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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dizinleri Br.rıanve!İtil'i Far i l i Siiloan, Orta -
Eoğu'da meydana gelen son siy ad buhran ile 
'mıuihtem,'0.1 geligm elerime ve Hükümetlimizin al
dığı tedbirlere, 

(tamir M:Mvc.kili Osman Zcıki Efooğılü da, 
Cuımhuriıyeti Gazetesinde aosyalizim perdesi al
tında ıkcmünizm propagandası ve AmerJkan 
ıdünmanlığı yapıldığına dair demeçte bulun
dular. 

Kayoecû Millctvıcıklli Fehmi Cumaboğlu'mın, 
millî âbidelerimize ve tarihî eserlerimizle karşı 
gösterilen ölgls'ıziliğe dair dcmıecine Devlet Ba
lkanı 'Hüsaımeıtıtin Ataıbeyli cevap verdi. 

Potrol tonunun'da Meclis A.raıtşırması yapan 
Kcımiısyceıda aç~ık bulunan bir üyeliğe ve 

Yerli ilâç endüıbrılölnin' sccyal, sağlık ve 
e'komoımllk cepılıeb'rinl bütün ayrıntiıktriyle ay
dınlatmak ve bil/ji edinilmek üzere kurulma
sı kabul edilen Meclis Arattırma Komisyonuna 
üye seçimi aynı cam an da yapıldı ha de, oy
ların ayrımı sonumda çoğun1 v.lk sağlanamadı-
ğarjilan 03c nülerin gelecek 'birleşimde tekrar
lanacağı1 bildirildi. 

Uşaik M'llicOvdkilJ Faıhri Uğraniızöğlu'nrun, 
27 . 5 . 1933 ita-«'ıh ve 2733 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genci tatiller hakıkındaiki Kanunun 2 
ııci maddecinin (D) ve (E) fukralaraım değiş-

Y azılı sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziy: 

Ekincimin, Hazar HIdro - elektrik Santralinder 
Ergani'ye elektrik enerjisi verilip vcrilmiyeco-
ğine dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/387) 

TASARILAR 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kcsinhesap kanun tasarısı. (1/388) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 büt
çe yılı Kesinıhosau kanunu tasarısı. (1/369) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

.tirü'miGorn'e dair kanun tcıklifinln, görüşüİmgesi, 
iLgllıi Kombycın Geınol Kurulda hazır .bulunma
dığından, gelecok birleşime bırakıldı.. 

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteri
ner hekimlere ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifinin 1 
nci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. Bir 
saatlik süre dolduğu için teklifin görüşülme
sine gelecek birleşimde devam olunacağı bil
dirildi. 

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

Gümüşane Milletvekili Sabri özcan San'm, 
Meclis çalışmalariyle ilgili önergesi okundu 
ve konunun Başkanlık Divanında görüşüldük
ten conra oylanacağı bildirildi. 

31 . 5 . 1967 Çarşamba gün saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,02 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Manisa 
Ahmst Bilgin önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

2. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Tanisa'daki Genel - i ş grevinde idare, polis ve 
belediye yetkililerinin kanunsuz davranışla
rına ve partizanca hareketlerine dair yazılı 
som. önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/338) 

KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 

3. — Artvin Milletvekili Mustafa Rona'mn, 
Şerif oğlu Ali Topçu'ya vatani hizmet tertibin
den avlık bağlanmalına dair kanun teklifi. 
(2/523) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat -Öztürkçine'nin, 507 sayılı Esnaf ve Kü-

SORULAB 

2. — GELEN 
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çük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/524) 

(Sanayi ve Ticaret komisyonlarına) 

RAPORLAR 

5. — Jandarma Kanununda değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa

vunma ve İçişleri komisyonları raporları. 

(1/217) (Gündeme) (S. Sayısı : 294) [Dağıt
ma tai'ilıi : 30 . 5 . 1967] 

G. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları. (1/361) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 295) [Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1967] 

Ünal 110 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mil
let Meclisinin 110 ncu içtimaını açıyorum, efen

dim. 
Ekseriyetimiz var, görüşmelere başlıyoruz. 

3 — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
keh'in, Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi 
Tokat Şubesinin A. P. parti organı şeklinde ça
lıştığı hakkında yayınladığı genelgeye dair de
meci. 

'BAŞKAN — Sayın Bedrettin Kara erkek, 
Türk Kadınlar Birliği Tokat Şubesi hakkında 
beş da/ki.kalık bir konuşma rica otmişsiniz, bu
yurunuz efendim, beş dakikayı geçmemek üze
re rica ediyorum. 

BEDRETTİN KARAERKEK (Tokat) — Sa
yın Başkan, saym milletvekilleri; 

Seçim bölgem olan Tokat'ta Türk Kadınlar 
Birliği Genel Merkezinin bir işılemi ve bu işle
min yarattığı reaksiyonu duyurmak amacı ile 
söz almış bulunuyorum. 

Türk Ka.d:n'lar Birliği Genel Merkezinin bir 
yeltkilisi, bir basın bülteni suretini milletvekili 
ve senatörlere pazartesi günü dağıtmış bulun
maktadır. Bu bültene göre «Tokat Türk Kadın
lar Birliği, A. P. partizanlarının elindedir ve 
bir panti organı gibi çalışmaktadır. A. P. İl
lere yardım etmcıktedir. Tokat Valisi de Anaya-
sr. ve hürriyetleri çrğncm'stir. Vali, Anayasa dışı 
tutumundan dolayı da İçişleri Bakanlığınca 
Yüksel Menderes'in memleketi olan Aydın'a 
gönderilmekle mükâfatlandırılmıştır. 

Türk Kadınlar Birliği, bu korkunç tablo 
karşısında, Parlâmentonun harekete geçmesini 
istemektedir.* 

Yine bu açıklamada Türk Kadınlar Birliği
nin Genel Başkanını bu olaya karıştıranlar 
«onun soyadının tarihinden ve şahsiyeti ile 
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kendi öncülüğünü yaptığı kuvvetten korkanla
rın heyecanlı çığlıklarıdır» gibi modası geçmiş 
basit: lâflar vardır. 

Öğrendiğimize göre Türk Kadınlar Birliği 
Genel Başkanı eski Millî Birlik Komitesi üyele
rinden ıbirinin eşidir. Korku yaratan ve öncülü
ğünü yaptığı kuvvet nedir bilmemekteyiz. Böy
le korku saçan ve bu şahıs tarafından öncülü
ğü yapılan kuvvet varsa ne olduğunu bilmek 
isteyenfler de bulunabilir. 

Kemdi iç bünyeleri ile ilgili haksız tutumu, 
bir siyasi olay olarak, Parlâmento üyelerine 
ve umumi .efkâra duyurmak çabasındadırlar. 
Böyle haksız bir tutumla umumi efkârda par
timiz aleyhine bir nifak yaratabilecekleri ümi-
dediıliyorsa yanılıyorlar. Bu iddia ve tutuım 
mânâsız bir çırpmış ve gülünç olmaktan ileni .ge
çemez. 

Her partiden hemşehrilerim, olayı ve ola
yın Türk toplumluna duyurana şeklini tatsız 
bulmakta ve bendenizden bu 'konuda gerçeğin 
duyurullımasmı istemektedirler. 

Tokat ilinde hayır cemiyetlerinin yönetim 
ve çalışmaları heır zaıman parti mülâhazaları
sın üstünde ve dışında tutulmuştur. Hiç-|bir za
man istismar konusu yapılmamıştır. 

İşin. .esası şudur : Tokaıt ilimde Türk Kadın
lar Birliği üy elerinin hiçhir partiyle ilişikleri 
yoktur. Çalışmaları bâzı taleıbelere burs ver
me ile bâ;zı fakir hanumlam yardım .şeklimde ol
muştur. Orta dereceli okullarda okuyan ve oku
yacak olan kız çocuklarım korumak, 'barındır
mak ve bunun için bir yurt yapmak şartiyle 
hemşelhril.erimizden 60 bin lira kadar para top
lanmış ve bankaya yatırılmıştır. 

Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi To
kat'a hir müfettiş göndermiştir. Müfettiş ha
nım Tokat Türk Kadınlar Birliği Şulbesini 
feshettiğini bildirmiş v,e 'başta banka cüzdanla
rını, sonra da, derneğin bütün evraklarını top-
lıyaralk Tokat'tan ayrılmak istemiş ve 'bu ara
da genel başkanımız Rusya'ya gidecek, bize 
para lâzım Türk kadınlığını dışarda tanıtmak 
gibi büyük gayeler yanında 3 - 5 çocuğu okut
mak için pansiyon açmanın "bir mânası olmıya-
eağımı bildirmiş, büyük gayeler için 
çalışması gerektiğini söylemiştir. Bu dunum 
muvacehesinde bir müfettişin teftişi mütaakıp 
birliğe ait evrak . ve bilhassa banka cüzdanları

nı alıp götürme yetkisinin olmadığı kendisine 
münasip bir lisanla bildirilmiş ve müfettiş ha
nım Ankara'ya dönmüştür. 

ıBilâlhara haksız davranışın Tokat'ta yarat
mış olduğu ,büyük infial duyulunca, rrruihteırem 
üyelere bir bülten dağrtıllmıştm Türk Kadın
lar Birliği Genel Merkezi Tokat'ta varlığını 
öğrendiği 60 bin liranın Ankara'ya transferimi 
ilgili Devlet ımemurlarından değil, .bankaların 
Arikara'daki merkezlerimden istemiştir. Bu ka 
mımnız takibe ;L!ir lıan'^a uymamıştır. Bir bau-
rca da kanuni bir yetki ve, ilâma dayanumyan 
bu acele naklin hata olduğun/u kabul etmiştir. 

Arz ettiğim hususlardan anlaşılacağı üzere 
bütün dâva., Tokat'ta bulunan 60 bin liranın 
genel merkeze nakli arzusundan ve korkutucu 
.kuvvetlerin öncülüğünü yapan bir genel başka 
mn Moskova'ya seyahati için para sağlamai 
telâşından doğmuştur. 

Tokat'ta hayır cemiyetleri hiçbir zaman şa 
his ve zümre reklâmları için kullanılmamıştır. 
İlimizde bu gelenek mevcut değildir. 

Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi, Türk 
kadınlığına hizmet etmek değil, şahıs veya züm
re reklâmını yapan korkutucu kuvvetlere hizmet 
eden bir kuruluşsa bunıun bilinmesi lâzımdır. 

Adalet Partisi siyasi .'bir partidir. Vatandaş 
indinde itibar kazanmak için, hayır cemiyet
lerine yönelen iyi duyguları sömürmek istiyen 
ve şahıs veya şahısların yardımıma ihtiyacı yok
tur. Böyle bir yardımı şiddetle reddeder. 

Türk Kadınlar Birliğinin ve onun Genel 
Başkanının temsil ettiği veya öncülüğünü yap
tığı korkutucu bu kuvvet ne ise bunun tesibiti 
ve millete duyurulması Hükümetin görevidir. 
Türk Kadınlar Birliğimin Tokat'taki tutumu 
Türkiye'deki tutumuna bir örn ökse bu Cemiyet
ler Kanununa göre suçtur. 

Olayın arz ettiğim gerekçeler içinde ve Ce
miyetler Kanununa göre ilgili makamlar tara
fından incelenmesini rica eder saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

2. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, Ma
nisa Belediyesi ile bu belediyenin işçileri ara
sındaki anlaşmazlığa dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın' Şeref Baktnk, Manisa 
Belediye işçilerinin, grevi hakkında 5 dakika^. 
hk bir konuşma istemişsiniz. Buyurun efen
dim, f> dakikayı geçmemesini rica ederim. 
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..ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Sayın arka
daşlarım, Manisa Belediyesi ile bu Belediye iş
çileri arasında devam etmekte olan grevi 
yerinde inceliyerek edindiğim bâzı bilgileri 
Yüce Kurulunuza kısaca sunmayı görev sayı
yorum. 

Ücret konusunda beliren görüş ayrılığı, iş
çileri greve götürmüştür. Toplu Sözleşme 
masasında taraflarca öne sürülmüş olan 
iddiaları huzurunuzda söz konusu edecek deği
lim. Grev, bir bakıma, uyuşmazlığın başgös-
terdiği alanda, ekonomik güçlerin çatışması 
esasına dayanır. Grev hakkının uygulanabil
diği ülkelerin bir kısım işkollarında bazan 
grevle karşılaşmak tabiî sayılmalıdır. Grev
lerin, bir süre sonra tarafları memnun 
edecek bir uyuşma ile sonuçlanması da müm
kündür. 

Ama taraflar, toplu sözleşme masasaındaki 
iddialarını savunma haklarına ne kadar sa
hip iseler, grev hakkını düzenleyici kanunun 
öngördüğü yasaklara uymak zorunda bulun
duklarını da bilmelidirler. Hele, işveren Ma
nisa Beediyesi gibi bir kamu kuruluşu ise, 
kanuna saygıda daha dikkatli, hattâ örnek ol
ma lı di v. 

275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun 27 nei maddesinin 2 nei 
fıkrası, işverenin, grevci işçilerin yerine işçi 
alamıyacağını belirtir. Bu hüküm, «İşverenin, 
hiçbir suretle, daimî veya geçici olarak 
başka işçi alamıyaoağı gibi, başkalarını da ca-
lıştıramıyaeağı» nı göstermiştir. 

Hu hükme aykırı tutum, grevin etkisini 
azaltmak ve bu Anayasa hakkını fiilen kul-
lanılmaz'hale getirmektir. 

Bu suçu A. P. li Manisa Belediye Başkan
lığı, hileli ama, gizlenmez bir biçimde işlemiştir. 

'Bu durum ister istemez grevcileri tahrik 
etmiş, sinirleri alabildiğine germiş ve bu 
yüzden Manisa sokaklarında esef verici olay
lar cereyan etmiştir. Polis - grevci çatışmaları
na da yol açan bu üzücü olaylara Hükümet 
kayıtsız kalmıştır. 

Ayrıca İktidar Partisi Manisa çevresinin 
çalıştırdığı iftira makinası, grevcilerin komü
nist oldukları ve kendilerine grev fonundan 
ödenmekte 'bulunan paraların Moskova'dan 
gönderildiğini öne sürebilmiştr. 

Her hangi bir grev süresince grevci işçilere, 
grev fonundan sendikalarınca ödenen ödenek 
kadar sempatik gelecek başka bir ödeme gös
terilemez. Bu sempati kaynağını Moskova'ya 
bağlama çabası, Türk işçisine Moskova'yı sem
patik gösterme çabasıdır. Bilmeden yapılan 
bu şuursuz propagandaların zehirli sonuçla
rına üzülmemek ve olayın iftiracılarını ayıpla
mamak mümkün değildir. 

Yüce Kurulunuzun da katılacağına inandı
ğım bu uyarmayı, kendime görev saydım. İk
tidar üzerinde olumlu etki yapacağını uma
rım. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

«5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Suriye sınırı içinde halan Türk vatan
daşlarının intifama ait demeci. , 

BAŞKAN — Sami Binicioğlu, Suriye hu
dudu içerisinde kalan Türk arazileri hakkın
da beş dakikalık bir konuşma istemişsiniz, 
beş dakikayı geçmemek üzere buyurun, efen
dim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, sayın, milletvekilleri, bundan bir 
müddet evvel Suriye'de vatandaşlarımızın inti
famda bulunan bâzı toprakların Suriye Hükü
meti tarafından devletlcştirildiğini, el konul
duğunu duymuştuk. Buna karşılık olarak da 
bizim Hükümetimiz, yine Suriye vatandaşları
na aid-olup, Türkiye Cumhuriyeti sınırları için
de bulunan topraklara aynı şekilde muka
bele - bilmisil olarak el koymuş bulunuyordu. 
Edindiğim malûmata göre, Türk - Suriye hu
dudunda Devlet tarafından el konan bu top
raklar Reyhanlı'da 54 000 dekar ve diğer hudut 
şehirlerimizde 375 000 dekar kadar tutmakta
dır. Şimdi haber aldığımıza göre, orada ya-
şıyan vatandaşlarımız, Suriye ile Türkiye Cum
huriyeti Devleti arasında mevcudolan bir pa
savan anlaşması gereğince, 25 seneden beri 5 
kilometrelik bir mesafe dahilindeki toprak. 
larmı karşılıklı olarak geçip işlemekteydi
ler. Ve hudutta yaşıyan bu vatandaşlarımı
zın yegâne geçim kaynağı da Suriye hudut-
leri içerisinde bulunan topraklarıydı. Yani, bun
ları işlemek suretiyle geçiniyorlardı. Bu iş 
böyle olunca vatandaşlarımız, topraksız kal
mışlardır ve bunlar, binlerce çiftçi ailesini teş
kil etmektedir. 
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Reyhanlı'da bulunan 54 000 dekarlık ara
ziye Ziraat Vekâletinin bir üretme çiftliği 
yapmak maksadiyle kamulaştırma yoluna gi
deceğini haber almış bulunmaktayız. Diğer 
375 000 dekarlık arazinin ise, Suriye'de top
rakları kalan vatandaşlarımıza dağıtılacağı 
söylenmektedir. Fakat bugüne kadar bu ko
nuda Hükümet tarafından her hangi bir açık
lama yapılmadığı için ve orada yaşıyan va
tandaşlarımıza da bu topraklardan verilme
diği için bu vatandaşlarımız şikâyetçidir
ler ve büyük bir endişe içerisindedirler Ben 
bu kouşmamı yapmadan evvel Hariciye Ve
kâletiyle temas ettim, diğer ilgililerle temas 
ettim, bâzı malûmat aldım. Bu malûmat, her 
ne kadar tatminkâr do-jilse de, henüz daha 
mesele aydınlığa çıkmış değil. Bilhassa be
nim nazarı dikkatimi çeken, Reyhanlı mmta-
kasında 54 CO0 dekarLk arazinin Devlet üret-
met çiftliği haline getirilmek için karar alın
dığı hususudur. 

Değerli arkadaşlarım, takdir buyurursunuz 
ki, Suriye Hükümeti tarafından el konulan 
topraklar bizim vatandaşlarımıza ait topraklar
dır. Türk Hükümeti tarafından el konulan 
bu topraklar da, Suriye'de yaşıyan Suriyeli va
tandaşlara ait topraklardır. Binaenaleyh, bu 
toprakların doğrudan doğruya toprakları Su
riye'de kalan vatandaşlara âdil bir şekilde 
dağıtılması ve iade edilmesi ve halen toprak
sız olan ve başka geçim kaynağı olmıyan 
bu vatandaşlarımızı biran evvel toprak sahibi 
kılmak gerekmektedir. Bilhassa iktidar parti
sinin böyle 54 OOÖ dekarlık bir araziyi ki ; bu, 
fertlere aidolması icabeden araziyi, devlet
leştirmeğe kalkması kendi prensiplerine de ay
kırı düşmektedir. Binaenaleyh, benim Say m 
Hükümetten ricam, birçok şikâyet mektupları 
almış bulunuyoruz, bu topraklarnı, orada ya
şıyan, halen topraksız olan ve topraklan Su
riye'de kalan vatandaşlarımıza en kısa bir 
zamanda âdil bir şekilde damıtılması ve bu iş 
oluncaya kadar da yetkililerin oradak'', va
tandaşlara bir açıklamada bulunmalarıdır. Zira 
bu, vatandaşlar büyük bir endişe ve geçim 
sıkıntısı içerisindedirler. Hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

TALÂT KESEOĞLU (Hatay) — Bu mev
zuda bir kanun teklifi var. 

SAMI BÎNlClÇÖLU (Devamla) — Kanun 
teklifi gelmiştir, diyorlar. Geldiyse teşekkür 
ederim. Bizim de gayemiz, bunun tahakkuk 
etmesidir. 

i. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, üyesi bulunduğu Dışişleri Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ordu 
Milletvekili Feridun Cemal Erkin'in Dışişleri 
Komisyonundan istifasına dair bir önergesi var
dır, okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Halk Partisinden çekilmiş ol-
makiığım dolayısıyla bu partinin, adayı ola
rak seçildiğim Dışişleri Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

Ordu 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Grup Başkanvekillerinin, Genel Kurul 
çalışmalariyle ilgili müşterek önergeleri. 

BAŞKAN — Grup Başkanvekillerinin Mec
lis çalışmaları ile ilgili bir önergesi vardır, oku
tuyorum.. 

Yükselt Başkanlığa 

1. Millet Meclisi Genel Kurul toplantıları
nın bugüne kadar olduğu gibi Pazartesi, Çar
şamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılmasına. 

2. Toplantıların saat 15 ten 20 ye kadar 
devam etmesine, 

3. Çarşamba günlerinin yine eskisi gibi 
araştırma, genel görüşme ve sözlü sorulara tah
sis edilmesine ve saat 15 ten 18 e kadar yal
nız araştırma ve genel görüşmelere, saat 18 
den 20 ye kadar da sözl'ü sorulara ayrılmasına, 

4. Diğer günlerin ilk iki saatlik süresinin 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyondan 
gelen işlerle, Başkanlıkça tesibit olunacak ka-
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nun tasarısı ve tekliflerinin görüş/ülımesine, ka
rar verilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. M. Meclisi Grup C. H. P. M. Meclisi Grup 

Ba^kanvckili Başkanıvekili 
Sabit Osman Avcı Nihat Erim 

G. P. M. Meclisi Grup M. P. M. Meclisi Gnıp 
Başkanvekili Başkanvekili 
Coşkun Kırca Faruk Önder 

T. î. P. M. Meclisi Grup Y. T. P. M. Meclisi Grup 
Başkanvokili Y. Başkanvekili 

Tarik Ziya Ekinci Nafic Giray 
3 ve 4 ncü maddeye mu

halifim. Söz hakkım 
«aklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tan(k Ziya Ekinci, >bu 
hususda mı söz istediniz? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde mi efendim? 
Buyurun efendim. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, Grup temsil
cilerinin müştereken yaptığı müzakereler neti
cesinde Meclis çalışmalarını bir »düzene koy
mak, daha verimli ve daha iyi bir çalışma sağ
lamak üzere hazırlanmış olan önergede, muhte
va itibariyle ittifak halindeyiz. Ancak bu ça-
lışmararm daha mükemmel olmasını, daha ve
rimli olmasını sağlamak bakımından şeikil'de bâ
zı itirazlarımız vardır. Yüce Heyetin bu iti
razlarımıza iltihakı halinde çalışmaların daha 
verimli olacağı kanısındayız. 

Bu itibarla bu konulardaki görüşlerimi 
arz etmek istiyorum : 

Mu'httrem arkadaşlarım, Çarşamba gününün I 
Meclis araştırması, Meclis genel görirv-n esi ve I 
sözlü sorulara ayrıl'masş şimdiye kadar ki, tea
mül icabıdır. Anca'k, yeni gelen önerge gere
ğince, Çarşamba günlerinin saat 38,00 e kadar 
Meclis araştırması ile Meclis genel görüşmele
rine ayrı'ması ve onu takiben 18,00 den 20,00 ye 
kadar da sözlü sıorulara tahsis edilmesi teklif 
edilmektedir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Meclisin bu yılki 
çalışması için kalan süre âzami 1.5 aydır. Bu 
1,5 ayın 25 Hazirandan itibaren Plâmn Meclis
te görüşüleceği keyfiyeti de nazarı itibara alı
nacak olursa ve bu süre içinde Meclisin devam- | 

lı olarak yalnızca Plânla meşgul olacağı keyfi
yeti de nazarı itibara alınacak olursa, sadece 
3 hafta glibi bir süre kalmış oluyor M, yalnız 
üç Çarşamba Meclis araştırmaları, genel görüş
me ve sözlü sorulara tahsis edilebilecektir. Hal
buki, gündemimizi tetkik ettiğimiz zaman, gün
demde halen beş tane Meclis araştırma önergesi, 
bir de genel görüşme Önergesi vardır. Genellik
le Meclis araştırması ve genel görüşme önerge-
lıcri gnıp yönetim kurullarının ve onu taCdben 
grupların tasvibinden geçerek Meclis Başkan
lığına intikal eden önemli konuları ilgilendir
mektedir. Bu itibarla biz, Çarşamba günleri ya
pılan birleşimleri ikiye bölmek suretiyle bir 
çalınma düzenine girersek gündemde yer almış 
bulunan bu genel görüşme ve Meclis arattırma
sı önergelerini bu toplantı yılı içerisinde görüş
memiz imkânsız olur. Ön'ümüzdeiki üç veya âza
mi dört Çarşamba olduğuna göre, bu çarşam
balar içerisinde her sefer birleşimin yarısı gö-
rjşü'lmek silintiyle ancak 2 veya 3 önerge biti-
i'llcbilir. 2 - 3 önerge de, gelecek 'toplantı yılma 
bırakılır. Hallbuki son derecede önemli olduğu 
kaJbul edilen ve gruplarca önemli okluğuna ka
rar verilip Meclis Başkanlığma intikal ettiril
miş olan konulann bir toplantı yılı içinde bi
tirilmesinde büyük faydalar vardır. Kamu oyu 
vnuvaeelrs'nde Meclisin cl'ldiye alcbğı mesele
ler üzerinde titizlikle durduğunu belirtmek ba
kımından önemlidir. Bu bakımdan eski çalınma 
düzeninin değiştirilmemesi, Çarşamba günleri 
Meclis araştırması, genel görürme ve eğer Mec
lis araştırması ve genel görüşmeler bltirilirsc 
ka\an süre içinde de gündemin sözlü sorula
ra tahsis edilmesini ve eski düzenin aynen mu
hafaza edilmesini arz ve teklif edenim. 

Mu'hterem arkadaşlarım, bu gelen önerge
nin 4 ncü ma'ddosine de şekil bakımdan bir iti-
/azımız vardır. Haftan1 n 3 günü Pazartesi -
Perşembe ve Cuma günleri gündeme geçtikten 
sonra, iki saat süre ile birkaç maddelik kanun
ların görüşülmesi kabul ed'lmiştir. Daha evve/l 
yürütülmekte olan bir düzenin, bir saat ilâve
siyle yürütülmesi arzusundan tevellüdetme:kte-
dir. Halbuki, bu bir saatlik çalışmalarda bir 
çek aksaklıklar müşahade ettlık. Bu aksaklık
ları bertaraf etmemiz, çalınmalara daha iyi bir 
düzen vermem1'z gerekmektedir. Meselâ, bu ka
nunların görüşülmesine başlanır, bir saat son-
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ra (müzakereler kesilir, bunu takiben gündem
de yer aiımış olan esas Askerî Personel Kanu-
nıiınıın ırnüzakerelerine geçilir. Ertesi gün teik-
rar ilik saatte kısa birkaç ımaddeiik ikamın hırın 
'müzalkercsine geçilir ve böylece zabıtlar da için
den çıkılmaz bir hale gelir. Yarın, öı'DÜrgun, 
her hangi bir kanunun ımüzakeresini takibede-
cek olan 'bir arkadaş veya zevat bu müzakere
lerin içinden çıkmakta son derece zorluk çöke
cektir. Büyülk bir keşmekeşe sebebiyet verim ek
tedir. Bunu bir düzene koymak için; 

1. Her gün 2 saat yerine, haftada bir gün 
bu 'kanunların ırnüzakerelerine ayrılımasını tek
lif ederimi. Bunun yanında arkadaşlarım, di
ğer bir (mahzuru da; sözcü arkadaşlar teshil. 
edilmiş olan kanunlar üzerinde görev ahmak
ta ve hazırl anım aktadır lar. ]h>v gün 'bir - ilki 
saat süre ile o kanunların (müzakerelerini bek
itmek zorundadırlar. Halbuki, haftanın bu
gününde, belli bir gününde görüşülecek olursa, 
sözcü arkadaş kendisini o günkü oturur.ua tah
sis ve mıüzakereleri sonuna kadar tafkjıboder, 
sırası geldiği zaman da sözcülük görevini ifa, 
eder. Çok defa 'gündemde bir birini takibeden 
kanunların kısa süreli, .bir kaç, ımaddel'k 'ka
nunların 'görüşülımesi için .•müzakere açıldığın
da Sayın: Başikainlık davet eder, Hükümet tem
silcisi bulunımaz, onu takibeden kanuna geçilir; 
o da 'bulunımaz, onu taikibeden :>, 4, 5 kanuna 
geçilir ve o zaıman sözcü olan arkadaşlar kendi 
kanunlarına sıra gelmez düşüncesiyle buluma-
ımadl'kiarı gibi, grup adına konuşmalarda da 
sıkıntı çeikilımekte ve sözcü arkadaşlar vazife
lerini yapamamak durumuna 'düşmektedirler. 
Bu bütün mahzurları bertaraf ebmtik için ben
deniz, her Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri 
iki saat tahsis edilmesi yerine haftanın bir gü
nlünün, ımeselâ Perşembe günlkü birleşimin beş 
saat süre ile yalnız bu kanunlara tahsis e dil; se
sini arz ediyorum ve bu yönde bir önerge de 
takdim edeceğin. Nitekim Askerî Personel Ka
nunu bitirildikten sonra, önemi derecesimv göre, 
Askerî Personel Kanununun gürüşüleceği gün
lerde de diğer kanunlar görüşüleceğine göre, 
bütün günler ımütesavlycn gündemi d e tesb'it 
edilen sıra tahtında kanun teiklif ve tasarıla
rına tahsis edileceğine göre, bu düzenli çalışma 
daha verimli, daha rantabl bir çalışım aya im
kân sağlıyaeağmdan, bu şeklî noksanlıklarda 
itmıam edildiği takdirde .muhtevada Meclisin 

daha verimli, daha iyi çalışmasını ve toplu
mum çeşitli tabakalarını ilgilendiren Ikamunla-
rın süratle çıkmasını sağlamaik baksımırıdan da
ha iyi bir sonuç alırız kanısında yum. 

Saygılar sunarın. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sabit Osman 
Avcı. 

SABİT OSMAN AVCİ (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarımı, Millet Meclisindeki 
bütün siyasi partilerin, grup yöneticileri ile bir
likte- Meclis Başkanlık: Divanında yaptığıımız 
toplantıda, biraz evvel okunmuş ve ıttılaınıza 
ısımıuılmuş takınan huismAırda, Sayım Taırılk, Zi
ya Ekinci''inin ımufhaitedldti Idışımdıaın, ımultaib akait 
bal'indeyiiz. -Stilindi burada, Saiyım Etklimcü hâizi 
busu'sila-ra Ûtü'Kiz 'eltımdışltir. Bu hususllar, vâki 
Itopll antlımızda 'ayım ayrı ımiüızalkiemc kıomuisu ol-
imuş -ve 'en som ışıefldlıe 'bağl'amimi'şltır. Şıöylle kii, 
Çarşamba /güını'ıediıniin M'ecJliıs aıra'şltı rımalaırı, 'ge
mici görülme ve ısıö-zJlü Lsoıi-ulıa'i-a laıyrılian saat'le-
rim layi'iCıması bıı&ıisumda Saiyıın Mkılıei itüra'z 
hailimdeıd'ir. Jfeıas litllbariyllıe voni'lıcn lömorig cinin bi
rinci luıaiddeısiınde Oarışaımba gönlü çakışıma sa-
ıa'tileri bir saat uzatılmaktadır. Yani, M'eclis araş-
tıııiması ve gıemıal ıgöınülsjmic (ömieır'gdlıerd iosfkıisii gibi 
M-edis, çakşu'nia'İM-ıma devamı ıctee ildli, 15 tein 
19 :a kadar 4 saat görüşmeye talbli tutulacaktı. 
Biz buradaın yaılnız bir ısıaaıt tasarruf 'eltlm'elkıte-
ylz. Bu hür ısaaiti, bir* ısaat ide M'ecOl'ıs çalışıma-
'larımı lilâve leltlmeik ısurietıilyilc lilki Issaalbc çılklaınmayı 
ve bu ;ikü ısaatlbe ide (siö'z'lü sıoıruilarıın ıgeırüişükne-
siıııe iımlkân 'venmıeyli düşündük. B'öıziü soırulıarla 
M'cclis araşltınma'lan ve ıgonell görüşmıe kadar, 
ımuıralkıabc vaizi fcsıini yapma IbaJkıımi'ndan ömeım-
'li (koınnllar dllduğuından ve haltltâ tagümkü ş'ek-
'Myılıe sözlü ısıorulaıi'a ıgıünd'clmde ısım gietomicdi-
ğiındoın ıbugünlkü imlüizıalkeırie uısulllü i^eıiisı'mde 
s-ö'Zİü sıoınull'arıın C'evapllıaındırı'Iımıaısı mümkün o'la-
(madrğımdam kuvvetle ımıulhıteimıe'klıir Ikii, ısüzlü Klo
ru Ikomuisu yapdacalk <ollan ıbıinçıuık hususllar da 
M.e'dlfeıte gemıed gönüşmi'e ve araşltınma Ikonusu 
yaıpıkmaiktaidır. Bu »dbeple ısöızllü ısiorıulıarun, da 
ecvapiıaınclıırıllmıasıua 'imkân verillüröe hem .sayım 
üyeleriın ün ima)kalbe vaıziilidlori yorine ıgeltiri'lmiiış 
'dlur, hıcını de ş-özlü ısüoıraı Ikamalınidan ımüna'kabıe 
vazifesi yerline g t̂lirıiHdıiğikıdeın ıgeınıell ıg'üirü'şım.ıe ve 
Meclis araşltıııiması yuiluına iglıdillmııeye' liihtiiyaç 
hâsıl ollımıaz. O is'db!eplie 'Çaırşaımba ıgüınünün illlk 
üç. saıaıt'inıi ısözilü ısorülıana ınıazıanam ıdaha caıemlli 
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telâkki olunan -smasliıyle M'odlıis <aragt umması ve I 
gıeuıcl gönüşımıeye imıübebaki ülki ıŝ ait'inıim ile ki, 
bir saati Yüce Meclisin ibasvilMne ve 'kanarnıa 
mtazluaır lOİursıa 'esasen illa ve Maıabtir, 'bu öunc'tle 
ile sözlü isıo/rulanıın ıgıöıı'üLşiLilıımeısıine ve ıcievapÜan-
dırılmasına İmkân verilmiş 'Oİlacıalkltıı*. iSözlü 'So
rular da keza, ı;yk tiyi Itialkd'ir büyürünsünüz ki, 
bâzı ahvalde Mıoell-itdki ıgen'dl ıgürfetnıc ve 'anaş-
Itınma kadar önıeımill \ol maktadır. 

ikinci lıusus; Çaiwaımibanm dışında Pıazanbe-
«i, PerışjeımJbe ve Cunma ıgünlkii lotaruitülıa'rd'a, 'tvbu-
i'iıın başıııida, ımüzıakcırıeiere •ge'Ç.ikliği 'andan iti
baren iki isaaltün Meclis Başkanlığıncıa öneımli 
ıgörülecıdk ve gümdum-e tafl ıın'aıc:ıal]c kısa kamumla-
rım 'görüjüÜım'eı&i ve ım-uın dışında Askerî Per-
isonell Kanunumun ıgöıüişülımeısli kcm'uisıuna ila 
iki yönden iltira.z çittiler. dini, ziabıftlar karış-
amaıkbadır, biıristi ide, ısöz'ciüller Işımalarını Ibileımıe-
miıdkıtc'diiınler. Zabıtlar Ikaa'isimıyacıaıkltır; çünkü, 
'bugünkü ımıüsakene mımlümde 'de zıalbıitlar karış
ılmakladır. Baızıaılto'si .günü ıba«laınan .'blir Ikanum 
bitemez isıc, Oa"wainıba ıgüımü Medlliıs ıaraş(tı t ima
sı, genel ıgöım^mie, ısöızllü ısıorulıarlk 'araya (bu m-
ıbııblar gûnıecıkitir. Pense nı'be igiüıııü, (kanuni biıt-
ım'iıy ecelle; 'Cuııma ıgünü'me ıtıdkıraır iultiikal 'edecek
tir. Ondam ısıoıııra ıda, 'zaiben 'anaya diğıer kanun
ların glrımıeısiyile laıslıınlda zalbıltü'a t- iLsıtemildliğfi 
«şekilde temin edil eımam ekte ve i'a'kaıt zabıtların 
başıımda fihniıslt loldıığuından fıihırlslbte nültün za
bıtların bulluıniınıaısı kolaylığı vardır ve mıüm-
Ikündür. 

Bu kamu irlanda gnup '.sözcülerinin bdkleınıe-
isi, kanaıalbiınılizıcc, iham ımlillielbvelkillin'İın kele özel
likle söz lallıaıı sayın millebvekillleTİiınin, dalna öz'el-
Iclklıo .sıayıın grup süzcüleninin 'bu kamumların gö
rüşü İtmesini ibdklninesi 'aıshnda vazifesi ve halita 
ımükelllef iyeliklin. O ibakıim'd'am bm ıgrup (sözcü
leri zıaımamını bekliyeedkll'erdir. Ayrıca bu bu-
ISIDSU da itapla nitıda bulunanı anlkaıla§(kırıınıız g'âz 
önüne almış ve .gündemin bumdan is.omna bugün
kü şekliyle değil, ıgınup «öncüllerime »ne Karmam 
ısına ••gıdleöeıkbir, yollumda kolaylık ıgöıs'be: (inek 
üzene yeni bir ıtarzı ıbo^ldli kamaır lallitıınıa •alnı-
anı^bır. Bundan 'böyle hangi Ikanunlaır ıliğ'ei'iın-
don önce gıönlisüleeek ise lıer ĝıüıı burada Biaş-
ıkamılığın ıbakdiriyle veya teiklifiyle ıleğiil, daıhw 
'önoedeın ,gü,ndeıınıle bir ılei'a görüşımeye taıbıi »oilan 
hususlar, iki ılet'a .görü.şnıeye ıtabi (olan bıii-vuti-
llar ila sına ile konulacaktır. >Günılcınxlcın eli- | 

I ımıizıe geçtiği ıziaınıian, hangi kanunun Mırancici 
ısıırada, hangli kanıunıiın lilkinci sunada ıgöıiıgüle-
ceğiımi esas itiilbariıyle Ibilime imkâınını fbullaciağız. 
Bu ıscibicple sıaıyıın -gınnp yöımeibiclille.riylle ımüışlbe-
ndken vaıid ığıl muz ınıultalbalkalt 'şekliyle, Mıeclisıin 
ımıüaakeiredeırinii yünütımıeisliınde .liianuıııllarnı ıdaıba 
•sünaıble çıkamıillmaısı ıbalkıınnndaaı fayda varıdır. 
Bunu baylcoe ımıutalâa 'ettJilk. Bu -önergeye ilti-
ıbar •buyıııı.ıni'aıiıızı ve ıneylerinli o is(tii)kıalme(t!tie Ikul-
lanımaınıizı isltiırhıaım ıcldiyorum. 

Siaygıllar ısıuınai'iinı. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Önergedeki maddeleri aıyrı ayrı oıylaınanızı tek
lif ederim. 

(BAŞKAN — Müsaade buyuruniuz. Sizin 
önergenizi ile dkuıtalım da. 

ıSayın Mi Höt Meclisi Başkanlığına 
Paızarlteısi, Fenşemlıe ve öuma günleri bir 

•saat ısüre ile göılüşülnıelk'te olan, birkaç maidde-
lilk kanun tasarı ve tdklillerinin görüşülmesi
ne haftada bir gün olmak üzene yalınız öuma 
günlkü birleşimin taıhsiıs edilmeısini arız ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

Dıiıyarlbakır 
Tarım Ziya .Ekinci 

BAŞKAN — Tarık Ziya Ekinci'nin okunan 
önergesini oylarımıza ısunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ötmiyenler... Kalbul edilmemiş/tir. 

Grup Başkanvclkillöi'iınin önengeisini ta'svip-
lerinize arz ediyo:rum. Ka'bul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul cldilmis'tir efcnJdim. 

Yarımdan itibaren taltıbilke ıkonulacakltır. 
Aydın Milletvekili Ileşait Özanda'nın veınmiş 

okluğu bir önerge dalha vatıdır. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Geri alıyo

rum. 
BAŞKAN — Gori almıştır. Sabri özcan San 

lyrik mu efendim? («Yok» sesleri). 
Bu arkadaşımızın ıda yine Meclis çalışma

ları hakkımda ayın şelkilde bir önengeısi varıdır. 
Bunun da okulbulup üzerimde bir işlem yapıl
masına lüzum yoktur, eferildim. 

6'. — Türkiye - Romanya Parlâmentolar ar ası 
Dostluk Grupu ile Türkiye - Kore Parlâmento-
lararası Dostluk Grupu kurulması hakkındaki 

I Müşterek Başkanlık Divanının mütalâası 
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'BAŞKAN — Muhite rem aJkadaşlar, Türki
ye - Romanya ve Türkiye - Kore dostluk grup
ları hcukındaki mıügtertlk Divan kararını clku-
ıtrayonunı efendim : 

ıB) Tü İkiye - Romanya ParlâmemtolararaGi 
-Docıtluk Gnupu ile Tüukiye - Kore Parlâmento-
lararası Djjtklk Grupu kurulması ha'ldlündaki 
Müışterdk Başkanlık Divanının muvafılk müta
lâasının Genel kurulların tasvibine suıvalmaısı; 

BAŞKAN — Okunan kararı tasviplerinize 
anz ediyorum. Kaboıl edenler... Kabul cttmiyen
ler... («Anlatılmadı» sesleri). 

BAŞKAN — Tclkrar okuyalım efendim. . 
(Mügtercık Divan Kararı tdkrar c/kradu). 
(«Müşıtercık Divanın Mütalâası nerede?» ses

leri). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bu yapdan 

idem, mütalâa değil; M'üşıterclk Divanının mu
vafılk mütalâasının YL'iknc'k Heyetin taır/ioine 
öunulmasi'nıdan ibarettir, 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Kim kuruyor, 
nasıl kunultuyor malûmatımız olsun. 

BAŞKAN — Elbötlte ki, nizamına muvafL'k 
olaraik /kurulmuştur. Bajkanlı'k Divanı görmüş 
ve ta'svibötmij'tir. («Kimler burmuş?» sesleri) 
'kimlerin kurduğunu da okutuyorum efendim. 

Türkiye Romanya, Dostluk Grupu : 
1. Müteşebbis Heyet Başkanı, Scyfi Kurt-

bek (Sivas Milletvekili) 
2. Başkan vekili Ertuğrul Akça (Manisa 

Milletvekili) 
3. Genel Sekreter Cevat örrdcr, (Erzurum 

Milletvekili), 
4. Muhasip Sedat Akay, (Kocaeli Milletve

kili) 
5. Veznedar Kâzım Çjşkun, (Ankara Mil

letvekili), 
6. Üye Hüseyin Avni Akın, (Antalya Mil

letvekili), 
7. Üye Hüseyin Balan (Ankara Millotvcki. 

U), 
8. Üye İbrahim Sıtkı Ilatipoğlu, (Ankara 

Milletvekili) 
9. Üye Nuri Ercğan, (İstanbul Milletveki

li) 
10. Üye Ziya Termen, (Çanakkale Senatö

rü) 
11. Üye Ahmet Mustafaoğlu, (Erzurum 

Milletvekili) 

12. Celâl Sungur, (Yozgat Milletvekili) 
13. Faik Kırbaşlı, (Burdur Milletvekili) 

BAŞKAN —• Kore Dostluk Grupunun üye
lerini okuyoruz, efendim. 

Türkiye - Kore Dostluk Grupu : 
Mr.sl hittin Gürcr Sakarya Milletvekili 
İzzet Blrand Senatör 
Zckayi Dornıcn Istanbrd Milletvekili 
Raf et Eker Antalya Milletvekili 
İsmail Gence Ankara Milletvekili 
Eteni Ağva Edirne Milletvcki'i 
Esat Mahmut Urfa Milletvekili 
Güncr Sarısözen Sivas Milletvekili 
Muzaffer Döşemeci İzmir Milletvekili 
Faruk Sakan Konya Milletvekili 
Vcyji Yardımcı Ağrı Senatörü 
Haldun Kısayol İzmir M llctvekili 
Şükrü Akkan İzmir Milletvekili 
Nedim Evliya Maraş Senatörü 
Ali Turanlı Adıyaman Milletvekili 
Nihat Bcrkand Ankara Milletvekili 
Azmi Erdoğan Diyarbakır Senatörü 
Cahit Tokgöz Samsun Senatörü 
l lnan Bcdirlıanoğlu Van Milletvekili 
Şlnasi Osma İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar İzmir Milletvekili 
Şeref Bakş:k İzmir Milletvekili 
Necip Mlrkelâmoğlu İzmir Milletvekili 
Ertuğrul Gazi Sakarya Eskişehir Milletve
kili 
Naci Güray Elâzığ Milletvekili 
Adil Yaşa Siirt Milletvekili 
Sıddîk Aydar Bingöl Milletvekili 
Cevdet Aydın Siirt Millctvek li 
Sami Öztürk Muş Milletvekili 
Müştak Okumuş Bitlis Milletvekili 
İhsan Kabadayı Konya Milletvekili 
Muzaffer Dündar Çorum Milletvekili 
İsmail Ertan Denizli Milletvekili 
Necmettin Akan Kars Milletvekili 
A. Rıza Uzuncr Trabzon Milletvekili 
At'f Ş hoğlu Denizli M llctvekili 
Hilmi Güldoğan Diyarbakır Milletvekili 
Ruhi Soycr Niğde Milletvekili 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ar
kadaşlar Yasama Meclislerinin dış münasebet
leri hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi uya
rınca bu tevekküller kurulmuş, Başkanlığa mü
racaat edilmiş, Başkanlık Divanı bunu tasvi-
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betmiştir. Biz de bunu okutup tasviplerinize su
nuyoruz, efendim. 

CIHAD BABAN (Çanakkale) — Tasvip i3i 
değil, ıttıla işidir. 

BAŞKAN — Ittıla değil, tasviplerinize su
nulma zarureti vardır. Kanunun hükmü bu
dur. Bu husustaki Kanunun 4 ncü maddesini 
okuyoruz edendim. 

Madde 4. — 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
Parlâmentolararası birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması için Cumhuriyet Sena. 
tosu ve Millet Meclisi Genel kurullarının bu yol
da ayrı ayrı karar almaları gereklidir. 

Bunların tüzüklerinde ve faaliyetlerinde 
uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının 
Hükümetinin görüjünü aldıktan sonra, araların
da anlaşarak yapacakları bir yönetmelikle tes-
bit edilir.) 

BAŞKAN — Okunan kararı tasviplerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... 

(«Kabul edilmedi» sesleri) Sayılacak efendim, 
tekrar edeceğiz, anlaşılmadı. 

Tasvibedenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiycnlcr... Kabul edilmemiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Pet
rol Araştırma Komisyonunda Petrol şirketleri 
temsilcilerinin dinlenilmeleri hakkında verilen 
kararın, İçtüzük hükümleri ve bağımsızlığımız ile 
kabili telif olmadığından, durdurulmasına dair 
önergesi. (10/6,7,8) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Petrol Araştırma Komisyonu hakkında
ki önergesini okutuyorum efendim. 

Millet Mcelisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 88 nci ımaddesi gereğince, petrol 

konusunda bilgi edinmek üzere kurulan «Petrol 
Araştırma Komisyonunda ımuhalefete rağmen 
çoğunluk oylarıyla petrol şirketlerinin dinlen-
ımes'ne karar verilmiştir. 

Bu karar gereğince 29 . 5 . 1967 günü Mobil 
ve Shell şirketleri, 30 . 5 . 1967 günü BP Şirketi, 
31 . 5 . 1967 günü de Ersan Türk Petrol şirket
leri dinleneceklerdir. 

Petrol şirketlerinin dinlen-melerinin gerek 
Meclis içtüzüğüne ve gerekse bağımsızlığımızla 
kabili telif olmadığına dair itirazlarımız 
18 . 5 . 1967 tarihli bir yazlımızla Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmuş, İçtüzüğün uygulanma

sının sağlanması ve gerekirse «Millet Meclisi 
Umumi Heyetinde konunun bir karara bağlan
masına delâlet edilmesi» de rica edilmişti. 

Bu yazımıza karşılık Millet Meclisi Başkan
lığından gönderilen 24 . 5 . 1967 tarihli yazıda 
içtüzüğün 174 ncü .maddesinin sarahati (muvace
hesinde yapılacak bir şey olmadığı tarafıma bil-
diriİEiıiştk*. 

Bu duruım »karşısında Meclis Umumi Heye
tinden bir karar tale'bedilmesi bir zaruret haLne 
gelmiştir. 

Petrol Araştırma Komisyonu ne şahit dinli-
yebilir, ne do ehlivukuf dinliyebilir, no de ya
bancı şirketleri dinliyebilir. 

1. Komisyon belli bir konuda Meclisin bilgi 
edinmesi amaciyle kurulmuş bir «Araştııma» 
Komisyonudur. Anayasamızın 88 nci ve 90 nci 
maddeleri ve 1950 -1960 arasında «Tahkikat Ko
misyonu kuıımak suretiyle Anayasa ihlâli» ya
pılmış olduğu nazara alınarak hiçbir şekilde 
bu komisyonun elinde kazai salâhiyet ımevcudo-
lamaz. Bu Anayasanın 7 nci maddesine ayıları
dır. 

2. Başkanlığın yazısında bildirilen içtüzü
ğün 174 ncü uıaddcüi 1 . 3 . 1967 tarihinde ilga 
edilmiştir. , 

3. Her ne kadar 19 . 3 . 1963 tarihinde Mec
listen alınmış bir karar olduğu ileri sürülebilir-
se de, bu kararla 1 . 3 . 1967 de ilga edi'ıniş iç
tüzük maddelerine 19 . 3 . 1967 tarihinde atıf 
yapılamaz. Ayrıca içtüzükle ilgili bir hüküm 
tesis iç'n içtüzüğün 232 nci 'maddesi gereğince 
teklif yapılıp bunun Mecliste .müzakeresi şart
tır. 

Kaldı ki, kararlar alınırken Başkan tara
fından açıkça «Tahkikat salâhiyeti yönünden 
değil, soruşturma hakkı bakımından değil, fa
kat sadece komisyonların vazifelerini yürü'me-
leri ve müzakere usulleri bakımından demek 
suretiyle tahkikat salâhiyeti ve soruşturma hak
kı «bakamından yetki verilmediği bellrti'ımek-
todir. Halbuki adı geçen 174 ncü madde bir 
yetki maddesidir. Meclisin bu konuda bir ka
rarı mevcut değildir. 

4. Bir an için 174 ncü maddesinin araştır
ıma komisyonları tarafından uygulanabileceği
ni kabul etsek dahi olayımızda bu maddedeki 
şartlar dahi yoktur. Bu maddede şahit ve eh-
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lihibre 'dinleneceğinden, bahsedilmektedir. Pet
rol şirketlerinin salh.it ve ehlihibre olmalarına 
imkân yoktur'. Çünkü kendileri petrol konu
sunun içinde ve taraftırlar. Halbuki ehlivukuf 
ve şahidin en 'ayırıcı vasfı 3 ncü şaıhıs olmala
rıdır. Bu sebeple 174 ncü maddeye göne de din-
lenımelerj mümkün değildir. 

5. Hele yabancı tüzel kişilerin Petrol Araş
tırma Komisyonu 'önünde dinlenmeleri bağım
sızlığımızla asla kabili telif değildir. 

Yabancı petrol şirketlerine «Mütehassıs» ne 
«şahit» ne de «ehlivukuf» sıfatlarını taşıyama-
dıklarına göre, komisyona olsa olsa bilgi ver
mek ve (mütalâalarını söylemek için gelecekler
dir. Petrol politikasının esaslarını tesbitle gö
revli Araştırıma Komisyonunda bu şekilde söy
lenecek sözler, petrol konusunda siyasi müta
lâa 'serdetmekten ibaret olacaktır. Anayasamı
zın 13 ncü tmaddesinde de belirtildiği veçhile 
bugün genel kural olarak yabancı!arını siyasi 
halklara sahip bulunımadıklarıdır. Bundan do-

. layı «seçime ve seçilime hakları yaktur.» (Ana
yasa 55) 'bundan dolayı yabancıların «siyasi 
parti kurma ve siyasi partiye girme ve çıkıma 
halkları» yoktur. Bundan dolayı yabancıların 
«kamu hizmetine ginme halkları» yoktur. ' Bun
dan dolayı yabancılarını «Yurt savunmasına ka
tılma 'hakları» yoktur. (Anayasa 60) Bundan 
dolayı yabancıların «dilekçe ile T. B. M. Mec
lisine 'başvunma» hakları yoktur. (Anayasa 62) 
İşte bundan dolayıdır ki, yabancı tüzel kişilerin, 
petrol şirketlerinin Millet Meclisinde siyasi gö
rüşlerini bildirımeleri bağımsızlığımızla uyuş
maz. Bu sebeplerden dinlenmesin, durdurulma
sını ve konunun Millet Meclisi Genel Kurulu
na arzını saygı ile rica ederim. 

Petrol Komisyonu Üyesi 
İstanbul 

Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergemi 
izaıh için s'öız işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Ülker. 
REŞET ÜLKER { tombul ) — Değerli ar

kadaşlarım, konu haddizatında çıok basit bir 
mesele ıgibi gtöaükmektıe ise ide, ç/ok (önemli bir 
muıhltevaıya ısalhiptir. Petrol Araştırma Komis
yonunu Yüksek (Heyetiniz, 'Türkiye'nin peıtroıl 
politikasını incelemek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesinle ıgöre kuranuş idi. Bendemiz ide bu 

kotmisyıonda üye lolarak bulunımafcitayım. Bu 
arada (muhtelif resmî teşekkülleri dinledik. 
Bâza arkadaşların teklifleri üzerine de, ma
dem ki petrol konuşumda en çok bahis konusu 
olan. bir noktadır,. yabancı şlrtketıler iyi çalı
şıyorlar mi, çalışmıyorlar mı! Millîleştırjlme-
li mi, ınillîleşıHrilmemelıi mııi? Yoksa, ortak te-
şeblbüsler (halinde imi .kurulmalı î Bunldan. do
layı bu şirketleri çağırıp koimisıyonda 'dinledi
ğimiz takdirde faydalanırız, mütalâası ileri sü
rüldü. Filvaki, ilik bakışta hakikaten petrol 
araştır'mıaJsı yapan komisyonda ıh akılarında bir 
takım iddialar ileri sürülen, Türkiye'de bir 
•talkım, »haklar elde etmiş lolan, Türkiye'de pet>-
1101 eıfcarıtımakta olan şirketlerin mıümıessıilıleri-
nin de dinlenmesinden bir zarar ıçılkmaız, ne 
kaybelderiz, hükümetler yabancı ımıüteıhassıs-
lar davet etmiyor mu? Gibi mütalâalarla mâ
kul gibi gözükürse de, meseleyi ciddî bıir şe
kilde incıelcimiek lâzımdır. 'Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kimi bit' tamıisyon huzurunda 
dinleyip, İkimi dinlemlyeceğini ancak Anaya
samızdan ve İçtüzüğümüzden istihraeedebili-
riz. Biziim Anayasamızda Petrol Komisyonu ile 
ilgili, yani Aıraştırma Komiisyiomu ile ilgili oılan 
hüküm 88 nei ımadıdeidir. Bunun yanında es
ki İçtüzüğün iki, ıbiz hailen kullanımaklfcayi'Z. 177 
nıci maddesi ide Meelis araıştınmasına tekabül et
mektedir. Anayasadaki 88 nci maddenin karşı
lığımda bu ımadde mevcuttur, Bu ım;adde bizim 
tarihimizde, yakın tarihimizde pek çok ihtilâf
lara sebebiyet vermiş bir fmaddedir ve bende
nizin kanaatine ıgöre ide eğer biz, bunun üze
rine ıcdıdıdî olarak eğil'mezsek nasıl 'geçmişte 
bize ızarar verimişse, ileride de bize Karar ver
mek ihtimali taşımakltadTr.ı 

Meclis talhıkikatı, denilen müessese Anaya
samızda kazai bir yeltki olanak, istisnai olarak! 
vaazedılmjştir. Bir bakan hakkında veya bir 
eslki balkan bakkmida tahkikat yapmak icalbe-
derse, Anay asamız istisna olarak bu hakkı 
normal kaza mercilerine değil, Millet Meclisi
ne tanımıştır. Eski ve hâlen tatbik etmekte OIT 
duğumuz İçtüzüğün 109 ncu maddesinden ilti-
; iaren bıir -başlık vaazedi'lmlş, MeeLw tadıkika-
tı,. baslığı konulmuştur. Bu 169 dan 177 ye kar 
dar devam, eden maddelerin içerisinde maale
sef iki müessese bir arada tedvin edilmiş, bi
risi, balkanların işlediği suçlar bakamından 
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Meclis ıtalhlkükatı ki, 1(69 'dan 176 ya kadar olan 
maddeleri ihtiva 'ediyor, diğeri ide, 177 nci 
maddedelki MJealiıs tahkikatı, ışiımdi onun isınıi-
nc Meclis Araşitınmaısı dedik. Bir konuda bilgi 
ıddinilırnek için yapılan araştırıma esik'i İçtüzük-
te <Mıeeliıs Tahkikatı... iBem balkan hakkımda, 
suç işlediği iddia edilen (bakan haikkımda yapı
lan tahkikat, Meclis Tahkikatı, is'mini alıyor
du ; hem de, Meclisin belli bir .konuda hiç bir 
ikaızai 'tarafı olmaksızın, suçla ilgisi olmaksı
zın yalnızca bilgi iedinıilm'eik için yaptığı tahki
kat da Ibu boşluk .altımda yer almış Mi. tşjte 
burudan dolayıdır ki, J9t24 Anayasaısınıda M.ec-
:lis tahkikatı ikelimeısi metninde Meclis tahki
katını kaplsıyan bu maddelerdeki butlun yetki
ler yani, 169 dan 17(5 nci maddeye kadar ha
kiki, bizim Meclis araştırması olmayan Meclis 
tahkikatında halkilkalton bir kazai tahkikat ya
pılmaktadır. 'Şahit dinlenımektedir, şahit zor
lan .getirilmektedir, yalan söylense teMkif edil-
melktedir, ehlivukuf ıdiniemmektedir, lehlivu-
(kufa icalbeıdersıe zior kullanılmalktadır, ehlivu
kuf bu heyettin önümde suç işlerse Türk Ceza 
Kanunonun maddeleri tatbik edilmiektedir. 
Bütün Hükümetin elindeki 'evralka el konula-
•bilm ektedir. Yani, taım bir 'kazıai yetki veril
miştir, bir balkan ıhalkkınıda cezai ısorumluluSk 
balkımımdan tahikilkat yapılması için, 

Simidi .talkdır Ibuıyurursıunuz ki, ıbu yetki, 
yani İbir balkan veya csıki hakan halklkımda suç 
işlediğinden dolayı- şallıiıt dillenmesi, ehlini 
Ikuıf ıdinlenmesi, >eivralka. el Ikomması itaıbiı İbir 
şeydir. 'Eakalt höyle <olım.aıdan, 'ortada haıklkm-
da isnat yapılan 'bir hakan ıbuluınımafksızm pet-
nol ikonusunda veyahut da tailelbe yurtları ko
nusunda, talelbe yurtları nasıl çalışıyor diye 
ibir 'M'eclıiıs arıaısıtırımaısı, Mıecilişin bilgi 'ddimıımesi 
için yapılan ibir 'araştırıma heyetime Ibu yetki
lerin tanınması tamamen Anayasaya 'aykırıdır 
Çünkü, Anayasada karar yetkisi münhasıran 
bağımsız 'mahkemelere ve organlara, mercilere 
tanınmıştır. Bu bu kadar karışık yazılmış olma
sından dolayı, tabiîdir ki, hukuk (bakımından 
'karışık değil, literatür de 'bu, fakat, yazılış ba
kımımdan tefrik etmediği için, maalesef bir tat-
•bikata geçilmiştir. 'Bir kısım hasın ve Cum
huriyet Halk Partisinin 'malları 'veyahut faali
yetlerini tesibi't için böyle 'bir Araşrtırma Komis
yonu kurul mııştur ve bu Komisyona suç işle
miş 'bakanlar hakkında tahkikat yapacak Ko

misyona tanınan yetkiler tanınmıştır. Ondan 
sonraki kısmı biniyorsunuz, büyük ımücadeleler 
cereyan etmiş, Mecliste, efkârı lUmumiyede bü
yük mücadeleler olmuştur. Meclis o zaman bu
nun böyle bir Meclis karariyle olamayacağı gö
rüşüne vardığı için 7468 sayılı 'Tahkikat En
cümeni kurulması (hakkındaki Kanunu getir
miştir. Ondan sonra M kısmı hendeniz arz et-
"niyeceğim. Yani, bir İçtüzüğün Ibasit olan bir 
maddesinin 'karışıklığından "böyle noktaya ka
dar gelinmiştir. 

İşte muhterem arkadaşlarını bundan dolayı
dır ki, mesele önemlidir. Nitekim Kurucu Mec
lis bu geçmiş yakın tatbikatı imzan itibara ala
rak anket parllömanter 'veya Meclis araştırması 
^lüessesesi Anayasada yer almaması lâzmugelir-
ken, yakın geçmişteki kargaşalığın bir *daha te
kerrür etmemesini temin bakımından 88 nci 
maddeye sarih hüküm koymuştur. Ve demiştir 
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dene
tim yolları, 'soru, genel görüşme, Meclis soruş
turması ve Meclis araştırması 'her iki Meclisin 
Te yetkilerindedir. Ayrı ayrı zikrediliyor bura-
'la. Meclis 'soruşturması, yani 'bakanlar hak
kında yapılan soruşturma ve Meclis araştırma
cı simidi Petrol Komisyonunun araştırdığı pet-
-^1 politikası ikinci fıkrada, /birimci fıkrada tef
riki yaptıktan sonra «Meclis araştırması belli 
bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme
den ibarettir»'demiş sarih bir şekilde bunu koy-
•nuş'tur. Öbür taraftan 90 nci'maddede de, Mec
lis 'soruşturması snriılı olarak anlatılmıştır ki, 
nıs'ki 1924 Anayasasında 'Meclis tahkikatı İbare-
'sinden başka bir şc'y yoktur Meclisin yetkile
rimden olarak. Bu .sefer Anayasa her ikisini 
ayırmış, ayrı ayrı tariflerini yapmış. 90 nci mad
dede «Başibakan ve '•bakanlar hakkında yapıla
cak soruşturma istemleri Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür 
ve karara bağlanır» demek suretiyle... arkası 
var, kıymetli vakitlerinizi almamak için oku
muyorum. Böylece bu müesseseler hirfbirinden 
tamamen Anayasada ayrılmış bir daha karışık
lığa 'meydan vermemesi temin edilmek istenmiş
tir. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ki, bu maddeye göre "bakanlar hakkında, başba
kanlar hakkında yapılacak takibatın birleşik 
toplantıda görüşülmesi 'bir teminat hükmü ola
rak kahul edilmiş, Millet Meclisine de bırakıl
mamıştır. Birleşik toplantı yapılırken, geçen 
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devrenin sonunda 3-0 ncu maddesi ile bütün 
bu yetkiler yani, bakan1 ar hakkındaki tahkikat 
yetkisine ait maddeler 169 dan 176 ya kadar, 
175 ve 177 nci madde1 er -hariç kaldırılmıştır. 
Şimdi Anayasadaki değişikliğin karşılığı o^n 
maddeler ka\l ır lmış, Birleşik Top^ntı İçtü-
aüğünc konulmuş ve içtüzüğün bu maddeleri
nin de il'rrn edildiği sarih olarak Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 30 ncu maddaıinde gösteri1 -
miştir. Buna rağmen şöyle bir durum hâsıl ol
muştur; Me3!'is bir Araştırma Komisyonu -ki 
geçmh me d isi erde yani, eski İçtüzüğün yürür
lüğünden itibaren Meclis araştırması o uzun yıl
lar boyunca birkaç defa yapılmıştır. 1961 Ana
yasasından sonra, Meclis araştırması yani, be1!! 
bir konuda araştırma bol miktarda, bol şekilde. 
geniş bir müessese haline gelmiştir. Fakat, no I 
zaman ki bir arkadaşımız taraf'ndan Meclis 
adattırması iç'n önerge ver'^m/ş/bir. Şu durum 
e ıkm^tır karşımıza : Bir 177 nci madde var, 
177 nci madde yürürlüktedir. öbür madde1 er 
kaM'H'mıştT. İçtüzüğün 177 nci maddenindc <\c 
h'-' Me-d.'ıs araştırmasının nasd yapılacağına da"r 
hiçbir hüküm mevcut 'değil. Bunun üzerine 1965 
te Başkanlık Heyeti Uımumiyeye müracaat et- I 
m:s ve üzerinde de müzakere aeılmaıksızın - öy
le deniyor - aynen -"biraz evvel okundu, tekrar 
okuyorum - <"v^tki baVmmdan deTİl, vazife br-
>kvn,ndan değil bu araştırma Korm'sıyonun narvl 
ea^sacağı bakımından bu Vlga edilmiş 'o\an mad- I 
•cVer'n Meclis araştırmasında ^a tatbik HUmc-
si karar a^bna alınmıştır. Baskan^k tekdf et
miş ve h'r müzakere açılmamış, bir karar hali
ne; gelimiş'tir. 

F-Vnd' ^ - d a hukukî tatb'kat budur, öbür 
ta^P.^an M^e1'". A^ştrmıa Korrsvonunda, de-
m'n de ifade ettiğ'm <r'b'\ ark^d^slar srene1 o^- I 
rrk, -"-"hu yrba^m rrütrbassır. dmlen'vor, yaban- I 
cı mii'-ohı^^". r^bcd'ln-o-". ne o^eak komisvonda I 
d '-n^nive^n TW,~O1 ş'wketleri ^'b' . haddi zatında I 
sağlam görünen bir görüşe iltifadetm:şlerdir. 

j.f^ı^n-on p""uodo"!İT»VTlf brmun ikıi babım
dan T->"ımVm oV^lvn kan^ntindevim. Bir defa 
ietü"ü'w,ürr"'i"n 177 net maddesi M-°cUs araştır- I 
ınr.1 *1r> il^'l'd'^ IIV1V-" ka^ai fonkrv^nu vok-
frv Yalnızca. biVi ed;ntmn,k inin yapman basit 
b : " a.rar!|tı,"mad',n ibaret4!!"". Pnrhlm^n^o b'r pet^o1 I 
kpu-nnu ^nna,e",ktrf. m e ^ â , bu kanonun nasıl 
yapılacağı hususunda günlerce burada bütün | 
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Meclisi meşgul edeceğine petrol konusunda bir 
araştırma encümeni kurar ve o encümen Dev
letin yetkilerini dinler, mütahassısları dinler İç
tüzük gereğince bu işi halleder. Ama bu encümen 
177 nci m.^dldoye göre 'kimseyi yani ehlivukuf 
değil mütehassıs sıfatı olmıyan veya bakan sıfatı 
olmıyr.Ti veya resmî daire sıfatı olmıyan, ki res
mî daireler de mütehassıs sıfatiyle Meclise katıl
maktadırlar, hiç kimseyi davet etmek yetkisine 
sahip değillerdir. Eğer Yüce Meclis böyle bir şe
ye karar verecekse bu ayrıca yeni yapılacak tç-
tüınVJkte vaz'ıedilcoelk hülkümıloriLe mürlkıündür. 
Yoksa, bu^ün eğer biz, bendenize göre katiyen 
bu hâdiselere tatbik edilmesi mümkün olmıyan 
1935 tarihli karara göre Petrol Araştırma Komis
yonuna islediği kimseyi şahit sıfatiyle dinlersm 

I dersek ki bu noktayı da arz etmek isterim, bu 
münakaşa Komisvonda birkaç hafta devam etti, 
arkadaşlarımızı ikna etmeye gücümüzün yettiği 
kadar çalıştık, ondan sonraki safhada da usulü
ne göre Savn Meclis Başkanlığına başvurdum. 
Sayın Meclıis Başkanı da, 1965 te alınmış olan, 
demin bahsettiğim, kararın kendilerine göre bu-
rava da tatbik edileceği düşüncesinde oldukları 
için, brna verdikleri cevar^a dediler ki, «MecHs 
her ne kadar 169 ncu maddeden, 176 nci madde-
ve kada^ maddeleri ilga etmişse de, Meclisin 1965 
te v^d :#i karar gere^nce 174 ncü maddedeki 
vetkileri komisyon kullanabilir.» Bendeniz bu 
ce-aiba, ittıb°, etmedVu, uvmadım. Çünkü bu ce
vabın doğru olmadığı samimî inancını taşımak
tayım. İşte bundan dolayıdır ki, bu hususta bir 
kı-r-nr ve^m^k, D i r karar almak üzere Yüce huzu
runuza ıgeldim. 

Muhtce.m arkadaşlarım, bu hususu böylece 
"^de ettikten son^a. sunu arz eVıek istivo^um; 

I 177 nci maddr-ve frö ê kn^^mus b'r kom^^nda 
I 174 >ncıvı maddem ö̂̂ -e eahit ve ehlivukuf dinlen-

^v,^ v o r , ^ a Muhakemeleri TTsnlü Kanununun 
I fatb'k edilmesi mümkün d^ ' ld ' r . B^n^n m ' ^ s ı 

^ ^ ' ı r m a komisyonlarına kazai yetki vermek de
mektir. 

Meclism komisyonu şahit d'ınlomcve karar ve-
"norC-, poi^t d'nlcnmesine karar verildiği zaman, 
bu bir Meclis komisyonudur, şahit bmı istersem 
-elirm, istersem gelmem clivemez. Eğer diyece-
"»•'ni kabul edersHk, Meclise büvük b :r savcısı T;1 ık 
olur. Yani, Meclis çağıracak bir k'msevi, fakat 

I isterse gelir, istemezse gelmez kabul etmiyeçek, 
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öyleyse, neyi kabul edecek? 174 ncü maddeye gö
re Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu tatbik 
odec2k. Ne yapacak şahit gelmezse? Zorla getiril
mesine karar verecek komisyon. Gelmezse diğer 
ikanuni tevkif yetkisini kullanacak. Şahit gelirse 
yemin ettirecek, şahidin yalan söylediği tesbit 
edilirse rdlî mercilere, ceza makamlarma haber 
verecek.- Yalan şahitlikte- bulunursa diğer mües
seseleri işetecek. Elkoyma haklarımı, bütün ev
raka el koyma haklarım, gerekirse araştırma yap
ma haklarını, evlerde, meskenlerde araştırma 
haklarını, mektup'ara e^toyma haklarını, bütün 
diğer kişi özel hcklarını da bunun itinde bu ko
misyona vereceğimize göre, bugün Petrol" Komis
yonunda arkadaşlarım şunu söyliyeym ki, bu
nun nereye «-aracağını düşündükleri kanaatinde 
değilim, gayet de sakin gidiyor. Ama, yarın ku
rulacak ve kendisine bu yetkiler tan-anemk b'r 
komisyonun vatandaş1arı zorla,.polir; marifetiyle 
getirmiyeceğiri ve o~ada tevkife kalkmıyacağmı. 
evlerini aratmıvacığmı hiç kimse kestiremez. Ev
velâ r^mıs rribi gözükür bunlar, fakat gün ge
lir b-r^a" olu~. Bu bakımdan, 177 nci maddeye 
P-Ö-O b-ı HHü y^kPere bu korrrsvonlar asM sa-
hin delillerdir. Batı memVIketlerindo de bu böy
ledir. Bn. ancak yeni yapılacak İçtüzükte nizam-
lanacak bir husustur. 

Bunun yanında, teknik olarak ikinci noktayı 
av. eVnek isle™im. B !r ke^e Sayın Meclis Başkan
lığının Vori sürdükleri 174 ncü madde il«ra edil
miş, knVhrılmr. bir madde. Kaldırılmış bir mad
deye istinaden üc ay sonra Meclis bir karar alı
yor.. Ben Sayın Balkana b !r şey demiyomm. Sa
yın Başkanın ifrdesi doğru telâkki edilebilir. 
şartlan -bakımından esasta doğru değildir. Fa
kat, Başkan Meclise izafeten onu öyle yorumlu
yor. Üç ay rmra çıkan bir kararla il«ra edilmiş 
madd^err vîH'ırlürçe koyuvoruz arkadaşlar. Bu 
mümkün delildir, llr-a edilmiş maddeleri üc av 
sonra çıkan bir Meclis kararı ile yürürlüğe kov
mak teknik bakımdan mümkün değildir. Kaldı 
ki. Meclisin bu noktada karar alması da mümkün-
değildir... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan. 
15 dakikadır konuşuyorlar, usuli müzakere mi 
ya^vonı^1? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Usuli müza
kere mi yapıyoruz, esas müzakere mi yapıyoruz 
bilmiyorum, yanlış bir şey mi söylüyorum. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, orada İçtüzüğe 
göre ilga edilmiş maddeye hayat verilmesi müm
kün değildir. Bundan dolayı da bu maddenin 
tatbik edilmesine imkân yoktur. Meclisin karan 
da bu yetkileri 177 nci maddeye göre kurulan ko-
m'yona vermemiştir. 

Yabancılar .halamımdan duruma (gelince : 
Muhterem arkadaşlar T. B. M. M. ne, encü
menlere .kimilerin gireceğini sarih ve açık bir 
şekilde İçtüzüğümüzde belk'til'miştir. 40 nci 
maddeye göre, 'genel hükümler, anca/k bakan
lar ve müıtnhasmslar gelcibilir. Ve ayrıca bir 
maddeye göre Meclise kimlerin giremiyeceği 
215 nci maddeye göre 'mütehassıslardan gayri
si Meclise girerse dışarı çıkarılacağı hükmü 
vardır. Bunun yanında, yabancılar bakımından 
içtüzükle de ilgisi olmıyan bir hüküm var. Ya
bancıların yabancı devlet tebaalarının veya ya-
bancı tüzel kişilerin kabul edilen genel bir hukuk 
prensibine göre siyasi hakları yoktur. Yaban
cılar siyasi hakka sahip değildirler. Bundan 
dolayıdır -ki, Anayasamız 13 ncü maddesine 
sarili ıhüküm ikoyımıuş yabancılar için özel hü
kümler ige.tirmiştir. Ayrıca yabancılar siyasi 
parti kuramazlar, siyasi dernek kuramazlar, 
{rir&mıctzl'er, çıkamazlar, dilekçe hakkına sahip 
değildirler, yabancılar asker olamazlar. Bütün 
'tunlar Tü.ık vatandaşlarına kaıbul edilmif, 
Türk vatandaşlarına tanınmış -haklardır. Bu si
yasi halkların dışındaki bir takım diğer hak
lar arkadaşların hatırına hemen gelecektir, 
denecektir ki yabancıların başka hakları en
gellenebilir mi? Hayır, onlar yerine .gör© ay
rı ayrı mütalâa edilmişlerdir. Memlekete gir
me hakkı, kişi d (kunulmazlığı hakiki, seyahat 
ve yerleşme • hakkı, din ve vicdan hürriyeti 
hakkı, düşünce, -basın, toplantı hakkı v.s. bun
lar ayrı bir katagorûde yabancıların âmme hak
ları diye mütalâa edilmişlerdir. Ama yabancı
ların siyasi ıhaklarını hiçbir meımlekot genel 
alarak katiyen kabul ebm-ez. Bizim Anayasa
mızın siateoifi, demin verdiğim misaller, 13 ncü 
/e diğer maddelerine göre biz de yabansılara 
bu 'türlü halkları tanımamışız; paııti kuramaz. 

Şiımdi burada bir durum var. Yari... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş
kan, usul mıübake relerimde hatip arkadaşlar 15 
dakika ıkonuşur, yarım saati .geçti.., 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, usul muza-
kenesi için değil, önergesini tavzih sadedimde 
sö,z istedi, biz de ona göre söz verdik. Sayın 
Ülker'den ısıonra usul müzakeresi açarsak o de
diğimiz madde tatbik edilecektir. 

REŞİT ÜLKER ('Devamla) — Bitiriyorum 
8aym Balkan,. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
REŞİT tJLKER (Devamla) — Sayın Baş

kanını, nihayet şu durum hâsıl olur. Madem ki 
şahit dinlenemez, madem ki ehlivukuf dinlene-
mez. Ehlivukuf ve şahit Ceza Muhakemeleri 
Usulıü Kanununda belirtilmiştir. Bir kimsenin 
şahidolafoilnıesi için tarafların dışında olması 
lâzımdır. Burada bizim Petrol Konıisıyonuımu-
zun bir defa şahit dinlemeye yetkisi yoktur, 
biran için kabul edilse bile dinliyemez. Yani 
•Sayın Başlkanm dediği g'ibi 174 nıcü madde yü
rürlükte olsa dahi dimliyermez. Bu petrol araş
tırması bizim millî petrol politikamızı ilgilen
diriyor ve doğrudan doğruya yabancı şirket
leri ilgilendiriyor. Binaenaleyh, kendilerinin 
hu .konuda âmme sahildi olmaları bahis konu
su değildir. Ehlivukuf olmaları da bahis konu
su değildir. Tarafların ehlivukuf olıması huiku-
faın, genel prensiplerine, Ceza Muhalkeıneıleri-
ne göre mümkün değildir. Öyleyse nasıl çağı
racaktır bunları komisyonumuz ? Bu şahısları 
bilgi edinmek için çağıracaktır, olsa loılsa. İşte 
bendeniz diyorum ki, Türkiye'de siyasi hakları 
olmııyan, delmin arz ettiği/m maddelere gıöre si
yasi halklara sahibollmıyam yabancıların T, B. 
M. M. ne izafetle iş gömmekte olan bir koımis-
yonun önüne gelmesi mümlküm- değildir. 

'BAŞKAN — Sayın Reişlt Ülker, hu cihetle
ri defaatle söylediniz. Çok rica ederim, bağla
yınız, hu iş bitsin. 

REŞİT ÜLKER (Devamıla) — Bu itibarla 
muhterem Başkanım, 'bunların 'maalesef büyük 
bir kışımı dinlendiler, faıkat arz ettiğim gibi 
hüyük bir vahamet taşıyan, İçtüzük tatbikatı 
baikımından vahamet taşıyan, bağımsız Par-
lâmiemto huzurumda yabancıların dinlenmesi 
halamımdan vahaımct taşıyan ve hukuk kural
ları ba'kımından bugün bu yalbancı, şu devletin 
telbaası olan yabancı şirketleri dinlemiş olan 
Parlâmentoya yarın ya başika yabancı devlet
lerin şirketleri de, şahısları da müracaat edip 
hizi de dinlememiz lâzımdır dediği zaman Dev

letler Hukuku baikı mı nidan bal gibi ağır mese
lelerin karşısında Ikalır Parıl âmemto. Biz şunu 
dinliyeccğiz, bunu dimlemiyeıceğiz dediği za
man. Onun için bugüne kadar muamele cere
yan etmiştir, ben zamanında haber verdim, ön-
liyemıedik. Fakat Yüce Meclisiniz İçtüzüğe vo 
Anayasaya uygun olarak, bu dinlenmiş olan mu
amelelerin yanlış olduğuna ve bu dinlenen söz
lerin zapta geçirilmiş olmalkla beraber orada 
Meclis kararı ile nazarı itibara alınmamasına 
da, karar vermesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Saygıl anımla. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Usul halk. 
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
•O M VAT ÖNLEM OD.zumnm) — Sayın lias-

I can, değerli aılkaklaşlarım; Yülksclk Meclisiniz 
.mayasan.Mi 88 ne i maddesi •gereğince bir karar 

/eniyor. Bu karana göre p ti trol kjnu-aında bil-' 
»i aJmaik ma:ksadiyle bir Araşiti:ima KomİKy/onu 

kuruluyor. Anayasanın 88 ııci madideui komu-
aıiKiı ilgilendiren makide olduğu için alâkalı 
kısmını müısadenizle tdkrarl amalle. i.-itiyorıım. 

BAŞKAN — Sayın Önder, ıısınl lıaikikmda 
'.utodiuiz, esas hakkında mı ikouaışacakısıımz? Za-
e.n bir sö-z iı-'t eğiniz vart.lı.. 

(W VAT ÖN LEH (Devamla) — Usul halk
ımda. 

BAŞKAN — Hangi ıısul hakkında? Şu usulü 
ıüzakcre haklkııiıda mı? Yoksa önergemin ve il
işi hakkında mı ? 

CLVAT ÖNDER (Devamla) — Usulü ınüza-
cerc halklkımda konuşacağım. Meselenin bizati-
ıi bünyesine girmiyeceğinı. 

88 uei maddenin son fıikraisi şudur: «Mec-
is araştırım ası, belli bir konuda bilgi edinil-., 
ıdk için yapılan incelemeden ibarettir.» Bu 
ebeple bir komisyeın kurıuluyor, komisyon me-
aisine başlıyor. Komisyon bir (karar alıyor, di-

/,>r ki, falan falan şahısları dinliyelim. Bu ka-
ar iyidir veya (kötüdür, bunun üzerinde dura-
aık değilim. Bunun üzerine bu karara itiraz 
1 len aılkadaşımız bir önerge vcriyoır. Bu öner-
;-tyyi Ba.slka.nlnk Divanı Yülksclk Genel Kurula, 
leyetj Umunıiyeye getiriyor, bu hususta bir 
liizakere açıyoır. İşte usul bakımından kanaa-

-:mce yapılan hata buradadır. Biran için ko-
lisyonda itiraz eden her üyenin ve bilâhara 

.morge veren her üyemin, bu önergesini kaJbul 
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eder Heyeti Umumiyeye getirir, onu müzakere 
ödersek ne olur arkadaşlarım? O takdirde hiç
bir komisyon mesai göremez, çalışamaz. Komis
yon mesai göremediği takdirde, çalışamadığı 
takdirde Meclisin de çalışması mümkün değil
dir. Öylesine kcıtü, öylesine abca teamüller 
açıyoruz iki, o takdhde Meclisi yarım adım da
ha ileriye götürmek, seme re vermesini sağla
mak mümkün olmıyacaktır. 

Bu itibarla kanaatimizce bu önergenin mü
zakeresi usule aykırıdır, bir. İkincisi oylanması 
mümkün değildir. 

Ayrıca ben çok istendim ki, burada Komis-
yon Başkanı, Konıinyomun almış okluğu kara-
ırı iza'h bakımından söz alsın ve Komisyü/ıı Baş
kanının mektai nazarını da öğrenmiş olalım. 
•Komisyonda her hangi bir üyenin itiraz etmesi, 
'bu itiraza mütaallik önerge vermesi kanaatim
ce bu bir temenni önerıgoTİdir. Temcınni öner
gesinin de müzakeresi bahis koııuus olamaz. Bu
nun muhatabı, buna cevap verecek olan maikam 
ise Başkanlık Divanıdır. Bunu Başkanlık Di
vanı halletmeli idi ve bu önengeyi huturumu
za, Yüksek Huzurunuza getirip müzakere ko
nusu yapmamalı idi. Usul bakımından yapılan 
hata buradadır. Biz bu hatadan dönülmerai için, 
böyle kötü. teamüller tesis edilmemesi için ay
rıca Yüksdk Başkanlığa bir önerge takdim et
mekteyiz, bu önergemiz hemen okunur ve Yük
sek Meclisin ıttılaına arz olunursa mesele ta
mamen vuzuh kazanmış olacaktır. Ifeul hak
kındaki beyanlarım bundan ibarettir. Meselenin 
'bizatihi bünyesine girdiğimiz takdirde elbet te
ki, Reşit Ülker'in beyanlarına karşı söylenecek 
çek söz, verilecek çıcik 'delil mevcuttur. Biz şim
dilik meselenin bizatihi bünyesine girmemekte
yiz. Usul bakımından Divanın bu meseleyi hal
letmesini saygılarımızla i::tiııham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Cevat Önder Beyin öner
gesini okultıuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
iSayın Reşit Ülker tarafından verilen öner

ge komisyonun kendi bünyesinde vulkubulacaık 
ıbir çalışma düzeni hakkında verilmişdr. 

Komisyonlar kendi çalışma düzenini kendi
leri nizamlıyacağı cihötle bir temenni önergesi 
mahiyetindedir. 

'Temenni önergeleri cylanamıyacağı cihetle 
oya konulmaması gerekmektedir. 

Bu sebeple işin esasına geçmeden usul yö
nünden Sayın ÜKker'in, önengesinin oya konul-
mamasmı saygiyle arz ve talebederim. 

Erzurum 
Cevat Önder 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Bu öner
ge de oylanamaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran efendim. 
REŞİT ÜLKER (tatambul) — Bu önerge 

hakkımda söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika, Başkanlık Divanı 

henüz bir karar vermiş değil, durumu tezekkür 
ediyor. Siz bu önerge aleyhinde mi söz işitiyor
sunuz ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Cevajt Beyin 
vermiş olduğu önergenin aleyhinde konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Cevat ön
der arkadaşımızın veıidiği önengeye iltifat etme
mek lâzımıgelir, şu sebepten. Komisyonlar Mil
let Meclisine izafeten hizmet görürler ve ko
misyonlarda Iç'tıüzük tatbikatı bakımından bir 
aksalklılk çıktığı zaman Başkanlığa müracaat et-
meık mümkündür. Nitekim biraz evvelki izaha
tım sırasında ifade ettim ki, evvelâ Meclis 
Başkanının şahsına müracaat etıtim. Meclis 
Başkanı, İçtüzüğün 203 noü maddesine göre 
İçtüzük ahkâmımın tatfoilki ile, uygulanması ile 
mükelleftir. Meclis Balkanı bu nektada 174 ncü 
maddenin tatbiki gerektiği kaarrmı verince 
esas yer olan Millet Meclisi Umumi Heyeti bu
nu halledebilir. Bendeniz temennide bulunuyo
rum. Bilâkis açık şekilde •komisıyondaki dinlen
menin durduralmaısıını ve aynı zamanda burada 
bir karar alınmasını ifade ediyorum. Biz ne
reye müracaat edeceğiz? Yani bir komisyonda 
•bir usulsüzlük olduğu zaman nerede halledilir? 
İçtüzüğün ahkâmı ihlâl edildiği talkdiıde onun 
hal yeri burasıdır ve bendenizin bildiğime gö
re şu 5 - 6 sene içerisinde bir kaç defa, hangi 
hâdiseler olduğunu şu anda hatırlamıyorum, 
Iburada haledildiğini hatırlıyorum. Onun için 
benim getirdiğim önerge hakkımda Sayın Baş-
kanlı da aynı benim mütalâamda olduğu için; 
Batkanbk nihayet gelişi güzel bir önergeyi alıp 
getirip sanmışlar arasında okutmaz; Sayın Baş-
Ikanbk da bu mütalâada bulunduğu için buraya 
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getirmiştir. Burada komıuşukır, kabul edilir ve
ya reddedilir, orasına birşey diyeceğim yoktur, 
o Yüce Meclisin takdiridir. Ama bunun burada 
konuşulması lâzımıdır. Sayın Cevat Önder'in 
önergesinin oylarımıza sunulması usul bakımın
dan mümkün değildir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Mıulhterem arkadaşlar, Başkan
lık, sunulmuş olan her önergeyi olkutup Heyeti 
Aliyenin ıttılaına arz etmek durumundadır. 
Itıtılâa arız edilen önongenin de tasviibi veya 
adomitasivilbi Umumi Heyetinize ınubavve'l ol-
'duğıına göre biz ancak gelen önergeleri okutup 
ıttılaınıza, sonra tasvibinize sunarız, kalbul edi
lirse başlarız, taısvilbedilmezse reddedilmiş der 
bırakırız. Bunun başka bir şeklini tasavvur ede
miyorum. Binaenaleyh, şimdi Cevat Önder 
Beyin vermiş okluğu önerge üzerinde başka ko
nuşacak arkadaş olmadığına göre önergeyi tas
viplerinize sunacağım. Kalbul edenler... Kabul 
otıniyenler... Cevat Önder Beyin önergesi kabul 
edilmiştir efendim. Bu vaziyette önerıgenin mü
zakeresine imkân yoktur. 

8. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık 
ve ekonomik cephelerini bütün ayrınhlariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurıdması ka
bul edilen Meclis Arattırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/13) 

4. — GÖRÜŞ 

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

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde ko
nuşmalara devam ediyoıruz. Söz mıü işitiyorsu
nuz Sayın Güven? 

DEPREM ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
BAŞKANI MUHtDDİN GÜVEN (İstan

bul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alısın. 

Buyurun Saym Güven. 
DEPREM ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
-BAŞKANI MUHtDDİN GÜVEN (İstan

bul) — Sayın Başkan, Muhterem arkadaşlarım, 
beş Çarşambadır 19 Ağustos 1966 Doğu dep
remi dolayıısiyle seçmiş bulunduğunuz Mec
lis Araştırma Komisyonunun raporunu müzafce-

I 9. — Petrol Araştırma Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe seçim. (10/6,7,8) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu iki 
seçimin beraber yapılmasını ve öne alınmasını 
oylarınıza arz ediyoırum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kalbul edilmiştir eferildim. 

Seçimlere geçiyoruz. Tasnif heyetini seçiyo
ruz, efendim. 

Osman Zeki Oktay (Kastamonu) ? Yok. 
Kaya Özdemir (İstanbul) ? Burada. 
'Süreyya Koç, (Balıkesir) ? Yok. 
ıSadrettin Çanga (Bursa) ? Buradalar. 
Mehmet Güven (Kırşehir) ? Yok. 
Mehmet Ali Aytaş (İzmir) ? Yak. 
Abdurrahman Şeref Lâç (İstanbul) % Yok. 
Ferda Güley (Ordu) ? Yok. 

Adnan Şenyurt (Erzurum) ? Burada. 
ıSeçime hangi vilâydtten başlıyacağımızı tâ

yin ediyorum : Adana. 
Okuyun elendim. 
ı(Adana Milletvekillerinıden başlanarak oy

lar toplandı) 

•BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oyla
maya katılmamış arkadaşımız var mı? Oylama 
işlemi bitmiştir. 

İÜLEN İŞLER 

re etmekte bulunuyonsunuz. Bu rapor dolayısiy-
le huzurunuzda konuşan Sayın Grup Sözcüle
rini dinlediniz. Ben Komisıyoın Başkanı olarak 
mezkûr mevzuun tetkik edilip neticeye bağlan
ması hususunda Komisyon arkadaışlarımla bera
ber büyük bir dikkat ve ehemmiyet ile mesele
nin üzerine eğilerek huızuranuıza getirdiğimiz 
raporun açıklamasını yapacağım. Yoksa, sayın 
muhalefet sözcülerinin gerek usul bakımından, 
gerek esas bakımımdan ortaya attıkları tenlkid, 
itiham hattâ bir ara isnat derecesine varan hu
susların karşılığında bir müdafaa yapmıyaca-
ğım. Çünkü, böyle bir ihtiyaç içerisinde de
ğilim. Meseleleri huzurunuzda açıkladığım za
man hakikatlerin nasıl terts yüz edildiğini, vesi
kaların nasıl bir tarafa bırakılıp hissî açıdan 
veya başka bir yönden değerlendirilmeye ça
lışıldığını üzüntü ile müşahade edeceksi/nitz. O 
zaman kendilerine grup tarafından sözcülük va-
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ızifesi verilen arkadaşlarımızın girmiş oldukları 
bu durum 'karşısında kendi gruplarının vda tees
sür içine gireceklerini tahmin ediyorum. Ka
naatimizce Anayasanın âmir hükmüne göre 
Millet Meclisi Umumi Heyetince tanınan mura
kabe hakikini kullanmak gayet tabiîdir ki, mu
kaddes bir vazifedir. Ama bu vazifenin ifasında 
şahsi düşünceler ve bunun arkasında yastan 
maksatlar, eğer bunlar hâlkim olunsa, bunlarla 
mulkaddes hakkın dejenere edildiğini görmek
ten müteellim olmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, ben huzurunda ken
dilerine göre dile getirilmek istenilen meselenin 
incelenmesini iki yönden yapmıya çalışacağım : 
Birisi, usûl bakımındandır, diğeri ise, esas bakı
mındandır. Öyle ümidediyorum ki, açıklamala
rım neticesinde Meclis Araştırmasının maksadı 
temine matuf olan gayretlerin yalnız başına bir 
mesele hakkında bilgi edinilmesi değil, her hangi 
bir meselenin halli hususunda gruplara ve grupla
ra mensubolan milletvekili arkadaşlarımıza düşen 
vazifeyi ifa sırasında kullanılan ölçülerin de gele
cekte ne olması icabettiğine dair bir kanaat vere
cektir. Bu bakımdan bu müzakerenin böyle fay
da sağlıyacağma da kaani bulunuyorum. Vakıa
ları ve vakaları, bunların isnadettiği delilleri ko
nuşturduktan sonra öyle zannediyorum ki, muha
lefete mensup bâzı Meclis grupları kendilerini 
temsilen burada konuşan sözcülerine dönüp onla-
ra asgari mânada sitem edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi muhalefet söz
cülerinin usul hakkındaki iddialarına sırası ile ce
vap vermeye çalışacağım. Huzurunuzda Y. T. P. 
adına Sayın Nihat Diler konuştu. Sayın Nihat 
Diler Erzurum Milletvekilidir; yani depremin 
olduğu bölgenin dâhilinde bulunan bir vilâyetin 
milletvekilidir. Sayın Nihat Diler önerge sahi
bidir; yani bu meselenin dâvacısıdır. Sayın Nihat 
Diler Komisyon üyesidir; yani davacısı olduğu 
bir meselenin tahkikatçısıdır ve hüküm vericisi-
dir. Sayın Nihat Diler kendi grupunun sözcüsü
dür. 

C. H. P. Grupu adına konuşan arkadaşlarımı
za gelince: Sayın Nermin Neftçi zelzele bölgesin
deki Muş vilâyetinin milletvekilidir. Sayın Ner
min Neftçi araştırmayı istiyen önerge sahiplerin
den birisidir, yani davacıdır. Sayın Nermin Neft
çi Komisyon Üyesidir. Yani, hüküm vericidir ve 
Sayın Nermin Neftçi grupunun sözcüsüdür. 

Sayın Gıyasettin Karaca, yine aynı bölgenin, 
deprem bölgesi dahilindeki vilâyetin, Erzurum 
vilâyetinin milletvekilidir, araştırma önergesinin 
sahiplerinden birisidir, Komisyon üyesi ve grup 
sözcüsüdür. 

Sayın Cemal Yavuz da aynı şartların ve va
sıfların içindedir. 

Şimdi enteresan bir cümleyi size okuyacağım. 
Bu, Sayın Nermin Neftçi'nin muhalefet şerhinde 
ifade ettiği bir cümledir. Diyor ki; «Kurulduğu 
andan itibaren usulsüzdür.» 

Muhterem arkadaşlarım, şu demin ifade etti
ğim şartların altında hakikaten kurulmuş olan 
komisyon kurulduğu zaman usulsüz olmuş idi. 
Öyle temenni ederdim ki, sayın grup yöneticileri 
bu mevzuun üzerinde hassasiyetle dursun, bizim 
bu meseleyi değerlendirmek için kürsüden yaptı
ğımız teklifi kabul etsinler, yani o bölgenin mil
letvekili olmıyan arkadaşlarımızdan, tarafsız bir 
açıdan meseleyi tetkik etmek imkânına sahip mil
letvekili arkadaşlardan komisyonun seçilme imkâ
nı bulunabilsin. Bu mânada Sayın Nermin Neft-
çi'nin kurulduğu andan itibaren usulsüzdür, de
yimine aynen iştirak ederim. 

İşte beş haftadır, yani beş haftanın Çarşamba
sı içerisinde karşı karşıya kaldığınız tenkidleri de
ğerlendirme hususunda bu arkadaşlarımızın kul
landığı ölçü ve bu ölçünün karşılığında içine gir
miş olduğumuz hassasiyetin size verdiği rahat
sızlık bundan tevellüdetmektedir. O zaman şöyle 
düşünmek lâzım geliyor. Bir meseleyi Meclis kür
süsünden dile getirir ve kıymetlendirirken muha
lefete mensubolmanm verdiği ölçü ne olmalıdır? 
Bu mu olmalıdır? ki, bunun böyle olup ol
madığı hakkındaki hükmü siz konuşmamın 
sonunda kendiliğinizden vereceksiniz. Yoksa, 
bir dâvaya inanmadığı halde kendisine 
bu dâva verildi diye, haksız olmasına 
rağmen müdafaa etmek arzusunda veyahut da 
zaruretinde kendisini hisseden bir dâvavekili ve
ya avukat durumunda olmaları mı lâzımdır? El
bette ki, bu muhterem arkadaşlarımız kürsüden 
hakikatleri çok ayrı ve aykırı cepheden dile ge
tirirlerken bütün bunları düşündüm. Ama öyle 
noktalara geldim ki, ne birinci safhada söylediğim 
ölçü, ne ikinci mânada söylediğim değer ölçüsü 
kendi seviyesini muhafaza etmedi, onu çok defa 
taştı. Taşmca bu bir haksızlık ve insafsızlık oldu. 
Benim vazifem gelecekte Büyük Meclise çalışma-
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larmda bir fayda sağlamak için bu haksız ve in
safsız ölçülerin tahlilini yapmak ve zabıtlara ge
çirmekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuzun ça
lışmalarına ait usulsüzlükten bahis edildi, tuta
naklardan, zabıtların hazırlanmadığından, Ana
yasanın bağlı bulunduğu İçtüzüğün 34 ncü mad
desindeki hükmün yerine getirilmediğinden ve 
buna riayet edilmediğinden bahsedildi. Ben 
huzurunuzda İçtüzüğün 34 ncü maddesini tek
rar okuyacağım. Öyle tahmin ediyorum iki, bu 
okumaım burada bunu dile 'getirmek istiyen ve 
kendilerine ımesned yapmak istiyen arkadaşla
rımıza yeniden bir ışık tutmaya medar olacak
tır. 

Madde 34 diyor k i ; «Her encümenin müza-
'keraleri ıhulâsatan zaptedilir.» Bunu unu söyle
mek istiyorlar? Encümenin müzakereleri huiâ-
satan zaptedikniştir, dosyası da buradadır. 

«Şu kadar İki, encümen karar verirse harfi
yen zabıt da tutulabilir.» Sayın arkadaşlarımız, 
buna ait bir karar mı alınmıştır, bunu .mu iddia 
ediyorlar? Hayır. O halde harfiyen bir zabıt da' 
bahis mevzuu değildir. O halde neyi kastedi
yorlar? Kasdettikleri ve dile 'getirmek istedik
leri husus, Komisyonumuzun! depremi bölgesinde 
yaptığı incelomeier esnasında halk toplulukia-
riyljö karşılı'klı yaptığımnz konuşmaların zaptı 
olsa gerek. Kendileri 'bunu zabıt diye tesbit 
ederler. Biz ise, bunları halkla yapılan konuş-
ımalarııı notları olarak İGİmılendirdik. 

Şuna bilhassa işaret etımdk isterim, değerli 
arkadaşlarım, konuşmalarımın ağırlığını Sa
yın Gıyasettin Karaca ve Sayın Neninin Neftçi 
mihveri üzerine inşa edeceğimi. Bunların dışın
da gerek muhalefet şerhlerinde (mevcut bulunan, 
gerekse kürsüde ifade etmiş oldukları ımevzu-
lara, diğer arkadaşların işaret ettikleri ııcıkta-
lara ayrıca cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gıyasettin 
Karaca, grup adına yaptığı konuşmada şu ifa
deyi kullanmıştır: «Şahitlerin şahadeti ve gör
güye müstenit beyanlarına göre subut bul
muştur.» Bu beyanın bir başka şeklini Sayın 
Nemıin Neftçi de kullandı. Sayın Gıyasettin 
Karaca konuşmaları sırasında Kamisyonurmuzu 
teşkil eden üyeler üzerindeki muhakemesini yü
rütürken şunları da söyledi, dedi ki ; «Bu Ko
misyonda esld hâkimler vardı, bu (komisyonda 

hukukçular vardı, bu komisyonda mimar ve 
ınıühendisler vardı ve diğer arkadaşlar vardı» 
Ben zannettim ki, bu vasıfları beyan ettikten 
sonra Sayın Gıyasettin Karaca, bir hâkimin hü
küm verime esasına dayanan müeyyidelerin 
içindeki ölçüleri harekete geçirecek, 'ben zan-
ncttiım ki, meseleleri değerlendirirken hukukçu 
anlayışının hakkı ispat ve lıalkUa teıJbit yönün
deki ölçülerini dile getirecek ve konuşmalarını 
da o şekilde yapacak. Zannediyorum ki, bura
daki diğer ölçüleri bunun tamaımiylc ılışma 
kaçtı; taştı demiyorum. Şahitlik müessesesinin 
ne olduğunu ben bu kürsüden izah ctımiycccğim. 
Ama kendileri de gayet iyi bilirler ki, biz dep
rem bölgesindeki yerleri dolaşırken hazır halk 
topluluklariyle karşı 'karşıya kaldık. Ve âdeta 
evvelden hazırlanmış olan böyle halk topluluk
ları içine aniden ve emrivaki şeklinde girdik. 
Ne bizim tesbit etmiş olduğumuz bir şahit lis
tesi vardı, ne bize bir yer tarafından verilmiş 
olan bir şahit listesi vardı. 

Olan şu idi: Halk topluluklarını 500, 150; 
rakamı ne ise onu takdir etımck mümkün değil
dir, çünkü büyük bir kalabalık; bu kalabalığın 
hepsini ferden dinlemek mümkün olmadığından 
mümessili erinin seçilip bize gönderilmesini ve 
onların bize bilgi vermek üı:crc dinlenmesini 
talebettik. İste o anın içinde bize gönderilen 
isimleri davet ederek, dinledik. Bu davet edi
len kimselerin elbette ki, bu şartlar a1 tın da 
^ahidolmadığı ve bunların beyanının doğru 
olup olmadığının tevsikine de o anda imkân 
bulunmadığı ve kazai mücssesesclcrin takibet-
tiği usulle, bir yeminle karşı karşıya bırakıl
masının mümkün olmadığı ve yine bunların 
görgülerinin ne şekilde tesbit edildiğinin tara
fımızca bilinmesine imkân olmadığı açık bir 
hakikattir. Ama bütün bunlara, rağmen, değer
li arkadaşlarımız kürsüden bu mevzuu dile ge
tirirken «şahitlerin şahadeti ve görgüye müs
tenit beyanlarıyla meseleler subut bulmuştur» 
demek imkânını buldular. Elbette ki, bu, Par
lâmentonun kendilerine verdiği bir hak, kulla
nacaklardır. Ama bu hakkı kulhmlıkları za
man, bu hakkın ölçüsünün ne şekilde kullanıl
dığına ait hükmü siz vereceksiniz, tarih vere
cektir. 

Saym Gıyasettin Karaca komisyonumuzun 
yaptığı bir toplantıda Komisyon Başkanlık Di-
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vam tarafından hazırlanmış bulunan seyahat 
notlarının kabul edilmemesi hususunda bir 
önerge verildiğini ve bu önergenin kabul edildi
ğini, buna rağmen buna istinaden rapor hazır
landığını beyan etmektedir. Şimdi, bu seyahat 
notlarının nasıl hazırlandığını kısaca izaha ça
lışacağım :-

Sayın Nermin Neftçi burada yaptığı ko
nuşmalarda Başkanlığı, bilhassa şahsımı ki, tah
tında müstetir olarak, Başkanlık Divanı derler, 
iakat şahsımı kastederler. Buna Sayın Gıyaset-
tin Karaca, buna Sayın Nihat Diler gayet ra
hatlıkla iştirak ederler. Steno istenmediğini, 
daktilo bilir memur istemediğini rahatlıkla söy
lerler. Steno istenmiştir fakat Başkanlık Diva
nı tarafından verilmek imkânı bulunamamış
tır. Daktilo bilir bir memur istenmiştir. Bu
nun da karşılığı alınmamıştır. Ayrıca oradaki 
vaziudilerin boş kalmaması için Meclis Baş
kanlık Divanı tarafından komisyonumuzda va
zifelendirilen ve çalışmalarını çok takdir etti
ğimiz Sayın Engin Aydın bize refakat ettiril
miştir seyahat boyunca yapılan konuşmaları 
zapdctm iştir. Bu konuşmaları bütün üye arka
daşlar zaptetmiîtir; not halinde. Bu suretle se
yahat bitirilerek Ankara'ya dönülmüştür. Baş
kanlık Divanını temsil eden ben bu notları tek
sir edip bütün üyelere tevdi ettim. Bu tevdi 
ediş srasmda bir komisyon toplantısında Sa
yın Nihat Diler, Başkan olarak bana itimat et
mediğini beyan ederek notların hazırlanmasın
da komisyon sekreteri Engin Aydm'm notla
rının esas tutulmasını teklif etti. Arkadaşları
mızın bu aykırı isteğine itirazlarına rağmen, 
şahsan ben kendisinin allerjisini gidermek için 
bir karar istihsal ettim ve Engin Aydm'ın tut
tuğu notlar teksir edilerek arkadaşlarımıza 
gönderildi. Şu şartlarla: Üyeler bu notları oku
yacak, kendi notlariylc karşılaştıracak, eksik
ler varsa ikmal etmek imkânını bulacak ve 
bu suretle seyahat notları ikmal edilecek... Fa
kat bu seyahat notları bu şekilde ikmal edil
mek imkânını bulamadı. Ama bütün üye arka
daşlar kendi tuttukları nottan istifade etmek 
imkânını daima bulmuşlardır. Nitekim muha
lefet şerhlerinde, açık olarak, bu notlardan is
tifade ettikleri ve huzurumuzda beyanda bu
lunan şahısların isimleriyle beraber, bu beyan
ların ne olduğuna dair kendi kıymetlendirme
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lcrini muhalefet şerhlerine naklettikleri belir
mektedir. Ama arkasından, kendileri, kendileri
ne ait notları değerlendirip muhalefet şerhle
rini buna bina ederlerken komisyon raporunun 
mecburi ve zaruri olarak istifade etmek mecbu
riyetinde ve zaruretinde olduğu seyahat notla
rının ortadan kaldırılmasını istemektedirler. 
Gayet tabiîdir ki, burada açık bir tezat var
dır. Ama bunun niçin böyle istendiğini bu seya
hat notlarından bâzı pasajlar okuyarak anlat
maya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gıyasettin 
Karacamın muhalefet şerhinin başlangıcında, 
raporumuzun objektif olmadığı ve vakıalara 
istinadetmediği iddiası yer almaktadır. Ayrıca 
şu tâbiri kullanmaktadır: «Saf dışı edilen biz
lerin gıyabında, sadece bir iktidar grupu A. P. 
olarak kendi görüşlerini aksettiren bir rapor.» 
ben hayret ettim «gıyabında.» kelimesini nasıl 
kullanmışlar diye. Çünkü her şeyi, her yerdo 
hep beraber yaptık. Geziyi de, müzakereleri de, 
dinlemeleri de. Nasıl oluyor da gıyabında? Ben 
o zaman bu kelime üzerinde durmak mecbu
riyetinde kalıyorum. Meseleyi önünüze açık ola
rak dile getirdikten sonra, acaba Sayın Gıya
settin Karaca kaybolup gidecekler midir, di
ye düşünüyorum. Bu, mümkün değil tabiî. De
vam edeceklerdir, ama bir daha haksızlık ve in
safsızlık yapmamaya çalışacaklardır. Diyor
lar ki, «Hâdiseleri en ufak nisbette objektif ola
rak aksettirmiyor.» insafınıza sığınırım, Yük
sek Heyete arz edilen 64 sayfalık bir rapor var. 
Acaba bu raporun bir tek satırı bile objektif 
değil midir? Konuşmalarımın sonunda şu husu
su arza çalışacağım ki, biz iktidar grupu mü
messilleri objektif kalabilmek için söylemek is
tediklerimizi söyliyemedik. Ama, müsaade eder
lerse, işte raporda objektif kalmak için söyli-
yemediğimiz şeyleri ben huzurunuzda dile ge
tireceğim. Bu suretle hizmet görmüş olanlara, 
hizmet götürmüş olanlara üstümüze düşen bir 
şükran borcunu ifa edeceğim. 

Sayın Gıyasettin Karaca'nm muhalefet şerh
lerinden raporun objektif olmadığı hususundaki 
mesnetlerine gelince : Sırasiyle: Hınıs'ta din
lenen şahitlerden Dervişali köyü muhtarı Ha
san Demir diyor ki ; 42 ağır hasarlı olmasına 
rağmen tek bir baraka verilmedi. Kara kış da 
çadırlarda kaldık.. Bunlar Sayın Gıyasettin 
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Karaca'nın muhalefet şerhinde zikrettiği isim
lerdir, beyanlardır. Ağcamelik köyü Muhtarı 
Mehmet Birtek; 63 hane ağır hasarlı; müra
caatlara rağmen 33 haneye ne para, ne ba
raka verilmediği, açıkta ve çadırda kalındığı, 
Gündüz köyü; İbrahim Kılıç; hasar tesbiti 
yapılmamış, ağır hasar var, ne para ne ba
raka verilmemiş. 

Dedeören köyü, Ahmet Çaflamaik; Budaklı 
köyü Muhtarı Şaban Yi]dirim, Parmaksız köyü 
Muhtarı Abdullah özoğul, Şaban Yıld i r im: 
köyde ağır hasar olduğu halde para, baraka, 
köm parası alamamışlar, açılkltalar. Parmalksız 
köyünde 70 hane ağır hasarlı, baraka, köm 
parası alamamışlarıdır. Ayrıca ağır hasarlı 15 
haneye ise para, baraka verilmemiş. Birkaç 
aile bir barakaya girmiyor. Ağveren köyünden 
Haydar öksüz, Seyfettin Ağca; yani bunlar 
para ve baraka alamamışlar. Ağgelin köyü 
karlar altında ve çadırlarda ve kendi ifade
leriyle, bizzat komisyon üyeleri tarafından gö
rülmüş... 

Muhterem arkadaşlarım, ben öyle zannedi
yordum ki, ne Sayın Nihat Diler, ne Sayın 
Gıyasettin Karaca Ağgelin köyünü ağızlarına 
almıyacaklar. Çünkü buradaki yaptığımız tet-
kikat, kendi iddialarını ispat mahiyetinde de
ğil, aksine bizi teessüre sevk eden bir başka 
halin ifadesi idi. Sırası geldiği zaman onu 
da hikâye edeceğim, dinleyeceksiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben, Sayın 
Gıyasettin Karaca'nın kendi notlarından isti
fade ederek ortaya koyduğu bu isimler ve be
yanların karşılığını size, işte o seyahat not
larından okuyacağım ve karşılığmdaki işlemle
rin ne olduğunu da anlatacağım. 

Hasan Demir, Dervişali köyü muhtarı; di
yor ki, köyümüzde 62 hasarlı hanemiz var. 
Köyümüzü 350 nüfusludur, 44 baraka yapıldı, 
13 aile Erzincan'a iskân edildi, beşi de para 
aldı, 26 baraka verilmişti, baraka istiyen-
lerden 15 i isteğini paraya çevirdi, parasını 
aldı. Halbuki Sayın Gıyasettin Karaca'nın mu 
halefet şehrinde nakletiği beyanı okursanız no 
anlıyorsunuz; bizim notumuzu dinlediğini 7 
zaman nıe anlıyorsunuz ? Hangisi objektif? 
Adam karşımızda konuşurken hakkı ve haki
kati teslim ediyor. Barakanın verildiğini, pa
ranın verildiğini söylüyor. Ama Sayın Gıya

settin Karaca bunlardan hiç birinden bahset
miyor, Hesabı yapalım; 62 hasarlı, 44 hane ba
raka almış, 13 ü iskâna gitmiş, 5 te para almış. 
N-ef .etti? ö2. 

Simidi 'diğerlerine ıgeiMiim; Ağıcaımelilk kö
yü muhtarı diyor ki: «Köyümüz 63 haneli ve 
373 nüfusludur. 13 ü baraka, 17 kişi de 1000 
er lira para aldı. 33 hane için yeniden ta
lepte bulunduk. Arkasından bir ihbarı var, Er
zurum İmar Müdürü, bana hane başına 500 li
ra ve rimelden olmaz, dedi. Hanemiz hasarlı ol
duğu hailde bunları kabul etmiyorlar. 63 hane
miz ağır hasarlı idi. Şu tarihli Erzurum İmar 
Müdürlüğünün, Hınıs Kaymakamlığının yazısı 
elimdedir, yani ikinci teitlkikte 33 hasar oldu
ğuna dair itirazımız üzerine köyümüze ikinci 
elkip ıgelıdi, yüzide yüz hasar tesfbit eıttii. 

Muhterem arkadaşlarım, bir beyanı .alınken1 

yalnız bir kıısımını alıp öbür kısmını bırakmaık 
doğru mu? Elbette ki bunun tamamının söy
lenmesi lâzım. Acaiba Sayın Gıyasettin Karaca 
niçin bu yolu ihtiyar etmezler ? Yalnız ve yal
nız kendilerinin idldialarının, haksız iddiaları
nın ispatı için bir cümıleyi mi dile geıtirtmok 
doğrudur?.. Hükmü siz vereceksiniz. Bütün bu 
•köylerin 'dökümünü, yani hane adedi, hasar 
tiesibitl, baraka ve para yardımı tevzii, geçici 
iskâna gidenleri ayrıca huzurunuzda dile geti
receğim. 

Sayın Gıyaseittin Karaca huzıurunuzida ko-< 
unsurlarken, raporumuza aldığımız veya alma-
dığımız meseleleri kendisine göre bir üslûp 
içinde, kendi hizmetine kullanma/k istedi. De
di ki : Raporda bir barakanın içinde yapılmış 
olan rafları o baralkaya yerleşmiş olan ailenin! 
raflara kaplarını, fincanlarını yerleştirişini ve 
onların dantelâ örtülerle tezyin edilişini rapora 
başkan dercediyor da, Kızılaydan para ile ek
mek satıldığını yazimıyor. Muhterem artkadaş-
larıım, biz öyle bir düşüncenin içindeyiz ki, 
vatandaşın kemdi yaşayışı içinde, eğer kendi 
iç dünyasını aksettiren iyi bir harekete! var
sa, bunu layıkiyle değerılendirımek mecburiyet 
tinde olduğumuza inanıyoruz. Felâkete uğra
mış bir vatandaşın ve bir ailenin, bu ailenin1 

yardımına koşmuş bir Hükümetin, o Hüküme
tin icraatiyle bir güler yüz içimde kendisini is
kân etmiş olan bir ailenin, eğer yapılmış olan 
rafında bir dantelâ örtüyü zikretmişsıek, işte 
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bu ölçü içinde, o zengin ruhun sahibi olan va
tandaşı tebcil etmek için söyledik. Tahmin edi
yorum ki, az bile olsa Saym Gıyasettin Karaca 
bize de iştiralk edecekleridir. Ama şimdi, bu
num 'arkasından söylediği söz nedir? İkisini kı
yas yapıyor, yarayana getiriyor ve Kıızılay ek
meğinin satıldığına dair bir tek satırın bile 
ımevcut bulunmadığını rahatlıkla sıöyliyebili-
yor. Açalım raporumuzu; sayfa 9 : «Yardımı 
için hasar tesbit listeleri esas alınmıştır» pa
ragrafı altında; «yalnızca Hınıs'ta Kızılay ek
meğinin ilk zamanlarda Belediye tarafından 
parayla satıldığıma işaret ettiklerini» kaydı 
var. O halde 'Sayım Karaca'nım ka'-itı nedir? 
Ben söylemiyeyim, siz düşümünüz, bulunuz. 

Saym Gıyasettin Karaca muhalefet şerhle
rinin dışımda huzurunuzda ilk konuşmasını ya-
parfken sehven, unutkanlık, yanlışlık dolayı-
siyle konuşımasınm nasıl olaJbileceğini ifade et
t i ve peşinen özür diledi. B-en bu peşinen özür 
dileme tâbiri üzerinde düşümdüm; acalba ne
den peşinen özür diledi dedim. Bu, bir üslûbun 
kıymetlendirmesiclir, mümkündür dedim. Bu, 
suni bir nezaket cümlesi olabilir, dedim, ama 
konuşmalarının tamamını dinledikten sonra, 
anladım iki, hakiki mânada özür dilemişler. Çün
kü bu ölçüde konuşmayı yaptıktan sonra haki
katen Yüce Heyetinizden özür dilemesi lâzımge-
liyordu. Ama ben bu özür dilemeyi 'kendisin
den talebetmiyeceğim. Neden talebetmiyeceğim? 
Çünkü, bu cümlenin arkasından ne söylediğini tek
rar huzurunuza getirmek lâzım. Ne diyor? Diyor 
ki, tenkid ettiler diye o bölgenin iktidarın hiz
metlerinden mahrum kalması tehlikesine işaret 
ediyor. Çoik değerli arkadaşlarım, bu enimle 
hu kürsüden söylenmemesi icabeden bir cümle
dir. İster muhalefette olalım, ister iktidarda 
olalım, (birbirimize itibar etmek mecburiyetin
deyiz. Bu itibarı Büyük Mecliste (sağlamadığı
mız müddetçe, hele bir hizmeti inkâr yoluna 
gittiğimiz müddetçe, milletin itibarı bu mües
seseye karşı sarsılır. Ben bu mânada Sayın Gı
yasettin Karaca'yi düşünceye ısevk etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet şerhle
rinde isimlerini zikrettiği köyler ve bu köylerin 
baraka ve para yardımı alamadıkları hususun
daki beyanları karşılığındaki vakıalara daya
nan hususları sizlere arz 'etmek isterim. İşte 

Dervişali Köyü; 57 hane, 56 hasar tesbi'ti, yani 
ilki yıkık, 55 ağır hasar, 42 aileye baraka ve 500 
lira köm yardımı yapılmış ve 19 aileye de 2 500 
lira para verilmiş. Topladığınız zaman 61 ra
kamını 'görüyorsunuz. Yani mevcud'olan hane
lerden daha fazla. Ağcamelit Köyü Muhtarı 
Mehmet Birtek'in 'ifadelerinin karşılığında; İde
min 'beyanımı yaparken arz ettiğim için bunu 
geçiyorum vaktinizi almıyayım. Gündüz kö
yünde hiç hasar tesbiti yapılmamış iddiası... 
Teknik elemanlar ve idareciler bu iköyde bir 
hasarın mevcud'oİm açlığını tesbit 'etmişlerdir. Bi
naenaleyh, yapılacak bir işlem mevcut değildir. 
Dedeören Köyü; 74 hane, 14 baraka, 500 lira pa
ra yardımı, 57 aileye 2 500 lira yardım. 'Topla
dığımız zaman 71 rakamını buluyor, 64 hasarın 
karşılığında. 

Budaklı köyünden Şaban Yıldınım'm ifadesi
ne nazaran ne para, ne 'baraka alamamışlar, 
açıktalar. 54 hane, 54 yıkık ağır hasar, 26 ba
raka ve 500 lira para yardımı, 27 kişiye 2 500 
lira; 1 - 2 000 lira. Karşılığı; 54. 

Parmaksız köyünden Abdullah özoğul'un be
yanına karşılık; 140 hane, teisibüt edilen 119 
ağır hasar, 33 baraka ve '500 lira ; 69 aileye 
2 500 lira, 6 kişiye ikilbin lira, 20 aile geçici is
kân, bunun 'karşılığı 128 ediyor. Yani fazlasiy-
le yerine getirilmiş. 

A g e l i n köyüne sonra geleeesnm. 
Muhterem milletvekilleri, Saym Gıyasettin 

Karaca ve diğer bâzı arkadaşlarımızın muhalefet 
şerhlerinde yer bulan 'köylere geliyorum. 

Taşlıkaya köyünden bahsederler. Taşlıkaya 
köyünün hikâyesi biraz geniş, onu büâhara arz 
edeceğim. 

Sazlıca köyünden bahsederler. Burada 77 
hane vardır. 47 baraka, 41 para yardımı yapıl
mıştır, verilmiştir. Karşılığı 88. 

ıSırasöğütler'i zikrederler. 101 hane vardır, 
hepsi de para yardımı almış, yani, 2 500 lira. 

Taşlıyol. 65 hane, 24 baraka isteği karşılığı 
55 baraka yapılmış. 40 para, 1 geçici iskân; kar
şılığı 96. 

Muhterem arlkaJdaşla/r, diğer iısümlere, 
devam edeyim mi diye düşünüyorum. Çünkü ra
kamlar birbirini takiben hep, aynı şekilde devam 
ediyor. Sizi rahatlatacak diye söylüyorum, şu ba
kımdan söylüyorum; istenilenden daha fazlası gö
türülmüştür diye söylüyorum. Ama isterim ki, 
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sayın muhalefet partisine mensup sözcü arkadaş
larımız da bizim bu rahatlığımıza iştirak etsin
ler. 

Çaylar'a gelelim; Çaylar 54 hanedir, 32 öde
nen na-kit para, 34 geçici iskân, 66 rakamını bu
luyor. Ve burada prefabrike evler yapılmakta
dır. Prefabrike evlerin inşa edilmekte ve yapıl
makta olduğumu bizzat Komisyon üyeleri hep be
raber müşahede ettik. Fakat sayın muhalefet söz
cüleri, Çaylar Nahiyesinde çadırda insanların ol
duğunu söylerler. Bu çadır meselesine bilâhara 
ıgelccoğim. 

Yine defalarca öne çıkan bir Eryurdu köyü 
vardır. 55 haine 55 i de para almıştır. Ayrıca 15 i 
.geçici iplkâna gitmiş, 70 tutuyor. 

Şimdi Sayım Karaca'nm muhalefet şerhinde 
yer alan dağ köylerine geliyorum. Muhalefet söz
cü! erinin üzerinde hassasiyetle durdukları bir hu
sus vardır. Bu da şudur: Sayın İmar ve Isıkân Ba
lkanının buradaki beyanında, 31 Ekime kadar bu
tum barakaların yapıldığının ifadesi üzerinde du
rurlar ve bunu çürütmeye çalışırlar ve bu tarih
ten sonra zaten baraka inşa edildiği anlatmaya 
vo bu suretle kendilerine bir mesnet aramaya ça
lınırlar. Çalışırlar değil daha ziyade uğraşırlar 
demek lâzım. 

iŞlmdi müsaade ederseniz, Muş Valisi ile ya
pılan toplantıda tesbit edilen hususları sizin hu
zurunuzda okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, belki sabrınızı suiis
timal ediyorum, ama bir vazife yaptığıma kaani-
im. Ne olursa olsun, bu meselenin gelecekteki 
muhasebesi yapılırken, bunların Meclis zabıtla
rında mevcut bulunması icabeder. 

'Şimdi, 11 . 12 . 1966 tarihinde Muş Valisi ile 
yapılan toplantıdaki notlardan bir pasajı okuyo
rum. 

Sayın Nihat Diler bâzı sualler sormuş, bâzı 
'köy isimleri saymış ve validen talepte bulunmuş. 
Vali diyor ki; notların 34 ncü sayfası; «Taşlıya-
k ı .<ribi bâzı köyler:m mutlak nakli icabedecek. 
Çünkü fay hattı üzerindedir. Burada iskân edil
meleri mümkün değildir.? 30 hanesi nakledildi, 
igerlsi, yani 90 hane Alman barakalarına girecek, 
Diğerlerine gelince, yani diğer köylere gelince, 
bu köylerin isimlerinin hepsi bilhassa seçilmiş gi
bi görünüyor. Bunlar, vasıta ulaşmıyan dağ köy
leridir ve kutup çadırları plânına dâhildir. Bu
na rağmen Gölyayla köyü tamamen nakdî yar
dım isteyip almıştır, baraka talebetnıemişlerdir. 

Eryurdu köyü de nakdî yardım almıştır. Bu ara
da Afşin Bey söz aldı; «Şunları, şunları biz bü
tün gücümüzü kullandık, vasıtaları harabeder 
derecede mesai sarf ettik, REO 1ar yandı, hattâ 
hattâ sırtımızda kereste taşıdık, kimse bize yar
dımcı olmadı, ama kutup plânlamasına dâhil olan 
o dağ köylerime de hizmet götürdük», dedi. Şim
di okuyacağım rakamlar işte bu hizmete ait ra
kamlardır. Burada hizmeti götürmek istiyen ida
renin, Hükümetin, bana mensubolan idarecilerin, 
bunların yardımcısı ve hizmetinde ve yanında 
olan, çalışan teknisyenlerin büyük gayretiyle her 
türlü ihtimal göz önünde tutularak, fazlasiyle 
ne kadar hizmet götürüldüğümü görecek ve ifti
har edeceksiniz. Bu husus raporumuzun sayfala
rında da zikredilmiştir, beyan edilmiştir. Ama 
buna rağmen Sayın (riyasettin Karaca ve arka
sından Sayın Nihat Diler bu mevzuu yine bura
da dile getirmekten haz duymuşlardır. 

Çakılı köyünde 7 Kasımda işe başlamışlar. 
21 Kasımda da bitirmişlerdir. 29 hane aslında, 
41 baraka yapılmış, 28 i para almıştır. 

Alabalık köyünde 6 Kasımda başlamışlar, 19 
Kasımda bitirmişlerdir. 45 hane, 22 baraka, 46 
geçici iskân. 

Koçyatağı köyünde 2 Kasımda başlamışlar, 
9 Kasımda bitirmişlerdir. 38 hane 20 baraka, 19 
para, 10 geçici iskân. 

Ocaklı köyünde 7 Kasımda başlamışlar, 23 
Kasımda bitirmişler. 44 hane, 42 baraka, 41 ge
çici iskân. 

Tuzlu kövüudc 1.1 Kasımda başlamışlar, 20 
Kasımda bî.tirmirîler. 28 hane, 28 geçici iskân, 14 
baraka. Diğeri.erini artık okumuyorum. Bu hiz
meti oraya götürenlere minnet borçluyuz. 

Yine Savın Oıyasettin Karaea'nın raporda 
ver almış bulunan ve sayfa 40 ta bulunan, Hınıs 
ilçesine bağlı köylerinden birkaç misali dile ge
tirmek istiyorum : 

Fırfırik köyü; 50 hane, 43 hasar, 9 baraka al
mış, 29 para yardımı, 4 geçici iskân, müsavi 43. 

Mollacelil; 33 hane, 32 hasar, 17 baraka, 11 pa
ra, 4 geçici iskân, karşılığı 32. 

Dlvanhibeyin; 60 hane, 59 hasar, 4 baraka, 55 
para yardımı, karşılığı 59. Ve burada kendileri
ne göre bir dayanak bulmak için, bu köylerde 
7 .12 . 1966 da barakaların bitirildiğini ifade et
mişler. 
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Yine Sayın Nihat Dilerle birleşen birkaç kö
yün ismini de zikretmek lâzımgcliyor ki; bu köy
lere baraka verilmemiş, kışı karlar altında ve ça
dırlarda geçirmişler iddiası var. 

Der visal i; 50 hane, karşılığında 42 baraka, 19 
para yardımı. 

Şalgam köyü, 57 hane, 57 hasar, 8 baraka 50 
para yardımı. 

IIoydan köyü, 115 hane, 3G hasar, 37 baraka, 
105 para, yardımı, karşılığı 122. Daha ziyade siz
leri işgal etmiyeyim bu mevzuda. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada sayın mu
halefet sözcüleri hep geldiler, Serinova köyünün 
üzerine yığıldılar. Şu Serinova köyünü anlata
yım da biraz serinlik duyunuz. Güzel bir mekte
bin, yeni bitirilmiş bir mektebin, bir dershanesin
de toplandık. Öğretmen, halk ve yardım müca
delesine katılmış olan icracılardan Muzaffer Ak-
soy; inşaat şantiye şefi. Yine haklılıklarını ispat 
etmek için hep Muzaffer Aksoy'un beyanından is
tifade etmek isterler. Ne demiş Muzaffer Aksoy? 
Diyor ki: «Baraka talebi 93 tü. Bakan ve vali 
eğer hakikaten başka yıkılan ov varsa fazla da ba
raka-yapın, dodiler.» Bu ne demektir? Hükümeti 
temsil eden Sayın Bakan ve oradaki en büyük ic
racı âmir vali, vatandaşın şikâyetlerini asgariye 
indirmek için diyor ki, iyi niyetin içinde, eğer, 
böyle bir şey varsa, aman, bunun karşılığını yapın. 
Ama işte, bu iyi niyet ifadesi ve bu iyi niyet dav
ranışı muhterem arkadaşlarımız tarafından istis
mar edilmektedir. Ben hayatımda iyi niyet ifa
delinin istismar edildiğine ilk defa şahidoldum. 
Ama bu da bir örnektir. Diyor ki; tesbiti ihtiyar 
heyetiyle birlikte yaptık. Gayet tabiî ki, oranın 
mesul insanı kim? İhtiyar heyeti veya muhtarıdır; 
onunla birlikte yapacak. Bu kısmı bu şekilde tes-
bit etmiş oluyorum. 

Şimdi asıl entorasan olan beyanlara geleceğim. 
Şevki Ece; «Aşkale'de askerdeyim, izinliydim. Ba
bam bir baraka aldı. Ben çadırda yatıyorum. 
Askere gitmeden evvel babamla oturuyorduk. Ev
liyim, balsamla hepimiz altı nüfusuz. Dilekçe ver
dim, karşılığını alamadım». 

Cemil Söğüt, «Babamla oturuyorduk, evliyim, 
babam baraka aldı, 20 yaşındayım, ben de ayrı 
barak?, istiyorum». 

IJibeyln Paslı; «Oğlum Tahsin Paslı'ya ba
raka verilmedi. Bitlis'te Orman İdaresince loj
manda oturuyor, ona da bir baraka verilsin». 

Nazir Demir; «Annem Hazar Demir benden 
ayrıdır, duldur, baraka ve para almadı, ben ba
raka aldım. Zelzeleden evvel de ayrı ayrı oturu
yorduk, üç nüfusum». 

Mustafa Türkayî dinledikten sonra, Sayın 
Gıyasottin Karaca diyor ki; «Dinlenenler kâfi
dir, daha dinlenmesin.» Komisyon bir iki kişinin 
daha dinlenmesine karar veriyor. Elfcsyel diyor 
ki; «Depremden evvel annem ve ben ayrı odalar
da oturuyorduk, 4 - 5 odamız vardı, benim 11 
nüfusum var, ben ve kardeşim 2 500 er lira para 
aldık, bir kardeşim de baraka aldı, annem için 
bir baraka istiyorum.» İşte Serinova'nm hikâye
si... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir diğer hu
susa işaret edeceğim. Sayın grup sözcülerinden 
bir kısım, bilhassa Sayın Karaca, Sayın Neftçi ve 
Sayın Diler Komisyonun Bulanık'a, Çat'a ve Ka
rayazı ya gitmediğini ifade et'tiler. Evet Ko
misyon Bulanık'a, Çat'a ve Karayazı'ya 
gitmedi. Ama sebepleri raidir. Sayın Ncr-
min Neftçi, Muş'ta, Tarım Bakanlığının bizi 
misafir ettiği misafirhanenin odasında gece Ko
misyon müzakeresi yapılır ve gezi programının 
bir koro daha elden geçirilmesinin müzakeresi ya
pılırken şu beyanda bulunmuştur: «Bulanık'tan 
fazla şikâyet gelmedi, ben de gidip orayı görme
dim. Ama Komisyon Bulanık'a giderse iyi olur, 
bu hususu da ikmal etmek faydalıdır.» Demiştir. 
O gün Muş'ta kar yağmaya başlamıştı. Elde etti
ğimiz istihbarat, Sayın Sedat Akay ve Sayın Ca
hit Karakat tarafından; Muş'tan Bulanık'a. giden 
yolun geçit vermez durumda olduğunu, ya yolda 
bir çökmenin mevcudolduğunu veya karla kapan
ması ihtimali mevcudolduğunu ifade ettiklerin
den ve Karayollarındaki arkadaşlarından bu hu
susu öğrendiklerini söylemiş bulunduklarından, 
Komisyon Bulanık'a gidilmesi mevzuunun bilâlıa-
ra Erzurum'da mütalâa edilmesine karar verdi. 
Ama ertesi gün, Muş'taki diğer yerlerin görülme
si imkânı da sağlandı. 

Şimdi sayın sözcüler Bulanık'a bu şekilde gi-
dil'cmcmosindcn istifade ederek, yapılmış olan 
yolların içinde yer alan Bulanık yolunun kışın 
geçit verir hale getirilmiş olduğu ifadesine isti-
nadedip, bir çürütme yoluna gitmek istemekte
dirler. Muhterem arkadaşlarım, hepiniz takdir 
edersiniz ki, yapılmış en iyi bir yol bile bir selin 
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gelişiyle bozulalbilir. Hele kışın kar yağışı ile 
eğer kapanmışsa, bumdan daha tabiî bir mâ
ni -de tasavvur edilemez. 

Buna benzer bir başka hususu da zikretti
ler. Çat'a gidilememiş olmasının sebebi... Evet 
Çat'a gidilmesine karar aldık ve Erzurum'(dan 
hareket ettik, Çat yoluna geldiğimiz zaman 
şiddetli bir şekilde kar yağmaya başladı ve 
muayyen bir zaman sonra Karayolları vasıta
ları bizi karşıladı ve bizle vâki ifadelerinde, 
yolda, tipi olduğunu bu tipide gitmenin tehli
keli bulunduğunu söyliyenek geriye dönmemizi 
tavsiye ettiler. Biz de o tavsiyeye ittiba ettik. 
Yani yokla kar bulunduğunu, yalda tipinin bu
lunduğunu, bir tehlikenin mevcut bulunduğu
nu ifade etmek, yolun mievcudoılmadığına da
lâlet etmez. Ben, öyle görüyorum ki, başka me
selelerde ve hususlarda olduğu gibi, bu konu
da da kendilerime haklarını ispat etmek için 
ıbir tutamak aramaktadırlar. Ama bu tutama
ğın zafiyeti aşikârdır. 

Çat tak i iskân meselesine gelince: Arkadaş
larımızın beyanları şu mânada oluyor. Diyor-
lar ki, biz Çat'ı görmedik, o halde Çattaki is
kâna ait tenkidlerimizin karşısındaki düşümce 
raporda bu şekilde nasıl yer alır... Eğer bu 
•mantık doğru olsa idi, raporu hiç yazamazdık. 
Çünkü biiız deprem bölgesinde, muayyen yerle
r i dolaşabildik. Deprem bölgesi 25.000 kilomet
re kare salha içerisine dağılmış, 500 e yakın is
kân ünitesinden ibarettir. Ama gayet talbiî ki, 
buradaki iskânın bu şartlarla niçin yapıldığını 
araştırmak ve bunun menibaını aramak mecbu
riyeti vardı. Bumu da yaptı komisyonunuz. El
de ettiği bilgileri de huzurunuza getirdi. Ne 
diyor İmar ve İskân Bakanlığı yetkilileri? Di
yorlar ki ; «Biz Çat'ta bu barakaları yapabil
mek için evleri yıkılmış olan vatandaşlara mü
racaat ettik, kendi yerlerinde izin vermediler, 
müsaade etmediler. Ayrıca iskânı daha rahat 
yapabilmek için arazi aradık, iki yer bulduk. 
•Sahipleri evvelâ rıza gösterdiler, sonra vazgeç
tiler. Ne yapacaktık» işte burada Hükürmeltin 
iyi niyet anlayışı, işin başında Sayın Gıyaset-
tin Karaca'nın biz tenkid yaptık diye Hüküınelt 
acaba bu bölgeye hizımıet götürmez mi diye or
taya koyduğu, kendisinin sahibi olduğu bir 
zihniyetin ifadesinden çok ötededir. Yani mâ
niler olsa dahi hizmet götürülecektir ve götü

rülmüştür. Bu şekliyle Hükümetin arka tara
fında mevcut bulunan sahada, oradaki insan
ların kış iskânını müemmen hale getirebilmek 
için barakalar inşa edilmiştir. Ama işte bura
da bir noktaya daha işaret etmek isterim. Bu 
noktada Sayın (riyasettin Karaca çok ağır bir 
insafsızlığın ve bir ithamın içime giriyor. Ne 
diyor? «Hususi istihbaratıma naızaran burada
ki barakaların sık yapılması, mütaahkitlerte 
mcn'faat sağlamak için yapılmıştır,» diyor. Sa
yın arkadaşlarım Çat'taki barakalar ımütaah-
hitler tarafından yapılmamıştır. Bunun inşa-
cısı, İmar ve iskân Bakanlığı adına bunun in-
şaeısı Yüksek Mimar ve Mühendis Tunç arfca-
kadaşım burada oturmaktadır. Acalba Sayın 
Karaca bu yaşıyan şahit karşısında ne söyli-
yeoekler? Eğer Sayın Karaca'nın bütün istih
baratı böyle ise ^öyliyecek bir şey kalmıyor. 
Aslında söyliyeeek bir şey yoktu bütün bu ha
kikatler karşısında. Ama, sözlerimin başımda1 

ifade ettiğim gibi, zabıtlara tescil ettirmek 
içim söylüyorum. 

Mulhtcreim arkadaşlarım, şimdi esas üzerin
deki mütalâalarımı arza çalışacağım. Bugün 
memleketimizde mer'i olan bir Âfetler Kanunu 
var ve bu Âfetler Kanununun Hükümeti bağ-
lıyan maddeleri, hükümleri var, 19 Ağustos' 
1966 tarihimde Doğu'da büyük bir felâket oldu. 
Tanrı böyle felâketlerden orasını ve bütün 
memleketimizi korusun. Ama Tanrı memleketi
mizi başka şeylerden de korusun, diyeceğim. 
Bir âfet vardır, bunu önlemek insanlar için 
mümkün değildir, tahribeder, yıkar, kaybımız 
yalnız maddidir. Bunun yerine ikame kolay
dır. Bu ikameyi yapmak insanlar için, 'hükümet
ler için mümkündür. Bu imkânları en iyi şekil
de kullanmak, idareciler ve mesul insanlar için 
mümkündür. Ama, ya tahribe dilen mânevi plâ
nı düşününüz sayın milletvekillleri; onu kim 
tamir edecek? Ben, esas hakkındaki konuşmamı 
kıymetlendirirken bunun üzerinde 'hassasiyetle 
duracağım. Bir felâket gelmiş, çatmış o böl
geye ve insanlar mazideki tecrübelerinden isti
fade ederek - istifade sözünü yanlış kullandım -
tecrübelerinin tesiri altında kalarak yine yalnız 
mı kalacağız, diye düşünmüşlerdir. Ama sayın 
milletvekilleri şükranla yadetmek lâzımgelir 
ki, Hükümet bizim iktidarımızın Hükümeti değil 
beyler, bütün Türk Milletinin Hükümeti, Bü-
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yük Millet Meclisin Hükümeti olarak o (maziden 
aldıkları kötü intihaların tesiri altında kalan 
vatandaşlara hemen koşup gitmişlerdir. Koşup 
gitmek kâfi değil, onun arkasından hizmeti gö
türmek lâzımdı. İşte bu hizmeti götürm'e'k de 
Hükümet erkânı idareciler, ordusu, teknisyen 
kadrosu işçileri seferber 'olmuşlardır, kanunu 
aşarak hizmet götürmüşlerdir. Bir kırtasiye
ciliğin, bir dört köşe kalılbm içerisinde kalmak, 
eski efsanesini yırtıp yeni ve modern anlayışı 
ibu çalışmanın içinde ikame etmişlerdir. Sizler 
benim beyanımda parça parça. l)enim .beyanım
da, bu parçaları bağlıyan halkalar içinde 'bu 
inşayı göreceksiniz ve kendimizi zaptedip ra
pora dercedeeeğimiz düşüncelerin lisanımdan 
dile geldiğini gereceksiniz. Nedir olan? Olan 
tesir sahası 100 bin kilometre kareye varan 
ama asıl tahribatını '25 'bin kilometre kare için
deki 500 iskân ünitesi tahribatını icra eden 
bir felâket insani an bir acı ile karşı karşıya bı
rakmıştır. Can kaybımız olmuştur, mal kaybı
mız olmuştur. Malı ikame etmek 'kolay, kaybo
lan canlara yazık. Böyle hir âfette vefat eden 
vatandaşlarımın ruhunu şad ederim. Ruhları şa-
dblacaktır, çünkü arkada kalan insanların hiz
metine koşan fair Türkiye varlığının mânevi ha
vası onları yattığı yerde saracaktır. Mânevi ha
vanın yalnız felâkete uğrıyan vatandaşlarımı
zın ailesi içinde değil, bu ailelerin yanı başında 
yaşıyanlar, onlara hizmet etmek için milletveki
li olarak seçilenlerin içinde de yaşanmasını is
tiyorum. Bu 'benim hakkım. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet bu hiz
meti götürmekte kanunu aşmıştır, dedim. Evet. 
eğer -bir mânada sözcü arkadaşlarımızın haksız 
ve insafsız davranışları karşısında bizim de bir 
isyan hissimiz olsa idi dönüp Hükümete derdik 
ki ; neden hu kadar hizmet götürd'ün? Neden 
senden 6 300 'baraka istendiği 'halde 10 000 in 
üzerinde 'baraka yaptın? Neden 3 000 küsur ço
cuğu ordan kaldırıp daha mutena yerlerde mek
teplere yerleştirdin, tahsillerini temin ettin? 
Neden geri kalan ailelere 'kendi imkânları ile 
kışı başka yerde geçirmeleri için para yardımı 
yaptın? Neden bâzı aileleri daha iyi imkânlar 
içinde başka yerde geçici iskâna tabi tuttun 
diye sorardık. Ama hiz bir isyan hissi içinde 
değiliz. Ama hiz bir isyan hissi içinde olma
makla beraber karşımızdakilerin yapılanları in

kâr etmemelerini isteriz. Bu da bizim hak
kımızdır. 

Muhterem mülletv eklileri, ben istedim ki, 
bütün bir Meclis olarak deprem bölgesini be
raber dolaşalım. Yollar boyunca sağda ve sol
da dağın üzerinde, vadide ve nehir yatağında, 
aklınıza .gelecek ve gelmiyecek olan yerlerde, 
tarih boyunca teikerleik yüzü görmemiş olan 
dağ köylerinde, tarih boyunca hizmet götürül-
memiş olan o masum vicdanlı insanlarımın köy
lerinde çatıları pırıl pırıl parlıyan ve uzaıktan 
İsviçre dağ köylerini hatırlatan bu inşaları her 
yere serpilmiş olarak görecektiniz, heyecan 
duyacaktınız, zevk duyacaktınız, hayret ede
cektiniz. Bir uçak icadediniz ki altında sar
kan bir mili vardır; ,bir uçak icadediniz ki bu 
milin üzerime barakalar dizilmiştir. Pilot ha
ritasının üzerinde yerlerimi tesbit edip nişamla-
sa ve barakaları havadan bu şekilde yere atsa 
bu kadar muvaffak olamazdı. Yapılan iş, raka
mı ister 90 küsur milyon, ister 100 milyon, is
ter 103 milyon olsun, yapılan iş bu miktarın 
içerisinde hizmet sayfalarındaki ve hizmet 
yerlerindeki değerlendirilmelerdir. Yapılan iş 
yalnız başına baraka inşası değil, yapılan iş 
barakayı yapabilmek için yol inşasıdır. Yapı
lan iş suyu olmıyam köylere su getirilmesidir. 
Yapılan iş hasara uğramış yapıtların onarımı 
meselesidir. Yapılan iş sağlık işleri ve hizmet
leridir. Yapılan iş eğitim hizmetleridir. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda say
dığım bu hizmetlerin yalnız bir tanesinin icra
sı bu Hükümeti takdir ve tebcile yeter ölçüde 
id i Kısa bir zamanın içinde Türkiye'nin muh
telif yerlerine dağılmış bulunan orman işletme
lerinden 41 hin metre mikâp kerestenin âfet 
mınıtakasına şevkindi ve tevziini düşününüz. Ya
pılmış olan 10 bin barakamın (kapısının imalini 
düşününüz. Bu kapılara lâzım olan 20 bin men
teşenin teminini düşününüz. Ve kilidini, camı
nı, oluklu saçını düşününüz. Eğer Türk Hükü 
meti, eğer Türk Milleti böyle bir âfet kar
şısında kendilerimin inkâr ettiği fakat açık ola
rak mevcut bulunan bir organizasyon içerisin
de bunları tahakkuk ettirmisse tarihe daima 
şükranla kaydedilecektir. 

Muhterem milletvekilleri; bugün biz bir ça
tının altındayız. Burası Tür'kiye Büyük Millet 

I Meclisi salonudur. Ama, bu salon değil, boın-
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larm başka salonları var, odaları var, başka 
yerleri var. Kaça mal olmuştur bu yer? Arsa-
siyle beraber 110 milyon liraya... 

Muhterem milletvekilleri, bir sual sormak 
istiyorum. Şu gördüğünüz bina, Türkiye'nin 
merkezinde yapılan bina, tek yerde yapılan 
bina kaç senede yapıldı? Ben diyeyim 16, siz 
deyin 20. Bir 100 - 110 milyon liralık yatırımı 
olan ve 16 senede veya 20 sonede ikmaliyle her 
çeşit mânalar karşısında bir 103 milyonluk ya
tırımın nasıl yapıldığını lütfen kıyas ediniz. 
Ben bu kıyası zelzele meselesinde mazide yatan 
ve hâtıralarımızda taptaze olan meselelere karış
tırarak söylemiyorum, ama söyliyen olursa lüt
fen arkadaşlarımız bundan bir eza duymasın
lar. Aslında her hangi bir - şeyin ama haıklı 
bir şeyin hatırlatılmasından eza duyanların ya
pılmış olan işlerin karşısında bir inkâr yoluyla 
başkalarına ecza vermeye hakları yoktur. 

Muhterem milletvekilleri; huzurunuza bir 
anket meselesi getirilmiştir. Anket meselesi bir 
vakıadır. Anket meselesi demokratik bir usul 
ile vatandaşların arzusunu tesbit eden güzel 
bir dokümandır. Anket açılması meselesi Âfet
ler Kanununda var mı? Hayır. Ama oranın 
idarecileri âfetin akabinde iskân ünitelerinde 
ve vatandaşlarda yaratılmış ve ortaya çıkmış 
reaksiyon karşısında tedbir aramak mecburiyeti
ni hissetmişlerdir. Muş'dan, Varto'dan bir grup 
gelerek valiye; «Biz, artık burada oturmak is
temiyoruz, 'b'si burnd.Mi tri'ıl'iyc odu, ba'^r 
yerlere götürün.» demişlerdir. Ama ertesi gün 
başka bir heyet gelerek; «Dün gelen heyet bi
zi temsil etmiyordu, biz burada kalmak istiyo
ruz, eğer Hükümet bize hizmet getirmek isti-

. yorsa buraya getirsin.» demişlerdir. Ve bunun 
arkasından halkı oradan tahliye etmek mevzu
unda bu arazinin batacağını, burasının oturu
lamaz hale getirildiği hususundaki rivayetlor 
ortaya atılmış bulunuyor. Tesirler ve bunun 
arkasında bâzı tahrikler Hükümeti, bir mese
lenin halline mecbur ve muvazzaf olan Hükü
meti bir yol aramaya sevk etmiş. Çeşitli yollar
dan, çeşitli istekler karşısında bu çeşitli istek
lerin bizzat halk tarafından beyan edilmesini 
haklı olarak istemiştir. İşte anket bu ihtiyacın 
karşılığında verilen karara göre icra edilmiştir. 
Üç sual vardır : Birinciısi diyor ki, Hükümetin 
yapacağı yardımla, kendi imkânlarınızla başka 
bir yerde mi kışı geçirmek istersiniz? 

İkincisi, benim yapacağım barakada kışı 
muvakkaten geçirmek mi istersiniz ? 

Üçüncüsü, Hükümetim eliyle başka yerde bu 
kışı geçirmek için geçici imkân mı istersiniz? 

Muhterem arkadaşlarım; işte bu üç açık su
al içinde vatandaşların tercihlerini kendi psi
kolojik durumlarına göre yapmaları mecburi
yeti vardı. İşte burada sayın arkadaşlarımız bir 
başka mecraya mevzuu sevketmek isterler. Der
ler ki; eğer vatandaşlar başka yerde kendi im-
imkânları ile - imkân da bırakmıyorlar söyler
ken - başka yerde geçici iskân için kışı geçir
mek için gitmek arzusunu gösteren vatandaş
lar kendilerine ne kadar para verileceğini bil
selerdi veya barakanın maliyetinin nt olacağını 
bilselerdi veya geçici iskânda nereye götürüle
ceklerini bilselerdi ona göre tercih yaparlardı. 
Bu tercih değildir artık, baştıa bir şeydir. Yani, 
menfaatlerim kıyası giriyor o zaman araya. Ba
raka mı pahalı, bana verilen para mı daha çok, 
onu alırsam daha mı çok menfaatime uygun 
olur, binaenaleyh bu tercihi yapayım. Taki-
bedilen metot da, tesbit edilen gayede asla bu 
mevcut değildir. Tesbit edilen husus, takibedi-
len metot, kışı geçirmek için halkın kendi iste
ği ile hangisini tercih edeceğinin tesbit edilmesi 
meselesidir. 

Şimdi, anketin üç vilâyette, üç ayrı şekilde 
icra edilmesi meselesine geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; anketin tatbikatı 
hakikaten üç ilde üç ayrı şekilde olmuştuı 
Biz bunun böyle olmadığını raporumuzda ifa
de etmiyoruz. Aksine, bunun böyle olduğunu 
tesıbit ediyoruz. Ama, diyoruz ki, mesele ne 
idi? Vatandaşın, halkın kışı başını sokacak 
bir yerde geçirebilmesini temin... İşte bu temin 
mevzuunu vali olarak Bingöl Valisi bir ayrı 
düşüncede kıymetlendirmiş. Bu kıymetlendir
mede demiş ki ben bir anket açsam dahi an
ketin neticesini realiteye uygun olarak tatbik 
edemem. Binaenaleyh, benim bütün meselem 
insanlarımın kendi bölgelerinden ayrılmaması
dır. Onları başka yerlere sevk etmek belki is
teğinde bulunabilirler, fakat bu bir işe yaramı-
yacaktır, binaenaleyh ben onları yardım mevzuu
nu teşvikçi olarak kullanırım ve bize girmiş olan 
kendi evini yapana yardım metodu ile inşalarını 
imkân dâhiline soktururum, kendi güçlerini kul
lanırlar, evlerini tamir ederler ve kışı geçirmek 
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•şartları ile o barakalara yerleşebilirler. Bingöl 
Valisi bu yolu takip ve tatbik etmiştir, haki
katen bunu bir itici kuvvet olarak kullanmış, 
yardım konusunu. Vatandaşlar da kendi binala
rını tamir etmek hevesine girmişlerdir ve ta
mir etmişlerdir. 

Baraka inşası mevzuunu ise 7 köyün üze
rine taksif etmiş, en büyük tahribata uğrayan 
bu yerlerin raporumuzda da isimleri zikredil
miştir. 700 yerine 800 baraka inşa etmiş. Bun
lardan bir kısmı Karlıova'nın ilerisinde isimle
rini şimdi hatırlamıyorum, raporda vardır, 
bir köyde gözümüzle müşahede ettik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, meseleyi 
daha derinliğine, mesele üzerindeki ve bu me
seleyi incelerken komisyonun karşı - karşıya 
bulunduğu durumu, yaratılan durumları 
daha iyi anlıyabilmeniz için - çünkü, konu 
aydınlatmaktır - biraz uzun - da olsa anlat
mak mecburiyetini duyacağım. O da şu : 

Karlıova'ya gittik, Karlıova'ya indiğimiz za
man bir kahvenin önünde büyük bir kala
balığın bizi beklediğini gördük. Kahvede 
toplantı olacaktır, dendi. Kahveye girdik ve 
kalabalık da bizi sardı ; halk bizi sardı. İşin 
enteresan olan tarafı, halkın karşısında de
ğerli arkadaşlarımız bize bâzı müzakereler 
yaptırdılar. Önerge verildi, idarecilerin dı
şarıya çıkartılması, halkın o şekilde dinlenmesi 
şeklinde ve ben komisyon başkanı olarak bir 
emrivaki karşısında kaklrm. Mecburen ko
misyonun bu müzakeresini halkın karşısında 
yaptık. Kararı da '0 şekilde aldık. Ama bu yet
medi, arkasından bir önerge daha geldi, hal
kın dilekçelerinin kabul edilip edilmemesi 
mevzuunun müzakere konusu yapılması is
tendi ve sayın arkadaşlarım, o halkın karşı
sında bu müzakreyi de yaptık. Müsaade eder
seniz bu önerge sahiplerinin isimlerini zikretmi-
yeceğim. 

HAMDİ ORIION (Giresun) — Tam foram 
olmuş. 

ARAŞTIRMA KOMtSYONU BAŞKANI 
MUHİDDÎN GÜVEN (Devamla) — Evet fo
rum oldu ve ben vatandaşlara hitaben dedim 
ki; şimdi huzurunuzda küçük -bir Meclis 
müzakeresini seyredeceksiniz ama sizin duru
munuz Meclisin aksinedir, karşımızdasmız din
leyici olarak, halbuki dinleyiciler Mecliste 

arkadadır, orada otururlar, dışarıdan müda
hale etmek yoktur, bu demokratik rejimin ica
bıdır, bunun bir örneğini göreceksiniz diye 
bir şeye bağlamak çarelerini araştırdım ve ka
rarın neticesinde halkın karşısında reyini şu 
veya bu şekilde veren milletvekillerinin hal
kın nazarlarında karşı - karşıya kalacağı müş
kül durumun önergeyi veren arkadaşlar ta
rafından idrâk edilmemesine de ayrıca üzül
düm. Bunlar bir yatırım meselesi •olmama
lıydı. Ama bu âdeta mürettep bir halin içe
risine sokulur gibi olduğumuz bu şeyde bâzı 
usûl araştırmalariyle ve teklifleriyle iyi bir 
hale bağlamak imkânını da bulduk. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Karlıova'
dayken, Karlıova'ya ait bir meseleyi de dile 
getirmek istiyorum. Saym Gıya,c>ettin Karaca 
arkadaşımız suiistimal konularını dile getirdi
ler ve bunların raporda lâyıkiyle ele alınma
dığını söylediler, bâzılarının zikredilmediğini 
ifade ettiler. Bu arada tahkikat konusu olan 
hususların, hassasiyetle üzerinde durulmadı
ğından da bahsettiler. 

Şimdi onlara ait bir örneği huzurunuzda 
okuyacağım. Rapor sayfa 7, «Karlıova ilçe
sinde halkın dinlenmesi sırasında bir vatan
daş tarafından malzeme deposunun soyulduğu 
ve bu soygunculuğa bâzı iştiraklerin olduğuna 
dair yapılan ihbar gerek Bingöl Valiliğine 
bilâhara gerekse ilgili mercilere tetkik için, 
tahkik için intikal ettirilmiştir.» 

Muhterem nıilldtıvdkilleri, bm valtandaşm is
mini öğrcrxl"/k, SaMiihaı'Lin Erol isminde 'bir va
tanı lantır. Ben bu vatandaşın ihbar mahiyeftin-
deki bu ifadesi üzerine kendisine s.ual tevcih 
ettim, dedim iki; «Senin hu söylediğin bin ihbar 
mahiyetindedir, niçin resmî mrlkamlara intikal 
n'.îtirmodin ? Savcı varidi. Kaymclkam vardı.» 
Verdiği cevap; «Savcı da'onlarla nu'jşterelk.» 
Müsaade ederseniz bıunun 'karşılığında yaptığı
mız tahkikatı huzurunuzda okuyacağım. Yani 
Bingöl Valisinin boyaınını clkuyacağım : Kar-
bovada, Vali diyor, meseleyi kendilerine irütükal 
ektiriyoruz çür.lkü, yardım malzemesinin çalın
dığını iddia eden şahsın dejenere bir şahıs ol
duğunu beyan ediyor ve diyor k i : «Bu mesele 
tetiklik ettirilmiş, iki battaniye, 5 kutu çay, 10 
paket sigara çalınmış olduğu tesbit edilmiş ve 
maalesef, faillerinin ilki Jandarma eri olduğu 
anlaşılmıştır, failler halen mevikuıfltur». 
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Çolk muhterem aıkadaşlarım, vâki a ortada, 
yaptığımız tesbilt ortada. Tahkikin neticesinde 
faillerinin bulunduğu, mevkuf oldukları, mu
hakemelerinin cereyan eltltiği de ortada ama Sa
yın Gıyasettin Karaca ve arkadaşlarımın gelip 
'bunu buradan 'konuşurlar. Ayrıca şu hususa da 
işaret etmek isterim iki, bize intikal ettirilen en 
küçük bir meselede dahi 'büyük bir hassasiyet 
<gösiterilmişjtir. Bilhassa ben Muşta bu ihbarla-
TI alır almaz derhal mercilerine intikal ettir
dim. Komisyonun aljdığı karar gereğince, bu 
hususların Ankara tya döndükten sonra ilgili 
mercilere intikal ettirilmesinin daha doğru ola
cağı kararma varılmıştır, bu karar da Anlkara-
ya dönlülkten sonra yerine getirilmiştir. Hep
sinin yazısı bizim dosyalarımızda mevcuttur, 
onları da olkumaik imkânını bulursam okuyaca
ğım. 

Şimdi biır örnek ıdaha veriyorum; 
Muş'ta Belediye kahvesinde gece halkla 

yaptığımız toplantıda Tahsin Avcı ismindeki 
'bir vatandaş ihbarlarda bulunuyor : «1.30 balya 
kıymetli eşya vatandaşa dağıtılmak için gel
diği, bu balyadan iiki pikap, eşya çalındığı, na
hiye müdür vekili Ömer, Jandarma Kara/kol 
kumandanı Ali tarafından götürüldüğü» diyor, 
diyor. Ve ben Başkan olarak kendiline sıoru-
yorum, diyorum ki, «Bu mühim hâdiseleri ih
bar ettin mi dilcikçe verdin mi, dilekçemde be
lirttin mi?» diyor ki, «O sırada delilim olmadı
ğından belirtmedim ama simidi delilim var.» Ve 
biz bunu b ilâh ara Valeye ve Ankara'ya geldik
ten sonra ilgili makamlara intikal ettirmiş bu
lunuyoruz. 

Ayrıca, Sayın Gıyasettin Karaca'nın üıze-
ırinde durduğu bir Kızılay meselesi vardır, ra
porda zikretmediğimizden yalkınırlar. Raporun 
9 ncu sayfasında; Erzurum Vilâyeti dâhilinde 
artışttırılmış suiistimal 'konularını da ilgili ma
kamlara intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Kızı
lay meselesi Komisyonumuzun çalışmaları dâ
hilinde Başkanlık Divanı tarafından Kızılay'a 
yazılmış ve bunun cevaibı da, rapoır hazırlandık
tan sonra alınmıştır, dosyada mevcuttur. Ama, 
Kızılay'daki bu konu üzerimde, dalha derinliğine 
bir araştırma yapılması meclburiyetine şahsan 
ben kaani bulunuyorum. 

Evet, muhterem milletvekilleri, değerli ar
kadaşlarımızın ortaya altitılkları mesele, bence 

ciddî olmaktan biraz uzak bir meseledir. Söz
de yani biz deprem bölgesine giderken valilere 
haber vermiyecekmişiz HaJber vermişiz, onlar 
hazırlık yapmışlar binaenaleyh deliller ortadan 
kaybolmuş, biz de işte o şekilde bir gezinti yap
tığımız için bu neticeyi elide etmişiz gibi bir tav
rın içine girerler. 

Sayın milletvekilleri, müzakereyi burada, 
yapltığımıız zaman radyo her akşam veriyor, 
Meclis araştırma kararını da radyo verdi, han
gi illere gideceğimizde belli. Bunun adkasından 
«söylenecek söz ine olur? Bunun arkasından 
söylenecek şöz no olur, değil onların bu şekil
deki beyanı hakkında söylenecek söz ne olur, 
demem lâzımdır. 

Aıma ısaym milletvekilleri, 'biz demiyoruz ki, 
siz niçin önergelerinizi teksir edip seçim bölge
lerinize gönderiniz, araştırana önergemiz kabul 
edildi hazır olun, 'geliyoruz diye önergelerinizi 
niye gönderdiniz, demiyoruz. 

Evet muhterem arkadaşlarım, anket konu
sundan bahsediyorduk. Anket Âfetler Kanunu
nun bi'r maddesinden istifade edilerek Cumhur
başkanlığınca iımzalanımış bir kararnameye isti-
nadetımektedir. Bu suretle Hükümet bir inisiya
tif kazanmış, tedbirlerini ne şekilde alacağını 
ve buna ait ölçülerin ne olacağını, hareket /ha
linin hangi istikamette gidebileceğini, mesele
leri nasıl değerlendirelbileeeğin'i düşündb'ilmiştir. 
ele alabilmiştir. Aıma biz objektif olabilmenin 
gayreti içinde, inancı içinde bu mevzuu raporu
muzda tesbit etmişiz. Bakınız ne diyoruz; Bin
göl vilâyetindeki tatbikatı, Muştaki tatbikatı, 
Erzurumda bir dördüncü alternatifle yapılan 
tatbikatı dile getirdikten sonra diyoruz ki, «üç 
vilâyette bâzı farklarla birbirinin ayrı görülen 
bu tatbikat, netice itibariyle, evleri yıkılan 
veya oturulaımıyaoak kadar hasar gören vatan
daşların bu kışı geçirecekleri muvakkat iskânı 
temin etmiş olması muvacehesinde her hangi 
bir ımahzur tevlidetmemiştir. Bütün bunlara 
rağımen heyetimiz takibedilen yolun ve tatbiki 
istenen ımetodun her üç ilde aynı tatbikatı gör
mesiyle ortaya çıkan bâzı haksız şikâyetlerin 
önlenmesi neticesini sağlıyabilirdi kanaatma 
varmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tesbrtten daha 
objektif 'bir hal olabilir mi? Şimdi müsaade
nizle hasar tesbitlerkıe geliyorum. Evvelâ şu-
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na işaret etmek istiyoruım, meri olan Âfetler 
Kanunu hasar tesbitinin nasıl yapılacağını mad
deleri içinde zikretmiştir. Maalesef arkadaşla
rımız bu tatbikatın yerine getirilmediğinden 
'şikâyetçidirler, yani İmar ve İskân Bakanlığı 
ile Bayındırlık Bakanlığının ıbir fen heyeti 
teşkil etmediği üzerinde durdular. Doğru de
ğildir, beyanları. Çünkü İmar ve İskân Bakan
lığının vazifedar kıldığı teknik eleman o vi
lâyete 'geldikten ısonra vilâyetçe yanına bayın
dırdık müdürlüğünden bir yeni eleman eklene
rek heyetin ikmali cihetine gidil/mistir. Bu he
yetlerin (mahallindeki müşahedelerinden tesbit-
lerdeki kıymet'lendinmelerin iyi olmadığı yerin
de olmadığı iddiaları vardır. Ayrıca bu heyetle
ri teşkil eden teknik elemanların teknik seviye
sinin tekniker olduğundan da şikâyetçi bulun
maktadır. Bir 'bakıma tesbitlerin, yani 500 ünite 
üzerinden yapılan hasar tesbitlerinin yüksek se
viyede daha yüksek kademede teknik elemanlar 
tarafından yapılması temenni edilebilirdi. Ama 
bu kadar yüksek seviyede çok mühendis veya mi
marın bulunup oraya gönderilımeleri mümkün 
olmadığına 'göre, İmar ve İsikân Bakanlığı ken
di emrinde bu hizmetlerde vazifedar kıldığı 
elemanlardan istifade etmiştir. Hasar tesbitin-
deki şikâyetlerin nasıl çıktığı meselesinin üze
rinde durulması ieabeder. Hasar tesbitindeki 
maksadın ne olduğunu sizlere kısaca izah etımclk 
isterim. Âfetler Kanunu, âfete uğrıyan bir 
mıntakada uımuımi hayata müessir olduğu tes-
bit edildiği takdirde vâki hasar tosibiıtlorini yani 
yıkık ve ağır hasara ait tesbitleri ancak gele
cekte kendi evini yapmak gayreti içine girecek 
olan hak sahiplerinin tcsbitiyle kamunun ilgili 
maddesinde beyan edilen şekilde Emlâk Kredi 
Bankasından muayyen vâde ve faizle kredi ala
bilmesi için tesbit yapar. Yani, Hükümet hasar 
tesbitinin neticesinde tesbit ettiği hak sahip
lerine parasız her hangi bir vaitte bulunma
maktadır; bir mesken va'detmemektedir. Ancak 
ona Emlâk Kredi Bankasından kredi sağlamak 
ve sağladığı kredi ile kendi binasını inşa etmek 
imkânını bahşetmektedir. 

Bu haktan istifade etmek felâkete uğramış 
vatandaşlar için ihtiyaridir. Devlet onu mec
bur da edemez. Demek ki her şeyden evvel ha
sar tesbitinin maksadını arılamak, iyi anlamak 
ve onun üzerinde meseleleri değerlendirmek 

icabediyor. Fakat muhterem arkadaşlarım, yi
ne raporumuzda açık ve vazıh olarak tesbit et
tiğimiz gibi bu çok geniş mmtakaya yayılmış 
olan âfetin karşılığmdaki acıyı ve ağrıyı din-
direbilmek için ve şükranla karşıladığımız iç 
ve dış yardımların vatandaşa intikal ettirilebil
mesi için valiler bir ölçü aradıkları zaman bu
lamamışlardır. Evvelâ nüfusa göre bir dağı
tım, ondan sonra bunun yaratacağı tesirler 
veya haksızlıklar, gelip oradaki valileri hasar 
tesbit listelerinin neticesinde ortaya çıkmış 
olan hak sahiplerine yardım yapılması metodu
nu akıllarına getirmiştir. Yani aslında, ileride 
kendi ihtiyariyle Emlâk Kredi Bankasından te
min edilecek kredi vasıtasiyle meskenini inşa 
etmek hakkını bir bakıma teslim eden hasar 
tesbit listeleri yardım mevzuunda ölçü olarak 
kullanılmıştır. İşte yardım mevzuunda hasar 
tesbit listeleri bir ölçü olarak kullanılınca o za
man hasara uğrıyan vatandaşların ve ailelerin 
ellerine geçen yardım ve bunların tenevvüü di
ğer vatandaşları da bunun karşısında menfaat 
sahibi olup olamama hususunu araştırmaya sevk 
etmiştir. 

Muhterem, arkadaşlarım; ben bunları söyler
ken vatandaşa müteveccih her hangi bir ten-
kidde bulunmuyorum. Gayet tabiîdir ki, ayağı
na getirilen nimeti gördüğü zaman vatandaş 
bundan azami derecede istifade etmeye çalışa
caktır. Eğer elde ettiğinin, daha üstünde bir 
şey elde etmek düşüncesi varsa ondan istifade 
etmek düşüncesini yaşıyacaktır. İşte bu istifa
deye ait düşünceyi istismar etmemek meselesi 
vardır. Ben bunun üzerinde duruyorum. Hasar 
tesbit listeleri yardım mevzuunda böyle bir mi
yar olunca bizim raporumuzda tesbit ettiği
miz bir menfaat yarışması ortaya çıkmıştır. 
Ama Sayın Diler, bizim raporda tesbit ettiği
miz bu menfaat yarışmasının başına «gayrimeş-
ru» kelimesini ckliyerek sizlerin huzurunuzda 
kıymetlendirmeye çalışır. Gayet tabiî ki, bu öl
çü kendisine ait bir meseledir, onun yanında 
kalsın. Hasar tesbit listelerinin karşısında şi
kâyetler ortaya çıkınca kaymakam, valiler ve 
inşaat âmirleri dolayısiylele İmar ve İskân Ba
kanlığı büyük bir tazyik karşısında kalmış
lardır. Yardımın 'gelemiyeceğine, barakaların 
yapılamıyaeağma, hizmetin kendilerine götürü-
lemiyeceğine ait halkın intibaı, barakaların 

— 493 — 



M. Meclisi B : 110 31 . 5 . 1967 O : 1 

yapılmak üzere okluğu, yardımların ayakları
na kadar getirildiği, bütün Devlet vasıtaları
nın f.:c(ier.ber edilerek hizmete koşulduğunu gö
rünce bundan azami derecede istifade çarele
rini araştırmışlardır. O ilk intibaın içinde köy
lere gidon teknik heyetler vazifelerini oradaki 
mesul kişilerle, muhtarlarla veya idare heyeti 
azalariyle yapmışlardır. Fakat normal vasat 
içinde yaptıkları bu vazifenin akabinde, biraz 
ovvel ifade ettiğim durum ortaya çıkınca ha
sar tesbitlelinin yerinde ve lâyikiyle yapılma
dığı binaenaleyh, bunların tekrarı icabettiği 
şeklindeki şikayetler birbirini takibeder halde 
devam etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözün burasında yi
ne muhalefet sözcüsü arkadaşlarımızın haksız 
olarak, kullandıkları bir mesnede işaret etmek. 
istiyorum. Bin göl/de bu şikâyetler üzerine Bin
göl valisi Solhan'da bir ikinci hasar tesbit ame
liyesine girişmiştir. İkinci hasar tesbit muame
leli û ikmal için v a z i f e n diril en tekl ik eleman
lar birinci hasar tesbitini yapan elemanlardır. 
Onun arkasından elde edilen rakamlar görül
müştür ki, birimci tesbitte yapılmış rakamları 
çok aşmıştır. Bu aşmalar neticesinde vatandaşlar 
tarafından vilâyete rivayet şeklinde bâzı şikâyet
ler olmuştur. Yani bu elemanların suistimal yap
tığı veyahut rüşvet aldığı ve bunların nasarı 
yükselttiği sekimde. Bingöl Valisi bunu açık ola
rak beyan etmiştir ly, «Biz bu elemanlara dair 
dilekçe şeklinde resmî olarak her hangi bir şikâ
yetle karşı karşıya kalmadık. Ama bize rivayet
ler şeklinde de intikal etmiş olsa bu rivayetleri 
yaratan elemanları orada kullanmamıza imkân 
yoktu, derhal vazifelerine son verdik», diyor. 
Ama muhterom arkadaşlarımız bu işlemi, bu ic
rayı alıp bir başka mamada kullanmaya çalışıyor
lar. İkinci tesbitlere ait Serinova hikâyesini da
ha evvel dinlediniz. Orada inşaat âmiri bulunan 
Muzaffer'in yaptığı işlemi huzurunuzda ifade 
ettim. 

Varto'ya gelince; Varto'daki şikâyetlerin kar
şısında kaymakam tahammül hududunu aşmış, 
vali ile istişare etmiş ve kendiliğinden bir teşeb
büs içine girerek ilgili köylerin muhtarlarını da
vet etmiş, bu muhtarlarla artık şikâyetleri önle
mek için son bir anlaşmayı temine çalışmış. Bu 
tesbitte vâki davranış mahallidir, yami kaymaka
ma aittir. Bu tesbitle, bu çalışmayla İmar ve İs
kân Bakanlığının her hangi bir ilgisi yoktur. 

Erzurum'a gelince; yine buna benzer şikâyet
lerin karşılığında vali Hınıs Kavmakamiyle bir 
kararın içine girmiş ve tertibettikleri bir fen he
yeti delaletiyle İmar ve İskân Bakanlığının ha
ricinde olmak üzere bir ikinci tesbit yaptırmış. 
900 küsur adcclde bir hasarın mevcudolduğuna 
dair bir rapor da tanzim edilmiş ve bu rapor kar
şılığında baraka yapılamazsa, para yardımı ya
pılsın rica ve istirhamiyle İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiş. Gayet tabiîdir ki, İmar ve İs
kân Bakanlığının resmî işlemi dışımda olan bu 
davranış karşısındaki hareketi kendine ait bir 
meseledir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz yine raporumuz-
dalki objektif ölçüyü esas alarak raporumuzun 
30 ncu sayfasının son paragrafında buna ait kıy
metlendirmeyi şöyle yaptık: Diyoruz ki, «Heye
timiz yukarda tesbit ettiğimiz hâdiseler, davra
nışlar ve neticeleri muvacehesinde âfetleri müta-
nkıp yapılan hasar tesbit muamelelerini ve bil
hassa zelzele bölgesindeki hususiyetler de göz 
önünde tutularak nasıl ve ne şekilde yapılacağı
nı değerlendirmeleri, kullanılacak ölçüleri, hasar 
raporlarının kimlere ve ne şekilde tanzim edile
ceğini teknik elemanların vasıflarının ne olaca
ğım, mahallinde yapılacak işlemin, zarar sahibi 
ile olan münasebetin ne şekilde ayarlanacağını 
açıklıyan sarih bir yönetmeliğin hazırlanması lü
zumuna knami olmuştur. İmar ve İskân Bakanlı
ğının böyle bir çalışmayı biran evvel realize et
mesini tavsiyeye şayan bulmaktayız. Gerekirse 
buna ait çalışmalar yeni âfetler kanununda da 
düşünülmelidir.» İşte size objektif bir tesbit da
ha. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işin başında 
zikretmek mecburiyetinde olduğum sırayı o şekil
de tesbit etmeye mecbur olduğum, ilk yardım ko
nusuna geliyorum : 

Yardımlar mevzuunda şu veya bu şekilde ya
pılmıştır, falan, falan teşekkür sözleri vardır, şi
kâyetler asgariye indirilmiştir, bunlar ifade edi
liyor arkadaşlarımız tarafından amma biz bun
larla iktifa etmiyoruz, ne diyorsunuz, bakınız: 
«Bu mevzuda takdir hislerimizi ifade ederken 
gelecekte bu zelzele dolayısiyle ortaya çıkmış olan 
şikâyet konularının izale edilebilmesi için Kızıl
ay'ın göreceği vazifenin ve ifa edeceği rolün açık 
ve sarih olarak tesbit edilmesi, idarî makamlarla 
olan münasebeti, yardım malzeme ve maddeleri-
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nin standartlarımın ihtimallere göre tesbiti, halk
tan gelen yardımın mümkünse bu istikamete tev
cihi, olmadığı takdirde elde edilen maddelerin 
bu standart ihtiyaç maddelerine tahvil imkânla
rı ve mahallindeki zaruret ve icaplara göre mü
savi taksime imkân verecek kemmî ölçülere ircaı 
hususlarının düşünülmesi ve buna ait tedbirle
rin alınmasını tavsiyeye şayan görmüştür.» 

(Muhterem arkadaşlarım, bir top kumaş geli
yor, 40 metre, dağıtılacak. Memur getiriyor, va
li düşünüyor; nasıl dağıtacağım bunu diye. Da
ğıtmasa arkasmdan gelen dedikoduyu düşünüyor. 
Dağtsa 40 metreyi nasıl taksim edecek?... Verdi
ği direktif şu; köye gideceksin, soracaksın ona 
muihtacolan kızlar var mıdır, 10 kişi tesbit ede
ceksin, dörder metreden vereceksin veya gelinlik 
kızlara vereceksin veyahut bu ölçüyü şu şekilde 
kullanacaksın işe yarar olsum diye. Heyet gidi
yor köye, aldığı talimatı intikal ettiriyor. Fakir 
olan var mı diyor, hepimiz fakiriz, diyorlar. Pe
ki gelinlik kızlarınız var mı diye soruyor, çok 
diyorlar. Peki diyor, 40 metre kumaş var, ben bu
nu dağıtacağım, 4 metreden bir fistan çıkar, o şe
kilde dağıtırsam bir işe yarar. O zaman, hayır 

diyorlar, hepimize payımızı vereceksin. Dağıtmı
yor. Dağıtacaksın diyorlar, onar santimden kesi
lip kumaş veriliyor. 

BAŞKAN — Sayın Güven saat 19 a geldi. 
Müddet bitmiştir, eğer daha çok sürecekse... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHIDDİN GÜVEN (Devamla) — Bir saat da
ha devam edecektir. 

BAŞKAN — Önümüzdeki celse devam buyu
run. 

Muhterem arkadaşlar açık oylamaların me-
ticelerini arz ediyorum : 

Yerli ilâç endüstrisi hakkımda Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi için yapılan oyla
maya 60 arkadaşımız iştirak etmiş, nisap sağla
namamıştır. Binaenaleyh oylama tekrarlanacak
tır. 

Petrol Araştrma Komisyonumda açık bulunan 
üyelik için yapılan seçime (58) arkadaşımız iş
tirak etmiş, gerekli çoğunluk temin edilememiştir, 
oylama tekrar edilecektir. 

1 Haziran 1967 Perşenmfbe ,günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,00 
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Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
110 NCU BİRLEŞİM 

31 . 5 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 

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

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
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 Ilyas Kılıç/m, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yur t ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolunu 
sağlıyacak 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. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'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) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

7. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık 
Te 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 Âdil Kurtel'in,. 227 

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

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'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 tşgüzar'm, 
ortao'kullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek m'aksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (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 neşriyatın 
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 
Imıar ve İskân Bakanından sötzlü sorusu. (6/226) 
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7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 

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

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

10. — 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) 

11. — 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) 

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

13. — 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) 

14. _ 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) 

15. — 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) 

16. — 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) 

17. — Niğde Milletvekili Euhi 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) 

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

19. — 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) 

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

21. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/258) 

22. — 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) 

23. — 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) 

24. — Urfa Milletvekili Behice 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) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton. 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 



neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

26. — 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) 

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

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

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

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

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, 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) 

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

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

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

35. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin Suriye'nin Tü^kiyeden hayvan itha-

3 — 
I lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il

gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

36. — 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) 

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

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör-

I düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

39. — Samsun Milletvekili Yağar Akal'm, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve karunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrılınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra Ba-

I kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

41. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranı
lan vasıfların neler olduğuna' dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/279) 

42. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
«aıTm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtamın taksi plâkası aldığına 
ve k ıç vasıtanın da hususiden taksiye çevril
miş olduğuna dair İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu (6/280) 

43. — 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 Bakanındara 

1 sözlü sorusu (6/281) 
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44. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-

rıyüce'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) 

45. —• Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydm Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

46. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatiooğlu'hun, Adana'da bulunan Bossa ve Gü

ney Sanayii şirketlerinin 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) 

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

48. —- Erzurum Milletvekili Gıyasettiu Ka-
raca'mn, Erzurum'da bir Teknik Okul açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/286) 

49. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'ıın, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi bakanların
dan «özlü sorusu (6/287) 

50. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/288) 

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 


