade ederseniz evvelemirde Komisyon 
adına söz istemiş bulunan arkadaşımıza söz ve
receğim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka
nım müsaade ederseniz.... 

BAŞKAN — Sayın Diler, Başkan konuşurken 
Milletvekili konuşmaz. 

Komisyon konuştuktan sonra, Hükümet adı
na Sayın İmar ve İskân Bakanı konuşacak, onu 
takiben son söz milletvekilinin hükmüne göre, 
sırada bulunan Y. T. P. Grupu adına söz istiyen 
Sayın Diler arkadaşımız konuşacak, ondan sonra 
yeterlik önergesüni Yüce Meclisin oyuna suna
cağım. 

Sayın Diler, bir şey mi söylediniz? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka

nım benim konuşmam yarıda kalmıştı. Şimdi 
söz vereceğinize göre... 

BALKAN — Kr>nn«}qraksınız efendim. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Yeterli

ğin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde .Sayın Şenyurt, peki 

efendim. 
Komisyon? 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI MU-

HİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın Sözcü 
Abbas Ali Çetinden'den sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Hay hay, komisyon adına iki 
sözcü halimde konjuşuyorsunuz, öyle mi efen
dim? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI MU-
HIDDİN GÜVEN (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Çetin. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB

BAS ALI ÇETİN (Kars) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Deprem bir âfettir, felâketler doğurur, an
laşılan bu hâdisenin tabiatında mevcudolan âfet 
ve felâket, komisyon azalarına ve mevzuun za
tına da sirayet etmiş bulunmaktadır. Hâdise
ler bu kürsüden, o kadar değişik bir şekilde 
ve o kadar esas bir tarafa bırakılarak teferru
at üzerinde dile getirildi ki, o bölgenin ada
mı olmak ve Deprem Komisyosunun âzası ve 
sözcüsü olmak sıfatiyle ben de hayretten hay
rete düştüm. Bend hayrete düşüren hâdiseleri, 
beni hayrete düşüren teferruatı, işin esasını ve 
hâdisenin huikukî ve kanuni yönünü bir tara
fa bırakıp, hislere hitabeden tarafını burada 
dile getirmeye kalksam, üç hafta daha, aktü
alitesini esasen kaybetmiş olan bu hâdise ile 
Yüce Meclisin meşgul olması gerekecektir. O 
itibarla, bendeniz o sahaları kısmen bir tarafa 
atacağım ve hâdisenin özünü araştırmanın zatı
nı Yüce Meclise anlatmaya çalışacağım. 

Muhterem. arkadaşlarım; 19 . 8 . 1966 ta
rihinde merkezi Varto, Hınıs ve Karlıova ol
mak üzere Erzurum, Muş ve Bingöl illerimiz
de bir deprem âfeti olmuştur. Herkes günlük 
işi ile meşgul bulunduğu bir öğleden sonra 
yer sarsıntısı olmuş, yer altından dehşet veri
ci uğultular ve gürültüler duyulmuş ; semaya 
toz sütunları yükselmiş, evler yıkılmış, > bir 
anda ana - baba günü olmuştur. Deprem dur
duğu vakit dağların yerinden kayarak yolları 
kapadığı, çeşmelerin sularının kuruduğu, ev
lerin yıkılmış, insanların ölmüş olduğu görül
müştür. Bir anda üç il dâhilinde 20 000 hane 
yıkılmıştır, sâkinlerinin bir kısmı ölmüş, yara
lanmış. sağ kalanlarla, bu bölgede olup evle
ri yıkılmamış olanları ciddî bir moral çöküntü
sü perişan hale getirmiştir. İdare birden bire 
hadis olmuş bu âfetten sonra, cenazeleri kaldır
mak, enkaz altında kalanları kurtarmak, ya
ralıları tedavi altına almak, bu kadar çok 
insanı iaşe etmek ve yerleştirmek: vazifesi ile 
karşı karşıya kalmıştır İftiharla belirtmek is
terim ki, büyük milletimliz ve onun Hükümeti 
ve idarecileri bu âfete kadar görülmemiş bir 
sürat ve vüsatle bu işlerin hepsini başarmıştır. 
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Ağrı Tümen Kumandanı Varto'da, Erzurum 
Garnizon Kumandanı Hınıs'da ve Bingöljdeki 
birlik kumandanı Karlıova'da karargâh kur
muş, gayet disiplinli bir şekilde ve dinî mera
simle cenazelerin kaldırılmasında, enkazın te-
mizlcnımıesinıde, yaralıların tedavisinde ve 
bilhassa gıda maddelerinin tevziinde idareye 
yardımcı olmuşlardır. Ancak depremle moralle
ri bozul/muş halik, bir taraftan kışın yaklaştığı
nı da düşününce telâşa kapılmıştır. Hüküme
tin kendilerinle kışı geçinmek içlin baraka yapa
bileceğine vcıya nakdî yardımla kendilerini tak
viye edıCibiıLciceğime, başka vilâyetlere götürüp 
orada kışı geçirmelerine imkân hazırlıyaıcağı-
na inanmaımışlardır. Belki de bunda haklıydı
lar. Cidden bu kadar çok kimseyi birbuçuk, 
ilki aylık bir zaman zarfında çok yerine yol 
gitmi'y.en bir bölgede kışı geçirmek imkânını 
sağlamak kolay iş değildir. Baraka yapacaksı
nız, bu kadar keresteyi temim etmek bir prob
lemdir, nakletmek bir problemdir, mahallimde 
iskân ünitelerine götürmek bir problemdir, çivi 
bulmak bir problemdir. Hâdisemin kürsüden 
'konuşulması kolaydır. Üç İM kapsıyan ve çok 
yerine yol gitmiyen büyük bir sahanın içeri
sinde bu işler1: fiilen yapmak kolay iş değildir, 
cidden kolay iş değildir. Hepsinden farklı ola
rak orada çalışacak insanları yerleştirmek ve
ya iaşelerimi tamiki etmek de bir problemdir. 
Barakayı insan yapacak, tahtayı insan taşı
yacaktır. V i o moralli bozuk insanları başka 
insanlar normal hayata avdet içim takviye ede
cek. Bunu kusanlar yapacak. Bu insanlar ak
şamı olunca bir yerde yatacaklar, acıkınca 
yemek yiyecekler. Bu imkânlar dahi yok. O 
zaviyeden hâdiseyi mütalâa etmek lâzıım. Her 
türlü ufak hesaplarım dışına ve üstüme çıka
rak ifade eıtımek isterim ki, Hükümet bilhassa 
İmar ve İskân Bakanlığı bütün bu güçlükleri 
yenmiş ve bu işleri başarmıştır. Derhal akla 
ıgelen mukadder bir sual vardır; gerçek böyle 
ilse bu araştırıma önergeleri niçin, neden 17 ki
şilik koımisyonun sekiz kişisi ve her biri ayrı 
ayrı olmak üzere rapora muhalif kaldı? Ne
vama bir değil, dokuz rapor meydana çıkmış 
oldu? 

Aziz arkadaşlanım, önerge vermiş bulunan 
ar kad aslanımız evvelâ âfet bölgesinin insanla
rıdırlar. Akrabaları, tanıdıkları afetzede ol
muşlardır. Sonra da o mıntakanm milletvekille

ridir. Halkın maddi ve mânevi perişanlığının 
onları da etkilememiş olmasına imkân yoktur. 
Bu etki ile bir dereceye kadar bunların da mo
ralleri bozulmuştur, böyle zammediyoruz. Öbür 
taraftan kış yaklaşıyor, halk tamamen yerleş
memiştir, haklı olarak milletvekillerini tazyik 
ediyorlar. Bize göre önergeler, bu tazyik ile 
ve Hükümetin gayretimi daha da artırmak mak-
sadiyle verilmiştir. Biz böyle telâkki ediyoruz. 
Buraya kadar olan hâdiseler normaldir. Her 
yerde, her cemiyette her zaman olabilir. Ar
kadaşlarımız bir taraftan Hükümetin gayr eti
mi tahrik .etmiştir, bir taraftan da hemşehrile
rini ve seçmenlerini tatmin eylemişlerdir, onla
rın morallerini takviye 'eylemişlerdir. Ancak 
bize göre, bundan sonraki hâdiseler normal 
yürüm emiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada Adalet 
Fantisi Grupu sözcüsü Kemal Bcy'in önerge 
ısahipl erinin aynı zam anıda Araştırma Komis
yonu üyesi olmasını tenlkid yolundaki fikrine 
biraz daha ondan ileri olarak iştirak odiyo.rum. 
Çok sevdiğim Sayın Gııyasettin Karaca'nin öner
ge sahibi kimselerin Araştırma Komisyonuna 
âza olmasının normal bulunduğu yolundaki 
fikrine asla iştirak ötmiyeceğim. Eıvelt, bir kı
sım araştırmalarda önerge sahibi aynı zamanda 
komisyonun âzası olmuştu. Bunun böyle olma
ması için ne bir Anayasa hükmü ne bir İçtüzük 
hükmü yoktur. Ama, hâdise meydanda, marttık 
meydanda. Arkadaşlarımız yukarda izah eıtrti-
ğim gibi, memleketlerindeki âfet evet, bizi de 
etkilemektedir. Ama, komşumun evi yanıyor, 
yangının içimde olan ev halkının tecıssürü baş
kadır, komşunun ona acıması başkadır. Arka
daşlarımız oranın ev sahibi, kendi evleri yıkıl
mış, akrabaları ölmüş, seçmenleri perişan ol
muş, bütün bu halin moral boızukluğu bunlara 
da sirayet etmiştir. Bitmemiş deseler de inan
mam ; insan olarak etmiştir. Sonra önerge ver
mişlerdir, bir kürısü mücadelesi yapılmışlardır, 
bâzı iddialar ortaya atmışlarıdır. Meselâ; bun
lardan birisi 31 Ekim de 31 Ekim... Ondan son
ra komisyon âzası. E., insan bu moral bozuk
luğunun ve kürsü mücadelesinin kendi içinde 
hulsule getirdiği bâzı tesirlerin dışına çıkamaz. 
Gayrimahsus şekilde onun esiri olur. Nitekim, 
araştırmanım devam ettiği müddetçe, raporun 
tanzim edildiği bütün müddetçe, bu arkadaşla
rımız kürsü mücadelesinde ileri attı/klan iddia-
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nm gerçek öyle olsun veya olmasın, doğruluğu
nu ispatta yeltenmişlerdir. Sayın Gıyaısottin Ka
raca iki gün bu' kürsüde konuktu, iki gün bu 
kürsüyü işgal etti. Bu kürsüdeki bütün konuş
maları getirdi, getirıdi 31 Elkime düğtümledi. 
Beşerî, bir zaıftıır, öyle olaealktır gayet tabiî 
Burada bir iddiada bulunmuştur, mücadele ver
miştir. Kim İsıt er 'ki, kendi mücadelesi 'kemdi id
diası yalan çıksın? O isterse de gayrimahsus 
şekilde onun mânevi 'âlemi o istikâmete sıürük-
ler, götürür, kendisini. Öyle olmuştur. İşte bu
ttun bu hal ve sebepler dolayıısiyle hem zelze
le mıntıkasının insanı hem oranın milletvekili 
'hem de bu mevızıuda bir künsü mücadelesi ver
miş kimselerin komisyon âzası olmaları doğ
ru değildir. Ben fikrimle bu arkadaşlarımı mu-
ahaze etmiyorum, kimseyi mıua'haze etmiyoırum. 
Hâdisenin bizatihi doğru olmadığını ifade et
mek istiyorum. Doğru olmamıştır. Kimseyi mu-
ahaze etmiyorum, ama hâdise bu, meydana çı
kan tablo bu. Doğru olmamıştır. Doğru olma
mış da ne olmuşıtur? Aziz arkadaşlarım 
bir Araştırma Komisyonu bir raporu ve
rir. Bir kısım kimseler bu raporun tü
müne veya bir kısmına muhalif kalabilir, bu 
tabiidir ama, huzurunuza gelen manzara bu de
ğil. 9 kişi bir rapor vermişlerdir, geriye kalan 
sekiz kişi ayrı ayrı selkiz rapor vermiştir. Mu
halefet şerhi diye bir şey yok, böyle muhale
fet şerhi olmaz. Heılkeıs ayrı bir rapor vermiş
tir ve işin garip bir manzarası daha var. Bu se
kiz arkaadışımızın hepsi bir tek muhalefet şer
hi verselerdi yahut şöyle olsaydı: İktidara men
sup dokuz âza bir rapor vermiştir, muhale
fete mensup sekiz âza da başka bir rapor ver
miştir, yine bir dereceye kadar olabilirdi veya
hut biraz daha ileriye gidelim; Halk Partisine 
mensup azalar bir rapor vermiş, öbürleri bir ra
por vermiş olsaydı yine biraz izahı kaibildi. 
Halk Partisine mensup muhterem azalar da ay
rı ayrı rapor vermişlerdir. Yani, muhalefette 
dahi ittifak edememişlerdir. Pekâlâ bu man
zara, muhalefette dahi ittifak edememiş olma 
hali, yufkanda tasvir etmeye çalıştığım moıral 
bozukluğunun kürsü mücadelesinin kemdi mâ
nevi âlemlerine elklediği 'birtakım tesirlerin 
ifadesi değil de nedir? Oünfkü, henbiri ayrı 
önerge vermiştir, hor birinin ayrı iddiaları 
vardır, herkes Ikemdi iddiasının doğruluğunu 
ispata gayret etmiştir. Onun için dokuz rapor 

meydana çıkmıştır. Yani, felâket raporunun, 
âfet raporunun manzarası da böyle felâketli 
bir manzara halimdedir. Bu kemdi iddiasını is
pat gayreti muhalefet şerhimde ve kürsüde ri
yazi bir katiyetle tezahür ediyor ki, şaşmamak 
imlkânı yoktur. Belki konuşan arkadaşımızın 
kendisi de bu açıklıkların bütünün - aflarını di
lerim - idrakine erememişlerdir. Meselâ, hem
şehrim çak sevdiğim, Sayın Gıyaseıtltin Karaca 
partimiz ayrı kalplerimiz daima birdir, bunu 
bu kürsüden ifade etmekten daima zevk duyu
yorum, gayet mâkul bir insandır, ahvali saire-
de kendisimden halta sadır olmaz, böyle bilir, 
böyle tanınız kendisini ama, muhalefet şerhine, 
daha doğrusu raporuna bir kısım şahitlerin ifa
delerini almış ve benim teslbit ettiğim notlara 
göre tamamen uygun değil, onu da mazur gö
nünüm, biraz kemdi maksadına göre alaibilir, fa-
Ikaıt başlka bir kısım şahitler vardır ki, onlara 
hiç temas etmiyorlar, hiç birisine temas etme
miş. Ötekiler etmiyebilir ama Gıyaısettin'den te
mas etmesini belki e ildim. 

Meselâ; şimdi beyefendiler Erzurum Vali
sinin beyanlarını otkuyacağım. Nihayet vali, 
hâdisenin başımdan sonuna kadar içinde ve he
sap verecek mevkiinde olan biri. Bakın ne di
yor: «Memurlara karşı suç işlemiş midir, bunu 
soruyoruz. Hasar teısıbitine giden iki Jkişiye ko
münistlik propagandası isüiadolunmuştur. Bun
dan sonra hasar teısıbitine giden kimselere ya 
benim evim için ağır hasarlı diyeceksin, yahut 
hapishaneyi boylarısın tehditleri yapılmıştır» 
diyor. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; 'bu iki kişinin 
komünist propagandası yapmış olup olmadığı 
adlî bir mevzudur, merciine intikal ettirilmiştir. 
O neticeden evvel kürsüde vardır veya yoktur 
şeklinde konuşmayı doğru bulmam. Ancak bir 
gerçek vardır : Biz Türkiye'liyiz, halkımızı bi
liriz. Halkın şikâyeti ile iki kişi hapse girmiş
tir. Ondan sonra hangi ka'badayı vardır ki, gi't-
sin orada objektif ölçülerde ve yüreğinde kor
ku hissi duymadan vazife görebilsin. Bugüne 
kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde vazife 
vermekle ömrünü geçirmiş bir insan olarak, 
ben Türkiye'de ne cesaretli memur, ne de bu 
memuru içinde korku duymıyacak halde çalış
tıracak halk tasavvur etmiyorum. Bizimdir, 
memur da bizim, halk da bizim biz de halkta
nız. Ama gerçekler höyle. İşte vali söylüyor. Di-
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yor ki, bu iş olmuştur, ondan sonra giden me
murlar da t eh did edilmiştir, ya ağır hasarlı di
yeceksin yahut hapishaneyi boylıyaeaksın, de
miştir. Vali söylüyor bunu. Biz raporda bâzı 
hususları yazmamış olabiliriz. Belki hata et
tik, belki kusur ettik. Ama bizim kusurumuzu 
dile getiren Sayın Karaca'nın da bu gerçekleri 
kendi muhalefetinde dile getirmesi lâzımdı. Bizi 
tenkid ederken kendisi de bu hataya düşm'emeli 
idi. 

Devam ediyor vali : «Bir doktor hanım 
Çat'a giderken trafik kazasında şeihİdolmuştur. 
Hınıs'a giderken trafik kazasında bir astsubay 
ve iki er şehidolmuştur. 29 ncıı Tümen Komu
tanı Hınıs'tan dönerken trafik kazasında kolu 
kırılmıştır. B/unun dışında her memur ailesin
den uzak ve ailesi efradından hasta olanlar ol
duğu halde, vazifeye devam etmiştir. Misal ola
rak Horasan Kaymakamı vazifeye gitmiş ha
nımını hastaneye biz yatırmı sızdır.» Yani. vali 
yatırmıştır. «O, hanımı hastanede iken çalışmış
tır.»' 

Bunlar bana intikal edenlerdir, vali diyor, 
Bunların dışında da olanlar vardır. Memurlara 
karşı tehdit, hakaret ve mukavemet suçları çok 
olmuştur. Ama, bunları hoş görmüşüzdür. Halk 
yaralı idi, bunlar olur 

Şimdi,'ben de vali gibi : «Şehit de olur, va
zifedir, hasta da olur, mukavemet de olur, if
tira da olur, adam da dövülür, bunların hepsi 
olur» diyoruz, niçin olmuştur demiyoruz. Hal
kımız bu, olur, Meselâ, Çan köyüne bir kamyon 
kereste gitmiştir, bu maddi bir gerçektir. Bu 
olay merciine intikal ettirilmiştir, tahkik mev
zuu yapılıyor. Bizim işimiz bu değildir. Biz 
Meclisi aydınlatmak için araştırma yapıyoruz. 
Tahkik Komisyonu olmadığımız gibi, böyle ufak 
suçları takibe yetkimiz de yoktur ve vazifemiz 
de değildir. Bizim vazifemiz merciine intikal 
ettirmektir. 

Sevgili arkadaşım diyor ki; bu niçin rapora 
geçmedi? Ben de şimdi kendisine aynı üslûpla 
diyorum ki, 'muhterem arkadaşım Karaca bura
da çalışan vazifelilerin generalinden sağlık 
memuruna, doktoruna kadar böylesine bir gay
retle. böylesine fedakârlıkla, böylesine cansipe
rane çalıştıklarını niye muhalefetine yazmadın? 
Sen de onu yazsaydın bari. 

Sevgili arkadaşlarım, yine muhalefet olarak 
burada konuşan arkadaşlarımın hep iddiaları

nı ispat gayreti içinde oldukları için ifade et
medikleri bâzı şeyleri de arz edeceğim. 

Muş'un Mercimekkale diye bir bucağı var
dır; oraya gittik. Ahali toplandı, zaten hep şi
kâyet ediyorlar veyahut şikâyet değil de heo ta-
lebediyorlar. Bir adam çıktı, «Ben hiçbir şey al
madım», dedi. Hiçbir yardım yok. Ama bunu öy
le bir aemdırıcı hal, öyle bir feryat, öylesine bir 
haksızlığa mâruz kalmış insan edasiyle söylüyor 
ki, derhal dersiniz ki, buradaki vazifelileri, Hü
kümeti falan yok edelim. Nasıl olur bu adamın 
haline bak, «E, niye almadın1?» dedik, «İşte al
madım, vermediler, almadım», hayret edilecek 
bir şey, Bu arada başka bir köylü dedi ki: «Efen
dim, müsaade ederseniz ben arz edeyim.» dedi. 
«Hadi söyle», dedik. «Bu adam ondört sene ev
vel Anteb'e gitmiş, bu köyde ne evi vardır, ne 
nüfusu vardır, hiçbir şeyi yoktur, ama kökü bu 
köylüdür, şimdi işittik ki efendim, yardım yapı-
lıvor, dönmüş gelmiş yardım almaya, «öyle mi 
oğlum?», dedik. «Evet, ben Antepteyim ama hak
kımı almaya geldim.» dedi. Yani zihnivet bu, 
hakkını almaya gelmiş... E, bu da Var. Şikâyet
ler bunlar da. 

Sonra aziz arkadaşlarım, sırf araştırmanın 
kürsüdeki iddiaları ispat istikametinde ve ispat 
ffavretinde cereyan ettiğine bir misal olmak üze
re arz edeceğim, yine Sayın Nihat Diler arkada
şımdan özür dileyerek arz edeceğim, hâdise ola
rak arz edeceğim. Varto'dan dönerken yamaçta 
bir köy gördük. Barakalar var, üzerinde saçlar 
var, pırıl pırıl parlıyor, uzaktan manzarası ga
yet güzel. Şu köyü de görelim dedik. Kövün adı 
Akpmar. Eh, görelim, görelim dedik. Umumi şose
den o köve kadar da yol var. Saptık biz o köye, Ni
hat dedi ki: «Ben o köye gelmem.» Yahu niye gel
iniyorsun kardeş, o köyü de görelim. Orası da zel
zele geçirmiş, işte barakalar falan da onun şahi
di, gelin. «Gelmem», dedi. «Benim o köy hakkın
da şikâvetim yok.» dedi, gelmedi. Köye gittik... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Şikâyetim yok 
değil, şikâyet yok dedim. 

ABBAS ALÎ ÇETİN (Devamla) — Benim 
aklımda öyle kalmış. Gelmedi. Nihat Diler arka
daşımız şosede bekledi, merak dahi ederek, hani 
bir merak olur yani, bir merak eder ki, yahu köy
dür gidiliyor, ben de gideyim, bu köyde ölen mi 
var, kalan mı var, şikâyet eden mi var, aç n\ı 
var, çıplak mı var, bir göreyim diyerek gelmedi 
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beyefendi, şosede bekledi. Biz gittik köye. Köy 
sakinleri birkaç sene evvel Erzurum'un İspir ka
zasından muhacir gelip yerleşmiş kimselerdir. 
Hınıs'ın yerlisi değildir. Gitmedi o köye. Şimdi 
burada, o köye gidilmiyor, deniyor, öbür taraf
ta. Sayın Gıyasettin Karaca arkadaşımın da üze
rinde çok durduğu bir Akgelin köyü hikâyesi 
var, Hınıs'ın ilk köyü. Yol üzerinde o Kiliseler 
Birliğinin yaptırdığı barakalar var, durdurduk 
orda, görelim dedik. Gördük işte baraka, diğer 
emsalinden biraz daha büyük barakalar. O ara
da nasıl oldu, kim söyledi, ne oldu anlıyamadık, 
bir hal oldu, bir de baktık Sayın Komisyon Baş
kanı Muhittin Bey, Gıyasettin Bey, Nihat Bey 
falan bir dağın yamacına tırmanıyorlar. Yer 
çamur, hava yağmurlu. Yani, insan on dım yü
rüyünce ayağı şu kadar çamur oluyor. O ayak
ları taşımaya takat ister. Ama gittiler. Yahu ne
reye gidiyorlar, niçin gidiyorlar, bilemedik. On
lar gidince biz de efendim o barakaların arasın
da dolaştık. Sorduk soruşturduk. Dediler ki, bu 
barakaların yirmisi boş ve gördük, boş baraka 
lan. Boş bu barakalar. Niye boş?.. Efendim, her 
kesin hayvanatı var, susu var, busu var, onun 
için köyden aşağı gelmiyorlar. E, şimdi sevgili 
arkadaşlarım, gitmişler köyde, çadırda adam tes-
bit etmişler. Ben gitmedim köye. Belki olmuştur, 
olabilir. Ama nasıl adam?.. Yirmi baraka boş, 
gel burada kal deniliyor, gelmiyorum, diyor. 
Şimdi kaloriferli eviniz, daireniz vardır, ama 
çocuklarınızın bir kısmı ona rağmen kışın gidi
yor sokakta karın üzerinde yatıyor. Yahu niye 
yatıvorsun?.. Canım böyle istiyor!.. Yani, onları 
(silâh zoruyle getirip o boş barakaları doldura-
mazsmız ki. Menfaati öyle icabediyor, orada ka
lıyor. Meselâ Akorelin köyünün böylesi de var. 
Bir yerde sevgili Nihat Diler arabanın gittiği kö
ye gitmiyor, merak etmiyor... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Şikâyet etme
miş vatandaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen bunları not 
ediniz, işaretleyiniz burada beyanda bulununuz. 

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Me
rak etmiyor... Şikâyetim yoktur, demiş olsun ya
hut şimdi ifade buyurduğu sekili kabul ediyo
rum, bu köyden şikâyet yoktur demiş olsun, şi
kâyet yok, o şekilde tashih ediyorum, böyle de
diğinizi kabul ediyorum, yanlış kalmış olabilir 

aklımda. Ama her ne olursa olsun, araba ile gi
deceğiz -köye, gittik nitekim biz. Gelmem... Ve 
gelmedi, şosede bekledi, öbür taraftan on adım 
yürüyünce ayağı bu kadar çamur tutuyor insa
nın, oraya yaya gitti. Niye gitti? Çadırda adam 
gösterecek. Sevgili arkadaşlarım, çadırda biz de 
adam gördük. Doğrudur. Ama nasıl doğrudur? 
ilk günlerde çadırlar dağıtılmıştır. Barakalar 
yapıldıktan, evler şöyle veya böyle, Hükümetin 
yardımı ile veya halkın kendi imkânı ile onarıl-
dıktan sonra çadırlar halktan alınmamıştır. Ge
ne halkın elinde çadır kalmıştır. Çadırı kuruyor, 
canı isterse çadırda oturuyor, canı isterse evin
de oturuyor, canı isterse barakada oturuyor, ça
dırı ambar olarak kullanıyor, çadır böyle. Ve 
bütün bunların arasında başka imkân bulama
dığı için çadırda oturan da olabilir. Yani, 20 000 
ev beyefendi. Biz teker teker bu 20 000 evi saya
cağız da, kim çadırda kendi keyfine oturur, kim 
çadırda başka imkânı olmadığı için oturur, bu
nu tes'bit etmiş değiliz ve benim anlayışıma, ko
misyon ekseriyetinin anlayışına göre vazifemiz 
de bu değildir. Vazifemiz, komisyona bir fikir 
getirmek, komisyonu aydınlatmak. Hangi nok
tada aydınlatmak? Arz edeceğim hangi noktada 
aydınlatmak... 

Sonra sevgili arkadaşlarım gene bâzı şahit
lerin beyanlarını ifade etmek istiyorum. Muş'un 
Serinova köyü. Gittik köye, yağmur, çamur... 
Ondan sonra ahali toplandı geldi, bir okulda top
landık konuşuyoruz. Şikâyetçileri dinliyoruz. 
Hıiseyin Paslı adlı bir vatandaş : «Oğlum Bit
lis'te Orman Dairesinde memurdu, ona baraka 
vermediler» dedi. Şimdi dikkatlerinizi çekerim. 
Hükümetin ve dolayısiyle imar ve iskân Bakan
lığının bütün gayreti kışı geçirttirmek, yaklaş
makta olan kışta, soğukla ve tabiatın haşin şart
ları ile karşı karşıya insan bıraktırmamak. Bu 
çocuk Bitlis'te memur, ama köyde baraka isti-. 
yor, şikâyeti bu. Cemil Söğüt, gene aynı köyde, 
şikâyetçi. «Zelzeleden evvel babamla beraber 
oturuyordum. Evliyim, bana ayrıca baraka ver
mediler.» Zelzeleden evvel de babası ile beraber 
oturuyormuş, şimdi aynca bana baraka verme
diler diyor. Şevki Ece, asker. Askerden izinli 
gelmiş, diyor ki, «Ben askerden izinli geldim 
hakkımı almaya.- Ne hakkı? Baraka... Bana da 
baraka. Adam asker, Devletin kışlasında yatı
yor, kışı orada geçirecek, ama gene baraka isti
yor. Yani bunlar çok, az değil. 
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Şimdi sevgili arkadaşlarım, şikâyetlerin böy
lesi de var. Yani şikâyet edenlerin böylesi de 
var. Belki öbür türlüsü de var ama, böylesi de 
var. Böylesin! de müşahede ettik. Şimdi gönlüm 
isterdi ki, bilhassa (riyasettin Karaca arkadaşım, 
kardeşim böylelerini de muhalefet serininde dile 
getireydi. Çünkü, bize diyor ki, şunu yazmadı; 
bilmem bir kamyon kereste gitmiş, Çan köyüne 
onu yazmamışlar. Yazmadık. Niye yazmadık? 
Ehemmiyet vermedik. Yazdık merciine. Bize ne ? 
Taihkik edilir. Devlet mi yok oldu, idare mi kay
boldu, adliye mi çöktü? Bizim işimiz değil ki. 
Onların işidir, icabını yaparlar. Ama beriki 
Muhterem Heyetinizi aydınlatacak mevzu. Şi
kâyetler ne biçim şikâyetler. Onun geçmemesi 
bana göre eksik değil. Eksik telâkki etseydik 
yazardık rapora. Eksik .telâkki etmediğimiz için 
yazmadık. O işliyen Devlet çarkına ait bir şey
dir, orada yerini bulur. Fakat bu sizi tenvir ede
cektir. Şikâyet ama ne biçim şikâyetler?... öylesi 
de var, böylesi de var. Bunun geçmemesi, muha
lefet şerhinde bundan bahsedilmemesi eksik, ben 
öyle telâkki ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; evvelden düşünülerek, 
taşınılarak bir devlet binasının projesi yapılı
yor, ihale ediliyor. Ama inşaat sırasında proje 
aynen uygulanamıyor. Bunlar hepimizin her 
gün şahidolduğumuz hâdiselerdir. Gerçek iş 
ya projeyi aşıyor, veya projeyi dol duramıyor. 
Bunun için Bayındırlık Bakanlığı genel şart
namesine % 20 bir marj bırakılmıştır. İş pro-
jedekinin % 20 fazlası olursa veya % 20 eksik 
olursa, yine aynı ihalenin şartları içerisinde 
yapılır. Yani düşün,ülür taşınılır, projesi ya
pılmış işlerde dahi yüzde 20 marj bırakılıyor 
Şimdi bu şartlar içinde 10 000 baraka yapacak
sınız ve bunlarda hiç eksiklik olmıyacaktır, dü
şünülemez böyle şey arkadaşlar. Halktan gel
me, memurdan gelme, hatadan gelme, imkânsız
lıktan gelme bâzı aksaklıklar olabilir ve olmuş
tur. Ancak yapılan hizmetin azameti karşısın
da bu hatalar, tecvizi hatadan daha küçüktür. 
Tecvizi hatadan daha küçük olan hatalar, ağ-
randize ederek halk efkârına, dünya efkârına 
intikal ettirmek ve hizmetin azametini bunu 
gölgesi altında yok etmeye, küçültmeye çalış
mak, benim bizim ölçülerimize göre hüsnüni
yetle izahı kabil şeyler değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Âfetler Kanunun
da böyle bir tabir var, âcil yardımların, ölüle

rin kaldırılması, yaralıların tedavisi ve hal
kın iaşesi, disiplinin temin edilmiş olması yön
leriyle mükemmel olduğunda cümlemiz mütte
fikiz. Yani felâket olmuştur, akabinde 20 000 
hane halkını iaşe edeceksiniz. O, morali bozuk 
insanların içerisinde husule gelmiş kargaşalı
ğı bertaraf ederek disipline edeceksiniz, onla
rı yidireceksiniz, onları giydireceksiniz. İşte 
bu hizmetler mükemmel olmuştur. Bunda kim
senin itirazı yoktur. Ondan sonra başlıyor şi
kâyetler. Bu âfet dolayısiyle meydana çıkmış 
konuyu üç etapta mütalâa etmek mümkündür. 
Birinci etap, âcil yardım faslı; arz ettim, mü
kemmel olmuştur. Büyük milletimizin kudreti
ni müşahhas halde meydana koyacak derecede 
mükemmel olmuştur. İkinci etap daimi iskân 
kısmıdır. Bunun henüz mevsimi gelmemiştir. 
Heııüzden kasdım araştırma yapıldığı zaman 
henüz mevsimi değildi. Bu da devletin kanun
ları ve imkânları içinde yapılacak bir mevzu
dur ve yapılmaktadır, yapılmaya çalışılmakta
dır. Asıl şu âcil yardımlardan sonra daimî 
iskâna kadar geçecek bir safha vardır. Hasar 
tesbiti, yardım tevzii.. Bütün meseleler burada 
olmuştur arkadaşlar. Şimdi bu noktada hasar 
tesbiti nedir, niçin yapılır ve şu kürsüde ne 
şekilde kullanılmıştır? Bu nokta üzerinde du
racağım. 

Sevgili arkadaşlarım; elimizde bir Afetler 
Kanunu vardır. Bu Âfetler Kanununun bir 13 
ncü maddesi vardır. Bu maddeye göre, deprem 
âfeti olduktan sonra, yıkılan evler yıkılmış bir 
kısım evler sallanmış hasar görmüştür ama 
kaimdir, yıkılmamıştır. Bu kanun idareye, 
Devlet organlarına yetki veriyor; tesbit edile
cek, maili inhidam hale gelmiş, yıkılabilir hale 
gelmiş, yıkılma tehlikesi olan evleri yıkacaktır. 
Devlet yıkacaktır bunu. Niçin? Âmmenin se
lâmeti ve emniyeti için. Hem nasıl yıkacak? 
Masrafını da ev sahibinden alacak. Eğer enkaz, 
yıkma masrafını ödemezse borçlandıracak. Ya
ni Devlet zorla yıktıracak. Niçin? Başkalarına 
zarar vermesin, cemiyetin emniyetini tehlikeye 
sokmasın diye. Kanundaki hasar tesbitinin he
defi, mânası budur, bunun için yapılmıştır. Şim
di, âfet bölgesinde gıda yardımı yapılıyor, giyim 
eşyası yardımı yapılıyor, para yardımı yapılı
yor ve kanunlar taşılarak yapılıyor. E, kime ya
pacaksınız? Üç vilâyetin bir kısım halkını kap-
sıyan genişlikte bir iş. Bir hesaba göre 20 bin. 
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Yıkılan 20 000. 55 000 evin hasar mevzuunda 
tesbiti yapılmıştır. 55 000 evvelden geçmiştir. 
Bu kadar. Kime yapılacak yardım? Herkes is
tiyor, herkes diyor: Bana da elbise; herkes di
yor : Bana da şeker, herkes diyor: Bana da zey
tinyağı ; herkes diyor: Bana da buğday, herkes 
diyor: Bana da para. Kime yapılacak? Hükümet 
bir kıstas bulamamıştır. İlk kanuni mânada 
yapılan hasarlara yardım esas alınmıştır. İşte 
o zaman kıyamet kopmuştur. Herkes bakmış ki, 
kimin evi yıkılmış ise ona lâf yok, kimin evi ha
sarlı denmiş ise o alıyor para, o alıyor bulgur, o 
alıyor pirinç, o alıyor yağ, o alıyor gazyağı. O 
halde? Bizimki de yıkılmış densin. İşte aziz ar
kadaşlarım, şikâyetler bundan sonra başlamış ve 
bu sebepten başlamıştır. O kadar başlamıştır ki, 
Muş Valisi söyledi; bir haftada beş bin dilekçe 
verilmiş ve bu âfet müddeti içinde Muş'ta 50 
bin dilekçe verilmiş, 50 bin arkadaşlar. Şimdi, 
Anayasa hükmüne göre muayyen bir müddet 
içinde vatandaşın dilekçesine cevap vermek lâ
zım. Buyurun efendim, bir vilâyetteki elli bin 
dilekçeyi kayda geçirin, tetkik edin, ondan son
ra da cevap verin. Hangi personel, hangi zaman 
buna yeter? Sonra, bu 50 bin dilekçe niçin ve
rilmiştir? Kim hasarlı ise Hükümet veriyor. O 
halde benimki de hasarlı diye herkes hücum et
miştir. Yani gerçek yönü bu. Sonra sevgili ar
kadaşlarım bir noktaya da ehemmiyetle basmak 
lâzım. Bu araştırma Komisyonu niçin teşekkül 
etti? Bu heyet niçin gitti araştırmaya? Önerge
ler niçin verildi? Bu gayet aşikâr. Hâtıralarını
zı o günlere çekmek isterim. Şu yapıldı, bu ya
pılmadı. Yol var, bilmem baraka yok. Baraka 
var çeşme yok, falan. Bütün bunların hepsinin 
düğümlendiği bir nokta var; şu iddia ile orta
ya çıkıldı; kış geliyor. Eski tâbirle, yağu gibi, 
düşman gibi bir kış geliyor. Vatandaş açıkta, 
zelzele âfeti bir şey değil, kış âfeti geliyor. Hü
kümet, İmar İskân Bakanlığı o kadar ihmal et
miştir ki, bu âfet meselesini, vatandaş düşmana, 
kış düşmanına bağrı açık, sırtı açık, evsiz, ek
meksiz gidiyor. Âfet bir şey değil, kış bunların 
hepsini mahvedecek. Kış hastalık getirecek, kış 
kırgın getirecek, hal bu. O zaman da Yüksek 
Heyetiniz gerçekten böyle bir halin olup olmadı
ğını araştırmak ve Yüksek Meclise bu konuda 
malûmat vermek için bir Araştırma Komisyonu 
terkibettiniz. 

Sevgili arkadaşlarım, aradan bir kış geçti. 
Filhal kış geçmiştir, ağır bir kış geçmiştir. Fa
kat soğuktan ölen, açlıktan ölen bir tek insan 
yok, telef olan tek hayvan yok. (A. P. sıraların
dan, alkışlar.) Binaenaleyh Yüksek Heyetinizi 
de, Türk Milletini de ve bütün dünyayı da biz 
değil, Araştırma Komisyonu değil, tabiat tenvir 
etmiştir. Eğer tabiat bu hâdise sizleri tenvir et
mediyse, Türk Milletini tenvir etmediyse, dün
yayı tenvir etmediyse hiçbir lisan, hiçbir tclâ-
kat, hiçbir kalem tenvir edemez. Ağır bir kış 
geçti, ölen yok, hasta olan yok, hayvan telefatı 
yok. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sonra aziz arkadaşlarım, hâdiseyi gerçekler 
önünde dile getirmek lâzım. Zelzele oldu, ka
bul. Ne zaman oldu? Ağustosta. Ağustosta ot 
zayiatı yok, hububat zayiatı da yok. Yok böyle 
bir zayiat. Ev yıkılmış insanlar ölmüştür. Kabul 
ediyorum. Ama herkesin günlük hayatı, daimî 
hayatı, normal hayatı icabı ne kadar otu varsa 
hayvanına yedirecek. Otu elinde, hububatı elin
de, bunda eksiği yok. Buna rağmen binlerce ton 
şeker, buğday, un, yağ, konserve falan falan 
gönderilmiştir, bunların hepsinin hesabı vardır, 
o mmtaka halkına dağıtılmıştır. Bunlar niçin 
dağıtıldı demiyorum, daha çoğu dağıtılsın, bu
nu kim istemez? Ama gelin, bütün bunlar ol
muş iken ve aradan ağır bir kış mevsimi geçme
sine rağmen yüreklerimizi sızlatacak hiçbir has
talık ve ölüm hâdisesi, hayvan telefatı hâdisesi 
olmamışken bugün burada, sanki orada bir aca-
ip hal varmış, bir zulüm varmış, zulüm işlenmiş 
gibi, acmdırıcı edayla konuşmayı doğru bul
mam. Onun için arz ediyorum, doğru bulmam. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Rapor
ları toplasınlar, bir kitap yazsınlar, belki satar
lar. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan... 
ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Aziz ar

kadaşlarım; biz komisyon ekseriyeti olarak bir 
âfetle husule gelmiş bir yaranın daimî iskân kıs
mı hariç, çünkü mevsimi gelmemiştir, süratle ve 
vüsatle sarılmış olduğu kanaatindeyiz. Raporu
muzda da bu kanaati dile getirmek ve bu kana
ati tesbit etmek gayreti içinde olduk> Eğer 
kalemimiz kafamızdaki ve hislerimizdekini kâ
ğıda tam aksettirememiş ise o günah bizim şa-
hıslarımızmdır. Amma maksadımız budur. Bir 
âfet olmuştur, büyük Türk Milleti bu âfetle 
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husule gelen yarayı süratle ve vüsatle kendi 
büyüklüğüne yakışır bir şekilde sarmıştır. Bu 
biraz da umumi ve kısa olan, mevzu itibariyle 
umumi, zaman itibariyle kısa olan maruzatım
dan sonra, muhalefete mensup komisyon âzası 
arkadaşlarımın burada dokundukları mevzula
rın bir kısmına dokunacağım. Ondan gerisini 
komisyonumuzun muhterem başkanı bütün de
tayıyla sizlerin önüne serecektir. Ben bir kıs
mına dokunacağını. 

Sevgili arkadaşlarım, burada olmasını çok 
arzu ederdim; Sayın Nermin Neftçi, Âfetler 
Kanununun 4 ncü maddesiyle ilgili bir talimat
nameden bahsettiler. Bir talimatnamenin yok
luğundan bahsettiler. 

ABDÜLBÂRl AKDOĞAN (Ağrı) — Jeoloji 
raporu hazırlamıya gitmiş. 

ABBAS ALÎ ÇETÎN (Devamla) — Komis
yonda da bu münakaşa edildi. Muhterem Ner
min Neftçi şöyle tasavvur ediyor; bir zelzele 
âfeti olacaktır, âfet olduktan sonra derhal Ta
rım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, imar ve iskân Bakanlığı 
veya bunların mütehassıs elemanları biraraya 
gelecekler, bir âfette âcil yardımların nasıl ya
pılacağını bir talimatname ile tanzim edecek
ler, bundan sonra yardımları yapacaklar, ilk 
fikri bu idi. 

O zaman dedik ki : «Muhterem hanımefendi 
böyle olmaz, bir zelzele olmuş, evler yıkılmış, 
insanlar ölmüş, yollar kesilmiş, dağlar kaymış, 
böyle bir zamanda oradaki bütün işler dur
sun, gelinsin bir talimatname yapılsın, bu ol
maz, 4 ncü maddenin kastettiği mâna bu değil. 
Ya nasıl olacak? Daha evvelden bir âfet husu
le geldiği zaman mahalli idare, nasıl yardım 
olacak? Sivil adam çalıştırır. Bunlar nasıl ola
cak, bunu bir talimatname ile tesbıdeder. Bu 
maddenin kasdettiği talimatname budur,» de
dik. Çıktılar, burava bu talimatname yok, de
diler. Gıya settin Karaca arkadaşım gözümün 
içine manalı manalı bakıyor, «siz de raporda 
böyle dediniz» diyor. Biz raporda böyle deme
dik, ama bu talimatname yok dediler. 

Arkadaşlar, bu meselelere bu derece fazla 
ilgi duymuş, bu derece fazla gayret sarf etmiş 
arkadaşlarımın birazcık yazılı kâğıt karıştırma
sını, kitap karıştırmalarını arzu ederdim, iste 
talimatname arkadaşlar. Nermin Neftçi arka
daşımın, Gıyasettin Karaca arkadaşımın bu 
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kürsüde «talimatname yoktur, talimatname ol
saydı böyle olmazdı» dedikleri işte bu talimat
name, bu beyefendi, mevcut; Çünkü gayret, 
kürsüdeki iddiayı ispat istikametindedir, ger
çekleri tesbit sonra gelmektedir, işte talimatna
me, yazıyor. 7269 sayılı kanunun 4 ncü madde
sine tevfikan hazırlanan talimatname, işte bu! 
Ondan sonra üstünde bir yazı var. «20.8.1959 
özeti:» âcil yardım teşkilât talimatnamesi, va
liliklere yazıyor. Dahiliye, Nafia, Sıhhat ve iç
timai Muavenet ve Ziraat Vekaletleriyle Ve
kâletimiz temsilcileri tarafından umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle, 
yapılacak yardımlara dair 7269 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine tevfikan hazırlanan talimat
nameden, iki adedi ilişikte gönderilmiştir.» Va
liliklere gönderiyorlar. Ne zaman? 1959 da. 
Tamam mı? Talimatname var, yani anlayamı
yorum, var iste talimatname. 

NlHAT DÎLER (Erzurum) — Siz de dedi
niz, yoktu raporda. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Mec
lis resmen toplantı halinde olduğu veçhile bir 
muhasebe şekline dökmiyelim 

Sayın Akdoğan, bâzan kendinizden geçiyor
sunuz, ikazlarıma ehemmiyet verin. Rica ede
rim. 

ABDÜLBÂRl AKDOĞAN (Ağrı) — Tarihi
ni öğrenmek istediler. 

BAŞKAN — Bu şekilde öğrenilmez. Sayın 
Karaca ikaz etmeyin. 

ABBAS ALI CETlN (Devamla) — Sonra 
arkadaşlarım, dediler ki ; efendim rapor müza
kere edilmedi, bu rapor müzakeresiz burava ırel-
miş gibi, buvurdular. Bir dereceve kadar doğru
dur. Doğruva doğru, eğriye eğri. Niçin doğru, 
niye böyle oldu? 

Sevgili arlkadaışlarım; raporu taJbettik, da 
ğıttık azalara, olkuy ab ilecekleri; binkaç kere 
oıkuyabilıeeclkleri bir zaıman fasılası bıraktık. 
Henkeıs olkusun, toplamalım eğrisini doğrusunu 
mıüzıaıkene edelim, omdan sonra ittifak edebile
ceğimiz bir rapor, hiç değilse bir kısımınıda it
tifak edebileceğimiz bir rapor oertaya çıksın. 
Ankaıdaşlar komisyona geldiler, dediler ki, ko
misyonda da okunsun. Azalara dağıtmışız, bir 
barfita kalmış, herkesin okuması lâzım, elbette 
clkunımuşıtur, bir de komisyonda burada okun
sun. Hani şıeylfcan azapta gerek gibi azap, ne 
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yapalım? Okulduk, baştan aşağıya okulduk, bit
ti. Omdan soara dedik ki, işte dağıttık, herkes 
»olkudu komisyonda olkunldu, herkes dinledi. Bu 
raporda kâim,, neresini eksik, neresini fazla gö
rüyorsa lütfen söyıleısin, onun üzıerinde konıuşa-
ilıım ve rapor bitsin. Şu kadar defa mıüıddat al
dık, havanda su dövdük, bir netice vermıedi. 
Yani bir defa dalha müddet almayalım, gün 
yaklaşıyor, böyle olsun. Nihat Diler arkadaşı
mız derhal dedi ki: «Hiç bunun müızıafceresine 
lüzum yak. Ben muhalefetimi yazacağım.» Bel
ki ittifak ederiz, canım niçin peşin karar veri
yorsun? Yok, dedi, ben peşin karar veriyorum, 
ımubalefetimi yazacağım. E; pekâlâ; sen peşin 
kararlı ol, belki diğer arkadaşlarla ittifaka va
racağımız noktalar olur, dedilk. Başladık müza
kereye. Beyefendiler... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Zabıtların 
(hepsi sahtedir. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Yani na
sıl arz edeyim? Arkadaşlarımdan döne döne 
.aflarını diliyerelk arz ediyorum; yürümıek ka
bil değil. Satır satır üzerinde durukıyoır, her
kes başka bir havanın içerisine giriyor. Ne yü
rümek kalbil, me ittifakı temin edebilmek kalbil. 
Günlerce böyle yürüdü. Ama raporun sonuna 
'g-elinomeldi. Bumdan ,sonra komisyon âdâların
dan birisi taikrir viendi, dedi ki, «Bu âfetler ra
poru, âfet araştırması bütün yürüyüş önde 
bir âfet manzarası arz ediyor. Biz bir sene da
ha çalışsak, bir ittifaka varamayacağız. Omun 
için herkes saızmı bildiği havada çalsın, efen
dim. Müzakereyi buralda keselim. M*esıele bu! 

Müzakere edilmeline hali böyle. Bunu her
kes apaçık bilsin. Nihat Diler arkadaşım ora
da; bir sahte rapordan, falan, falandan bahıset-
ti. Bıen hiç oraya ilişmek niyetinde değildim, 
yine de ilişmiyeceğim. Ama helkesin kafasın
da bir istifham husule gelmiş olabilir. Nedir 
bu sahte rapor lâfı? Sahte rapor lâfı, böyle 
sahte falan sözleri, benim sözüm değil, ama 
'söylendi. Hâdise şu arkadaşlar: Burada diğeır 
arkadaşlarım da söylediler, Erzurum vilâyet 
'konağında valinin makamında deprem dolayı-
siyle tenevvür etmeye çalıştığımız bir sırada 
denildi ki, «Nihat Diler de Hınıs'ta baraka al
mıştır» Oırada efendim, kıyamet koptu. O gün
den sonraki bütün toplantılarımızın yanışını; 
Nihat Diler baraka aldı mı almadı mı, beyan

namesi doğru mudur, sahte mildir, ehli vukufa 
gitsin mi gitmesin mi, yarısını bu işgal etmiş
tir. Ben buıgün de, ilk gün de şunu iüade ediyo-
rum; Nihaıt Diler'in baraka almış olup oknaımıa-
sı hiç mühim bir hâdise değildir.. Vıe ben Ni
hat Diler'in yerinde olsa idim Hınıs'ılı olsa 
idim, evim de yıkılmış olsa idi ve hemşeihrim-
l-o bu felâketli günlerde beraber bulunmak ar
zusu içinde olsa idim, ben de baraka alırdım. 
Yani bu mühim bir mesele değil. Alınmış veya 
ammıamış, bu mühim bir mesele değil. İşte sah
te falan dediği bu mercie aiıt. Komisyonun va
zifesine taallûk eden bir mevzu yok. Araştır
ma ile ilgili bir mevzu da yak. .Nilhat Diler 
baraka aldı mı, almadı mı? Bana ne almış, ba
tı i\ ne almamış efendim... Alsa da mühim değil, 
almasa da mühim değil, ben bu hâdiseyi mü-
hinıısemiyorum. İlk gün de mühimsemedim, yi
ne de ıııühimsiemiyorum. Ne olacak baraka al
mış veya almamış? Alabilir de... Orada oturacak, 
otel yok, oviler yıkılmış, gece yatacak, nerede 
yataıöalk? Elbette bir barakanın içinde yatacak. 
Pekâlâ kendisine bir baraka, kendisi arzu et
memiş olısa bile ayırmış olabilirler. Yani, mü-
h i ilişemiyorum mıesıeleyi, mesele değil bu. Araş
tırma ile filân ilgisi yok. İşte sahte dediği bu
ruda. Ben mülhimsemiyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Meclis İnce
leme Komisyonu zalbıtları topyekûn sahtedir. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Ona benim 
bir diyeceğim yok. Burada miesele, Nihat B>ey 
kalkıp... (igürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaş lamın, sizin 
bu şekilde Müdahaleleriniz Sayın Nihat Diler'-
iıı de yerinden beyanına cevaz vermez, isltirthalm 
ederim, hatip rahat rahat konuşsun, yapmayı
nız efendim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Arkadaşla
rını burada diyorfar ki, acındırıcı bir ifade iler 
«Efendim evler zelzeleden hiç hasar gö,rım'eımiş-
tir veya göırmüş de sonradan yine eski usuller
le, eskiden olduğu gibi yapılmıştır, hiç hasar 
görmemiş evler veya hasardan sonra yapılmış 
evler, yuvarlak taş veya çamurdandır, bu ev
lerin içinde gece yatanlar birbirlerine vasiyet 
ederler, öyle yatarlar. Doğru, öyledir, ama yal
nız bu âfet bölgesi mi öyledir? Aziz arkadaşla-
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ram Türkiye'de teslbit olunmuştur, 2 5O0 000 ev 
bu haldedir vıe zeılaelle böigeisindıelki 2 500 000 
ıhane bu haleledir. Zelzele yâlnız orada değil. 
Bulgun burada oluıyor öbür gün benim menıle-
kıeıtimde oluyor, ondan sonra baikıyorsıun Ege'
de oluyor, basılsa bir yerde oluyor. Bu, tesbit 
edilmiştir. Hepsi böyle. Kim isltemıez, âfet böl
gesinde mamureler yükselsin, Anikara'dan gü-
0e1! kasiab'aılar hu&ule gelsin, kim isitemeız. Iste-
raiyen vatansızıdır. Hele ben nasıl iistıemam? 
Bu mıntialkamn adaımııyıim. Aıma orayı islterken 
ıpelkâlâ Eleşkirt kazasını da isıterim efendim. 
O da öyle, o da yuvarlak taş ve çamurdan... 

Binaenaleyh, Devlet jeolojik raporlara ve ilmî 
tetkiklere göre bugünün anlayışına uygun olmı-
yan meskenlerin hepsini bugünün anlayışına ve 
her türlü âfete mukavim halde yapılmasına ka
rar verdi, her tarafı yaptı da orası kaldıysa bu 
Hükümeti yok edelim. Ama her taraf böyle yal
nız orası değil, ki... Bu bir imkân meselesidir, bu 
bir zaman meselesidir, bu yalnız bir âfet bölgesi 
değildir, bu bir vatan meselesidir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Her zaman 
vatandaşın karşısında bu türlü konuşsaydmız, 
bravo... (Soldan, «Baraka», sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Çetin buyurun siz efen
dim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
BAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Sonra aziz ar
kadaşlarım, burada bir şey dalha söylendi: «Efen
dim, bu, nasıl Hükümet, bu nasıl icraat? Bingöl'
de anket yapılmamıştır. Erzurum'da çeşitli an
ket yapıldı. Burada tatbikat başka, şurada tat
bikat başka, bu nasıl iş?» Doğrudur arkadaşlar. 
Bingöl'de anket yapılmamıştır. Muş'taki tatbikat
la, Erzurum'daki tatbikat birbirinin aynı değil
dir. Doğrudur. Ama, bütün bunlar kanundan gel
mektedir arkadaşlar. Âfetler Kanunu iyi okunur
sa, anlaşılır ki, görülür ki, burada valilerin salâ
hiyetleri vardır, salâhiyet valinindir. O vali öy
le görmüştür, vali böyle görmüştür. Hükümet ne 
yapmıştır? Hükümet valiyi maddi bakımdan mâ
nevi bakımdan takviye etmiştir. Esas vazife va
linindir. Nitekim, Bingöl Valisi. Adam vali, bu
nun öbür tarafı yoktur. Bir vilâyeti onun idare
sine tevdi etmişiz. Kanunu açarak rahat rahat 
dedi ki. «Ben anket yaptırmadım.» Burada Hü
kümet anket yaptırmadı demiyor, dikkat buyu
run. «>Ben anket yaptırmadım» diyor. Niçin böy

le konuşuyor? Salâhiyet valinindir. O öyle gör
müştür ve kanun da diyor ki, muh-itin hususiye
tine, halin icabına, âfetin mahiyetine göre lüzum
lu tedbiri vali alır, «Vali, lüzumlu tedbiri ancak, 
maddi kudreti kâfi değilse. Hükümet onu takvi
ye edecektir. Ayrı tatbikat, kanunî tatbikattır. 
Keyfî değildir ve başarılı da olmuştur. 

Sonra arkadaşlarım, bilmem ki, nasıl söyliye-
yim; yani, söylemek de istemiyorum, ama söy
lendi, onun için söyliyeceğim. Niçin dokuz rapor 
gelmiştir? Bir rapor yerine, iki rapor yerine, üç 
rapor yerine dokuz rapor niçin gelmiştir? Bun
ları hem zabıtlara tescil ettirmek, hem sizlere 
anlatmak ve hem de Türk Milletine anlatmak 
iç in söyl iyeceğim. 

Arkadaşlarım diyorlar ki, «Efendim, valiler 
Araştırma Komisyonunun geleceğinden haberdar 
edilmiştir. Onun için güya tedbir alan valilerin 
hareketleri dolayısiyle meydana birşey çıkmamış 
tır. Çok rica ederim, şurada araştırma önergeleri 
veriliyor, müzakere ediliyor, açık herkese, gaze
teler yazıyor, Komisyon kuruluyor, radyo söy
lüyor, valinin bundan haiberi olmıyaeak. Ve bü
tün bu hikâvelerm öbür tarafında bir şüpheli 
îma var. Valilere haber verilmiştir. Biz valilere; 
geliyoruz, bütün çirkinlikleri ört, güzellikleri 
mevdana çıkar, bize öyle göster, demişiz gibi bir 
"ma var. Pekâlâ sevgili arkadaşlarım, yani ol
muştur diye söylemiyorum, olabilir diye söylüyo
rum. Arkadaşlarım o mıntakanm milletvekilleri 
ve o mıntakanm adamlarıdır. Acaba onlar ne ha
berler gönderdiler, onlar neler hazırladılar, han-
<?i sahneleri tertiplediler? Yani, olmuştur demi-
vorıım, akla geliyor. Yani, biz valiye haber gön
derip, bu tertibi yapmak, bunların aklına geli-
vor da, bu da bizim aklımıza gelebilir. Bunlar 
konuşulur şeyler değil. Devletin valisinin haiberi 
olmaz mı? Sonra şu köye, bu köye gidiyoruz, vali 
bizimle beraber iken, Muş'ta vali bizimle beraber 
gelmesin dediler. Oldu bu iş, kafamın tası fır
ladı. Valinin himayesi üstümüzden çekilirse, biz 
oralarda dahi srezmeyiz, Nahit Bey gezer, memle
ketidir, hemşehrisidir gezer... O da bir gezme. 
Yani, bilmem nasıl arz edeyim; «Vali beraber 
niye geliyor» diyor. Nasıl gelmez? Vali, bu icra
atın başında, içinde; kanunî salâhiyetlerini kul
lanmış bir makamın saihilbi. Ben ondan hesap so
racağım, o benimle beraber gelmiyecek. Yani, bu 
ifade edildi. Ama biz hidbir zaman demiyoruz ki; 
efendim araştırma önergesi konuşulmasın. O öner-
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ge üzerinde burada geçen müzakere zabıtları da
ğıtıldı, demiyoruz. Dağıtılır, dağıtılır ne vardır 
Ibunda? Milletvekili seçmeniyle aleni olmuş bir iş 
Ihakkında her türlü teması yapalbilir. Bundan ta
biî hiçbir şey yoktur. Yani, bunları şunun için 
söylüyorum; niye dokuz rapor geldi? Bir rapor 
gelecekken veya bu raporla, bir muhalefet gelecek
ken niçin dokuz rapor geldi? İşte bundan dolayı 
geldi arkadaşlar, bunlar getirdi dokuz raporu. 

Yol meselesi, herkesin, her konuşan arkadaşı
mın burada dile getirmeye çalıştığı bir mevzu ol
du. Sevgili arkadaşlarım, her iskân ünitesine 
yardım yetişmiştir. 

Bunların bir kısmı köy yoludur. Onların o 
gün âcil yardımını yetiştirmek içlin yapılmıştır. 
Bir kısmı da ömürlü yoldur. Meselâ, Bingöl -
Karlıova yolu yapılmıştır. Her namüsait mev
simde, yağmurda, çamurda birkaç kere gittik, 
geldik. Ve o yolun etrafındaki köylüler ve Bin
göl, Karlıova halkı bu yolun yapılmış olmasın
dan dolayı şükran hisleri içindeler. Çok ister
dim, Kemal Yavuz arkadaşım yol meselesinde 
konuşurken burada olsun. Bingöl - Karlıova 
yolu asırlardan beri, Bingöl mevcudolduğu, Kar
lıova mevcudolduğu günden beri yok olan yolun, 
bu münasebetle yapılmış olduğunu ifade etmiş 
olsa idi çok memnun olacaktım. İfade etmesini 
beklerdim. Etmedi. Niye etmedi bilmem? Et
medi. Sonra biz Bulanık'a gidemedik. Doğru
dur. Niçin gidemedik? Hazırlandık, gideceğiz, 
çok yağmurlu bir hava; şoförlerden ve Nafia 
teşkilâtından bilgi alan vali, dedi ki; «Biz bu 
yolu kuraklık için yaptık, Yazın yaptık, arazinin 
tabiatını iyice tetkik edemeden yaptık. Ama bu 
güzargâhta bir yer vardır ki, arazi çürüktür, 
yağmur yağınca bataklık haline geliyor, öyle bir 
geçiri noktası vardır, otomobiller oraya kadar 
gittiler orayı geçemedikleri için döndüler. Onun 
için giderseniz, siz de oradan geçemezsiniz.» Doğ
ru bu. Ama, bu demek değildir ki, Muş - Bula-
nık yolu yoktur. Yol vardır. Yolun bir nokta
sında arazi çürük çıkmıştır, bataklık halline gel
miştir, mevsim itibariyle oradan geçilemiyor. 
Ama şimdi bu kadarcık bir hâdisede herkes çı
kıyor, efendim, haniye yol yapıllmıştı, oraya gi
demedik, diyor. Allah Allah, güdemedik, ama 
yol da yapılmış, yolun yapılmadığını söyliyen 
yok. Demiryolunda bir köprü çöküyor. İşte ge
çen gün de Yozgat havalesinde bir köprü çöktü, 
üç dört gün trenler işlemedi. Bu demek değildir 

ki, Ankara - Kayseri - Sivas arasında demiryolu 
yok. Var demiryolu, ama işdemiyor. Niye? 
Köprü çöktü ondan. Burada da yol var, arazi 
çürük çıkmış da ondan gidemiyorlar. Böyle 
elemiyorlar.... Kürsüden, hani, yo'l vardır, de
diniz, işte biz gidemedik ya, yol yok... E, biz 
gidemeyince demiryolu yok oluyor mu? Yok... 
Biz gidemiyoruz ama demiryolu var. Sonra Er
zurum'dan çıktık bir kazaya gideceğiz. Hulûsu 
niyetle, gayretle ve o şartlar içerisinde gideceğiz. 
Gittik bir yere kadar, karşımızdan karayolları
nın bir vasıtası geldi, dediler ki; «Kar yolu 
kapatmış, ileri gidemezsiniz.» E bu yol yok de
mek mi? Yol yar, ama kar kapatmış... («Bir 
gün bekleseydiniz» sesi) Ha! bir gün beklesey-
dik, ayrı hikaye. Yol mevzuu, yol var ama kar 
kapatmış gidilemedi. 

Sonra yine bir zihniyeti belirtmek için arz 
ediyorum; beyefendiler; Erzurum merkezinde 
niye zelzele olmuş ? Doğru ama, büyük şehirdir, 
olmuş, yaralar sarılmış, yani bana şunu verdin, 
bunu vermedin, baraka yaptın, ev yapmadın pa
ra verdin, böyle mevzu yok. Yok böyle bir şey, 
olmadığı için ne vali, ne de hiçbir kimse burada 
da bir araştırma yapın, diyen olmadı, aklımıza 
gelmedi yapmak. Asıl işin garibi, çok garibi, 
bu kürsüden, Erzurum merkezinde araştırma 
yapamadık, yapmadık, diyen arkadaşlarımız da 
demedi. Gelip burada diyeceğine, orda diyebi
lirdi ki, yahu arkadaşlar, Erzurum'da da zelzele 
olmuştur, burda da bir araştırma yapalım. De
miyor orada. Gelip burda diyor ki, «Erzurum'
da araştırma yapmadık.» Şu halde nasıl izah 
edeyim, bilemiyorum, ki, yani dedin de mi yap
madık arkadaş? Bizim aklımıza gelmedi, bir 
şikâyet de yok. Vali de bir şey söylemiyor ve 
esasen hafif geçmiş. İçimizde de onlardan baş
ka Erzurum milletvekilleri de var. Onlar da bir 
şey demiyor, biz de orada bir zelzele araştırması 
yapmıyoruz. Gelmiş şimdi kürsüye, diyor ki, 
«Efendim, Erzurum merkezinde araştırma yapıl
madı.» Nasıl izah edelim bunu? 

Netice şu arkadaşlarım; vakit yaklaşıyor, 
fazla zamanınızı almıyayım, diyorlar ki; «Efen
dim, maarif meselesi iyi olmuştur.» Onu da hepsi 
demiyor. Yani hani sözlerimin başında arz ettim 
ya, objektif olduğu hakkındaki kanaatimi halen 
mahfuzdur, Sayın Gıyasettin Karaca diyor ki ; 
«Maarif meselesi iyi olmuştur.»- Bu kadar geçi
yor. Arkadaşlar iyi olmuştur, değil, çok iyi ol-
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muştur. Yani bir fırsat olmuştur. Üç bin küsur 
talebe mekteplere yerleştirilmiştir, yatılı mek
teplere yerleştirilmiştir ve okumaya devam edi
yorlar. İnsanın aklına biran için şöyle bir soru 
geliyor; acaba böyle bir âfet olmasaydı - keşke 
olmasaydı - orada burnu kanayan bir insanın 
da burada ıstırabını duyarım. Keşke olmasaydı, 
böyle bir âfet olmasaydı, bugün yatılı mektep
lere yerleştirilmiş, en iyi şartlar İçinde, okuma
ları temin edilmiş bu evlâtlarımız, bu ölçüde 
mekteplere gitmiş, okumuş olacaklar mıydı? 
Böyle dile getirmek lâzım. Milletin büyüklüğü
nü ve milletin yardım hissinin nasıl şahlanmış 
olduğunu böyle dile getirmeliydi.. Maarif işi 
iyi olmuş... Sonra, iç, iskâna geçmiş afetzedeler 
var. Yaz geldi, bunların bundan sonraki hayat
ları ne olacak ? 

Sevgili arkadaşlarım; şunu vukufla, bilerek 
arz edeyim ki; bu âfette kanun hüküm]eri dar 
gelmiştir. Kanuna riayet edilseydi, motamo 
Âfetler Kanunu tatbik edilmiş olsaydı, bir hafta 
âcil yardım yapılır, bir hafta sonra afetzedeler 
Kızılay ile karşı karşıya bırakılır ve Hükümet 
oradan çekilirdi. Kanun bu. Ondan sonra Hü
kümetin tek işi kalıyor; evini yapmak istiyen-
lere, talebettiği takdirde, kanuna göre, fondan 
aktarmak suretiyle, Emlâk Kredi Bankası va-
sıtasiyle kredi vermek. Ama bu hâdisede böyle 
mi olmuş? Hayır. Bugüne kadar dahi Hükü
met işin içinde kanunun kâfi gelmediği yeri 
kararnamelerle doldurarak çocuk okutmuştur, 
gıda yardımı yapmıştır, baraka.yapmıştır, has
tanede tedavi etmiştir. Âfetler Kanununda bu 
yok. Bir hafta âcil yardım, ondan sonra Kızılay 
ve vatandaş, onunla başbaşa. Yapılan iş kanunu 
çok aşmıştır. Yani hiçbir âfete, bu âfete gidil
diği sürat ve vüs'atta gidilmediğini iddia etmek 
mevkiindeyim. Ama Gıyasettin Karaca arka
daşım dediler ki, «Efendim vaktiyle Erzincan'a 
gitmiş, falana gitmiş, falana gitmemiş, onu bu
nunla kıyaslamıyalım.» Ama ne ile kıyaslıya-
lım? Şu Âfetler Kanununun tanıdığı imkânlar
la kıyaslıyalım. Âfetler Kanununa göre Hükü
met neyi yapmaya mecburdur ve fiilen neyi yap
mıştır? Bununla kıyaslıyalım. Âfetler Kanu
nuna göre yapsa bir hafta sonra Hükümet ora
dan çekilecek. Bir hafta sonra Hükümet yok.. 
Kim var? Kızılay var, nasıl varsa, var. Yani 
niçin böyle? Allah vermesin; fikrimi izah için 
arz ediyorum, üç vilâyetin bâzı kazalarında oldu. 

! Türkiye Tektonik bir arz parçası üzerine otur
muş bir ülkedir. Türkiye'nin yarısından çoğu 
ze'lzele m-mtakasıdır. Bunun raporları var. 10 vi
lâyet de olsa, 20 vilâyet de olsa bu felâkete gi
dildiği ölçüde 10 vilâyete, 20 vilâyete yetiş
meye kimin takati var ? Hangi Hükümetin, han
gi imkânının takati var? Bütün bunların hepsi 
kanun vazıı tarafından biran düşünülmüştür. 
Ondan sonra Kızılay'la karşı karşıya, ama ne ol
muş burada? Kararnamelerle iş halledilmiştir. 
Niçin iç iskâna gönderilmiştir? 

Beyefendiler, evi yıkılmış vatandaş; sarsıntı 
devam ediyor, ölüsü olmuş, morali bozulmuş, ben 
burada durmam, gideceğini, diyor. Nereye gi
dersen git, diyebilirdi Hükümet. Dememiş, 
«Sana şu kadar yardım yapıyorum, öyle git, git
tiğin yerde ikâmetini temin ediyorum, öyle git» 
demiş. Âfetler Kanununda yok böyle bir şey, 
Hükümet kararname ile yapmış bunu, yok Âfet
ler Kanununda böyle bir şey. 

Şimdi tıpkı bunun gibi, vatandaş gitmiş Kışı 
geçirmiş, Kış bitmiş eh, bunlar gidip, ne yapa
caklar? Sevgili arkadaşlarım, gönül bütün va
tandaşlarımızın hiçbir geçim endişesi içinde ol
mamasını arzu ediyor ve bir mânada gayretleri
miz de bu istikamettedir, bu hedefedir. Fakat 
Kışı şöyle böyle -geçirip de, Yazın ne yapaca
ğını bilmiyen yalnız bu afetzede hemşehrilerimiz 
midir? Vatanımızda çok vardır böylesi. Ne ya
pacağız? Serbest hayat içersinde ne yaparsa 
onu yapacağız. Ama Hükümet bunu da boş bı
rakmıyor. Bunun da peşindedir. Onun da is
kân edildiği yerden, kendi doğduğu yere, mem
leketine gitmesinin ve orada müstahsil hale, gel
mesinin imkânlarını aramanın gayreti içindedir. 

Onu da biliyoruz. O da Âfetler Kanununda yok, 
yok Âfetler Kanununda, Halkın içinden çıkmış, 
halka hizmet için çıkmış bir Partinin Hükümeti, 
halkın Hükümeti olmanın esprisi içersinde, ka
nunun durduğu yerde kararnamelerle halin ica
bını yürütmeye, vatandaşın ıstırabını dindirme
ye koyulmuştu. Hizmetin azameti bu. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) Şimdi bu 
büyük hizmette ufak tefek aksaklık, niçin efen
dim bir evde... Meselâ burada buyurdular. Efen
dim 8 kişi bir barakanın içersinde olur mu ? Evet 
8 kişinin bir barakanın içinde ikâmeti güç. Doğ
ru, güç. Evli olsada, birkaç evli olsa da, hepsi 
bekâr da olsa güç, kabul. Ama dâva ne? Kışı 
geçirtmek. İyi ondan sonra, sanki 10 000 bara-
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kanın içersinde, 10 000 barakanın hepsinde 8 ki
şi kalacakmış gibi 8 kişi ikâmet edecekmiş gibi 
konuşuyor. Öyle değil arkadaşlar. Hesabını 
yaptık, ortalama bir barakaya üç buçuk insan 
düşüyor. Herkes 8 değil, 2 kişi oturan var, bir 
kişi oturan var, üç kişi oturan var, 6 kişi oturan 
var, 8 kişi oturan var. Ortalama bir barakaya 
üç buçuk insan düşüyor. Böyle konuşmak lâzım, 
üç buçuk insan düşüyor. 

Sonra, bu barakalar niçin ? Kış geçsin için. 
Onların kendi malları falan değil, Hükümetin 
malı, sökecek götürecek, ne edecek edecek. Hâdi
seleri böyle konuşmak lâzım. 

Netice şu sevgili arkadaşlarım, biz Komisyon 
ekseriyeti olarak, âfetten sonra Hükümetin sü
ratle, vüsatle yaraları sarmış olduğuna kaaniiz, 
samimî ve civdanî kanaatimiz budur. Bu işin 
yürüyüşünde, memurdan gelme, halktan gelme, 
moral bozukluğundan gelme bâzı aksaklıklar ol
muştur. Fakat bu olan aksaklığın tecvizi hata
dan küçüktür, hizmetin azameti karşısında dile 
alınacak şeyler değildir. 

O itibarla raporumuzun tasvip buyurulmasmı 
arz ve istirham eder, hepinizi hürmet ve sevgi 
ile selâmlarım. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Bir so
rum var. 
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BAŞKAN — Sual soramazsınız. Oturunuz ye
rinize. içtüzüğün 111 nci maddesine göre soru 
ancak kanunun müzakeresinde veya bütçe müza
keresinde sorulabilir. Kaldı ki, henüz Komisyon 
sözünü ikmâl dahi etmemiştir. 

Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve eko
nomik cephelerini bütün ayrmtılariyle aydınlat
mak ve bilgi edinmek üz^re kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonu için yapılan üye seçimine 
217 üye katılmış ve neticede ilişik listede isim
leri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. Tasnif Heyeti. Müsaade ederseniz 
isimleri okumıyacağım. Çünkü, zaten gerekli 
çoğunluk sağlanamamıştır. O bakımdan alman 
oylar üyelik niteliğini düzenliyemiyecektir. Ço
ğunluk sağlanamadığı cihetle seçim gelecek bir
leşimde tekrarlanacaktır. 

Petrol Araştırma Komisyonunda açık bu
lunan üyelik için yapılan seçime 206 üye katıl
mış ve neticede aşağıda isimleri bulunan üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır : 

İsmet Kapısız 196 ve diğer dağınık oylar.... 
Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle 

seçim gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 
Saat 19,00 a gelmiş bulunuyor. Bu sebeple 

Birleşimi 25 . 5 . 1967 Pterşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

. . . . > . . . >**<> ...<.... 





Millet Meclîsi 

GÜNDEMI 
106 NCI BİRLEŞİM 

24 . 5 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 

üzere Anayasanın 88 nei 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'nın, 
Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde ince
lemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasına dair önergesi (10/14) 

3. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri -ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/15) 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
kanserin tedavisini, ıhastalığa duçar olanların 
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
sağlıyaeak örgütün kurulmasını, bu hizmette 
çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25) 

5. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık 
ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle 
aydınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulma
sı kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

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

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit 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
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çınım öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sofusu. (6/218) 

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

6. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına 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 milletvekilleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/234) 

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

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



10. — Adana Milletvekilli Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn 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 Milletvekili M. Salih Yıldız' 
m, 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. Şalin Yıldız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/241) 

14. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'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 olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/253) 

18. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam 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
sal'm, 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 Işgüzar'm, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/258) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
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 Lâtif 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. — Urla Millet wkili Behicıe Hatko (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 Sami Biniedoğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fmdık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

27. — İzmir 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 uca 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma-



lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın Adapazarı 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 konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

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

32. — Salkarya Milletvekilli Hayrettim Uysal'-
ın, Bedri Baykam'm, 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'ın, 
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 olduğun» dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

36. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Saıı-
yüce'nin Suriye'nin Türkiyeden 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 Dursun Akçaoğ-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi-
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I 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. — Trabzon 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 

I Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

40. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
•edilen ve kamnun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden aynlınnnş olduğuna dair Dev-

[ let Bakanından sözlü florusu (6/277) 

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 h«m,gi bir Millî Eğitim Müdüründe aranı
lan vasıfların neler olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından 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 kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevril
miş olduğuna dair İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu (6/280) 

I 44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus Gazetesine ve Akis dergisine sattı
ğı gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu C6/281) 

45. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüee'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının han
gi illere ne miktarda 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 

| Bakanından sözlü sorusu (6/283) 



— 4 
47. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 

Hatipoğlu'nun, 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 olan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmeö'. karşısında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285) 

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

50. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo

ğan'm, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair l icaret ve Sanayi bakanların
dan «özlü sorusu (6/287) 

I I I 
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 - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


