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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 132 

1. — Güven Partisi Grupu adına Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nım, 
Orta - Doğu siyasi bunalımı ve savaşı 
hakkında demeci. 132:134 

2. — T. î. P. Grupu adına İstanbul 
Milletvekili Çetin Altan'm, Orta - Do
ğu siyasi bunalımı ve savaşı hakkında 
demeci. 134 ;135 

3. — C. H. P. Grupu adma Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim'in, Orta - Doğu 
siyyasi bunalımı ve savaşı hakkında de
meci. 135:136 

4. — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının, 5590 sayılı Kanunun 59 ncu mad
desinin (a) bendinin iptaline dair tezke
resi. (3/667) 136 

5. — Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, fındık bölgelerinin sınırlandı-

Sayfa 
rılması hakkındaki kanun teküfinin gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/67, 
4/186) 136:139 

6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'ın, Orta - Doğu olayları hakkında 
öncelikle görüşme açılmasına dair öner-
geBİ. 139 

5. — Meclis araştırması 140 
1. — Deprem bölgesinde bilgi edinil

mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince kurulan Meclis Araştırma Komis
yonu raporu. (10/5, 5/34) (S. Sayısı : 
247) 140:152 

6. — Sorular ve oevaplar 152 

a) Sözlü sorular ve cevapları 152 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtelln, 

227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu müstahsilin istihsal 
ettiği sütü işlemek ve değerlendirmek 
için, memleketin hangi stratejik böl
gelerinde örnek tesisler kurmuş olduğuna 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 152 
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Sayfa 
2. — Artvin Milletvekili Turgut Altun-

kaya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası 
kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşma
nın mahiyetinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/188) 152 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
nm, Adana'da bütün fakülteleriyle bir 
üniversite açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/190) 152 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
ın, ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğin
de istihdam edilmek maksadiyle açılmış 
olan sınava giren kız> enstitüsü mezun
larının adedine ve kaçının öğretmenliğe 
atandığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/218) 152 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul Belediye Meclisi A. P. 
üyesi bir zatın 27 Mayıs Devrimini yersiz, 
haksız ve gayrimeşru göstremeye kalk
tığı yolundaki neşriyatın doğru olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/219) 153 

6. — Sinop Milletvekili Niyazi öz-
güç'ün, yangın felâketi geçiren Gerze 
ilçesi halkı için inşa edilmekte olan mes
kenlere dış memleketlerden yardım ya
pılmış olup olmadığına dair sorusu ve 
imar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun sözlü cevabı. (6/226) 153:154 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgü-
zar'm, Orman Genel Müdürlüğünde çalış
makta olan orman müfettişlerinin ve tef
tiş görevlisi bulunanlarının adedine dair 
Tarım Bafaanınıdatn sözlü ssarujsu. (6/235) 154 

8. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm, Bahçe ilçesini Haru-
niye bucağına en kısa mesafeden bağlıya
cak stablize bir yol yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/237) 154 

9. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir 
lise yapılmasının düşünülüp düşünülme-
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/238) 154 

Sayfa 
10. — Adana Milletvekili Mahmut 

Bozdağan'm, Çukoinrlik'in, ortakların
dan, bilâhara ödemek üzere kestiği yüz
de yirmi nisbetindeki paraların ne zaman 
ödeneceğine dair Ticaret Bakanından sözlü-
sorusu. (6/239) 154 

11. — Van Milletvekili M. Salih Yıl-
dız'm, Van'da bir otomatik telefon sant
rali kurulması için her hangi bir hazırlık 
yapılıp yapılmadığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/240) 154 

12. — Van Milletvekili M, Salih Yıl
dız'm, Van'da bir Adalet Sarayı inşası 
için her hangi bir hazırlığın yapılmış olup 
olmadığına dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in sözlü oevalbı (6/241) 154:155 

13. — Van Milletvekili M. Salih Yıl-
dız'm, Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul 
ile Hoşap ve Norduz bucakları köylerine 
ilkokul yapımı hususunda ne düşünül
düğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/242) 155 

14. _ Van Milletvekili M. Salih 
Yıldız'm, Van'ın Hoşap Kalesinin res-

> torasyonu ile kaleye çıkacak vasıtalar 
için bir yol yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/245) 155 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'in, Sakarya'nın merkez ve diğer 
bucaklarına orta dereceli eğitim imkân
ları götürmek için ortaokul ya da sanat 
okulu gibi her hangi bir eğitim kuru
mu açlımasmm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/251) 155 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve 
ilçelerindeki Akşam Kız Sanat okullarına 
yeni bir bina yapılması için şimdiye ka
dar ne gibi çalışmalar yapılmış olduğuna 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/253) 155 

17. — Niğde Milletvekili Ruhi So-
yer'in, 10 Ekim 1965 tarihinden bu yana 
kaç vali, kaymakam ve idare memuru ile 
kaç savcı ve muavininin görevinden alın
mış veya nekledilmiş olduğuna dair, içiş-
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Sayla 
leri ve Adalet Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/254) 155:15:6 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'da ortaokula dayalı bir 
karma, ya da kız ilköğretmen okulu açıl
masının hangi yıl sağlanabileceğine dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/255) 156 

19. — Çorum Milletvekili, Hasan Lâ 
tif Sarıyüee'nin, Avrupa'yı Bulgaristan 
üzerimden yurdumuza bağlıyan Dereköy, 
Kırklareli, Pınarhisar, Vize ve Saray'
dan İstanbul'a ulaşan ' turistik ' yolun bi
ran önce yapılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Turizm ve Tantıma Ba
kanından'sözlü sorusu. (6/256) 156 

20. — İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan'm, 1.7 . 2 . 1954 tarih ve 6273 sayılı 
Kanunun tatbikatında aksaklıklar yapıl
mış olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu. (6/257.) 156 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'm, Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sa-
rıhacı - Levent arasındaki yolunun yapı
lıp yapılmadığına dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü sorusu. 
(6/258) 156:157 

22. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
biğolu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, 
tesbit edilmiş. olan asgari ücretlerin 
yeterli bulunup bulunmadığına dair, 
Çalışma Bakanından ısözlü sorusu 06/259) 157 

23. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüee'nin, Millî Eğitim topluluğu 
içinden kaç öğretmenin, 10 Ekim 19G5 
Milletvekili seçiminde, adaylıklarını koy
duklarına dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/260) 156 

24. — Urfa Milletvekili Behice Hatko 
(Boran) m, kısa bir zaman önce Sam
sun'un kuzeyinde düşen veya düşürü
len Amerikan uçağının, Türkiye'de, hangi 
hava alanından kalkmış olduğuna dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (G/261) 157 

25. — Manisa Milletvekili Sami Biniei-
oğlu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 
35 000 ton fındığın çürümeye terk edil
diği hakkındaki neşriyata ve fındık ih-

Sayfa 
racat politikasına dair, Ticaret Baka
nından sözlü sorusu. (6/262) 157 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, gerekli yatırımları gerçekleştir
miş bulunan T. C. Ziraat Bankası ve il
ler Bankası Genel Müdürlerinin değişti
rilmesi sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/263) 1'57 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazar'mda Zirai Donatım 
Kurumu sahalarında, yapılması düşünü
len pulluk ucu fabrikasının inşası konu
sunda ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/264) 157 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı kapalı spor salonu 
yapımının ne zaman bitirilip işletmeye açı
lacağına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/265) 157 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sapanca - Arifeye sahil yolunun 
yapılması konusunda şimdiye kadar ne gibi 
çalışmalar yapılmış olduğuna dair Bayın
dırlık ve Ulaştırma bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/266) 157 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının 
ihalesinin ne zaman yapılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/267) 158 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Bedri Baykam'ın, 1963 yılından 
beri, Avrupa ve Amerika'da açılan sergi
lerine ilgi göstermesi için Bakanlığa her 
hangi bir baskı yapılıp yapılmadığına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü sorusu. (6/269) 158 

32. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak 
yolunun, kış ve yaz, istifade edilebilecek 
hale getirilmesinin ne zaman mümkün 
olacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/270) 158 

33. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaP-
m, Samsun'da bir adliye sarayı yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/271) 158 

34. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, 
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Sayfa 
yapılmaya başlanan yolun istasyon - Ga
rajlar kısmının neden ikmal edilmemiş 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/272) 158 

35. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin Suriye'nin Türkiye'den 
hayvan ithalâtını durdurmasının, hayvan 
kaçakçılığı ile ilgisi olup olmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/273) 156 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, 
kimlerin nakledilmiş, görevden alınmış ve 
kimlerin yeniden göreve atanmış olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/274) 158 

37. —• Çankırı Milletvekili Dursun 
Akcaoğhı'nun, koleranın, yurdumuza gir
mesini önleyici ve koruyucu ne çeşit ted
birlerin alındığına vo hastalığı tedavi 
edici tedbirlerin neler olduğuna dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/275) 1'58 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon Hava Alanında, 
plânm öngördüğü, güvenlik donatımının 
ne zaman tamamlanacağına ve Tah
ran - Trabzon - Ankara - istanbul hava se
ferlerinin ihdası çalışmalarının ne safha
da olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/276) 

39. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm, imam kadrolarının dağıtımında 
önceden tesbit edilen ve kanunun söz ve 
ruhuna uygun düşen usulden neden ay-
rılmmış olduğuna dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/277) 158 

40. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Hükümetin güven oyu aldığı ta
rihten sonra Bakanlık teşkilâtında yapı
lan tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/278) 158 

41. — izmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nm, her hangi bir Millî Eğitim Mü
düründe aranılan vasıfların neler oldu-

Soyfa 
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/279) 158 

42. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 ta
rihleri arasında kaç vasıtanın taksi plâkası 
aldığına ve kaç vasıtanın da hususiden 
taksiye çevrilmiş olduğuna dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/280) 158:159 

43. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağların; Umumi Mağazalar Türk Ano
nim Şirketinin, ' Ulus Gazetesine ve 
Akis dergisine sattığı gazete kâğıdı be
dellerini almamış olduğunun bilinip bi
linmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/281) 159 

44. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
SarıyDee'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine ko-, 
nan ve köylere tahsis olunan imam kadro
larının hangi illere ne miktarda ve hangi 
ölçülere göre dağıtılmış olduğuna dair 
Devlet Bakanından sö'zlü sorusu ('6/282) 159 

45. — Aydın Milletvekili Nahit Mcnte-
şe'nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası 
inşatmm ne zaman ikmal edileceğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/283) 159 

46. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Sıtkı Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan 
Bossa ve Güney Sanayii şirketinin ithal 
edecekleri malların Gümrük v>e sair yer
gilerinin, malların henüz gümrüğe gel
memiş olmasına rağmen, ertelenmiş bu
lunduğunun doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 159 

47. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, temel görevi eğitmek ve öğret
mek olan bir öğretmenin ve benzerle
rinin Türk çocuklarını jurnal etmesi kar
şısında ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/285) 159 

48. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'mn, Erzurum'da bir Teknik Okul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so. 
rıısu. (6/286) 159 

158 



M. Meclisi B : 114 7 . 6 . 1967 O : 1 

Sayfa 
49. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Ak-

doğan'm, çimento satışlarında karaborsa 
yaratılmasına ve partizanca kayırmalara 
neden imkân verildiğine dair Ticaret ve 
Sanayi bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/287) 159 

Orta - Doğu'da gelişen olaylar hakkında 
Meclise bilgi verilmesine dair önergeler üze
rine Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil bu konuda ve 

Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu da, buğday fiyatlarının artırılmasına ve 
diğer bâzı ürünlerin değerlendirilmesine dair 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, Sam
sun'da yaptığı temaslar sonucunda eksiklikle
rini gördüğü mahallî ihtiyaçları Hükümete 
duyurmak istediği hakkındaki demecine Dev
let Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu cevap verdi. 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, Tekir
dağ Millletvekili Kemali Nebioğlu ve 7 arkada
şının İşsizlik sigortası kanun teklifinin, aynı 
konudaki kanun tasarısı gelinceye kadar erte
lenmesine komisyonca karar verildiğine dair 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 ve 1963 
bütçe yılları ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarıları ikinci defa açık 
oya sunuldu ise de oyların ayırımı sonunda 
çoğunluğun yine sağlanamadığı, gelecek Birle
şimde oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1963, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1962 ve 1963 bütçe yılları Kesin
hesap kanunu tasarıları. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1957, 
1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 malî yılları he
sabına ait rapor, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1958, 1959, 1960 ve 
1961, 

Sayfa 
50. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 

Sanyüce'nin, Kırklareli bölgesine ne 
gibi sanayi yatırımları yapılmasının dü
şünülmekte olduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sıorusu. (6/288). 159 

I— I I 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 ve 1964, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1963 ve 1964 ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1963 

bütçe yılları Kesin'hesap kanunu tasarılarının 
maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya su
nuldu ise de oyların ayırımı sonunda çoğunluk 
sağlanamadığı, gelecek Birleşimde oylamaların 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin En Zi
yade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin, 

Güm dük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına Ticaret ve Kalkınma ile ilgili IV ncü kıs
mın eklenmesine dair Protokol ve eklerin, 

Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşma
sı ve eklerinin, 

Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek ihraç-
fiyatlarmda vergi, resim, hare ve benzer tesir
ler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf et
meyi öngören usul ve şartların ihdası hakkın
daki Balkanlar Kurulu Kararnamesinin, 

«Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek ihraç 
fiiyptlarmda vergi, resim, hare ve benzer te
sirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki karar» m kaldırılarak yerine ikame 
olunan karar hakkında Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinin, 

Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarına tesir 
eden mükellefiyetleri bertaraf etmek amaciyle 
alman Bakanlar Kurulu kararnamelerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhu
riyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarühinde An
kara'da imzalanan Türkiye - Arjantin Kültür 
Anlaşmasının, 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Türkiye Cumhuriyeti listesi (En Ziyade 
müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 82.05 
pozisyonundaki ibare değişikliğinin, 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Lis
tesi» (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu kararlarının, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin p]n Zi
yade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinde ya
pılan değişikliklerin, 

Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin ve, 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi 
(En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) 
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu Kararının onaylanması hakkındaki ka
nun tasarıları ile, 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının kaldırılması hakkında kanun teklifinin gö
rüşülmeleri, ilgili bakanlar ve komisyonlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadığı için, gelecek birleşi
me bırakıldı. 

Devlet memurları .aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına kadro
lar eklenmesi hakkında. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 17 
ve 18 nci maddelerine bâzı fıkralar ilâvesine ve 

17 nci maddeye ilişkin (1) sayılı ve 18 nci mad
deye ilişkin (2) sayılı cetvellerde, 3659 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik ya
pılmasına dair ve, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bö
lümüne yeni kadrolar eklenmesine dair kanun 
tasarıları öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
olundu. 

Yeniden kurulacak vakıflar hakkında, kanun 
tasarısının tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 
iki saatlik müddet dolduğu için tasarının görü
şülmesine gelecek birleşimde devam olunacağı bil
dirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta
sarısının maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Beş milletvekilinin ayağa kalkarak çoğunluk 
olmadığını söylemesi üzerime yapılan yoklama so
nucunda, çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 
7 . 6 . 1967 Çarşamfba günü saat 15,00 ite top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,50 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
ismail Arar 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Kars 
Muzaffer Şamiloğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Dışişleri Bakanımın seyahatlerine dair sözlü so
ru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/563) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, es
ki Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Genel 
Merkezini denetliyen müfettişin elinden zorla 

tahkikat evrakını alıp almadığına dair sözlü so
ru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(G/564) 

Yazılı soru 
1. — Aydın Milletvekili Reşat tkarda'nm, 

Parlâmentolararası dostluk gruplarına dair yazılı 
soru önergesi, Millet Meclisi Başkanlığına gönde
rilmiştir. (7/392) 

GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Millet Meclisi İdare Âmirleri izzet 

Oktay, Mu'slih Görentaş ve Celâl Sungıır'un, 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka

nun teklifi (2/529) (Bütçe Karma Komisyonu
na) 

2. — Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'nin, 
6964 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna üç madde eklenmesine 
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dair kanun teklifi (2/530) (Tarım ve Adalet 
komisyonlarına) 

TEZKERELER 
3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/664) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

4. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or
hun'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/665) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

5. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/666) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

RAPORLAR 

6. — însan haklan ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu. (1/341) (S. 'Sayısı : 301) 
(Gündeme) 

7. — însan hakları ve anahürriyetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 
ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/296) (S. Sayısı : 302) (Gündeme) 

8. — Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uza-

n m 

yın keşif ve kullanılmasında devletlerin faali
yetlerini yöneten ilkeler hakkındaki Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/353) (S. Sayısı : 303) (Gündeme) 

9. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 304) 
(Gündeme) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı 
arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta ak
dedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim v>e Dışişleri komisyonları ra
porları (1/308) (S. Sayısı : 305) (Gündeme) 

11. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasa-

j rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
I raporları (1/192) (S. Sayısı : 306) (Gündeme) 

j 12. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(ıa) fılkraısmın değiştdnillmösi 'hakkında kanun tek-

; lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/288) (S. Sa
yısı : 30'9) (Gündeme) 

m »• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 114 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Adları okunan sayın üyelerin lüt
fen yüksek sesle «burada» diye cevap vermeleri
ni rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında gelen arka

daşlar lütfen 1 nci sıradan başlıyarak işaret bu
yursunlar. 

(Yoklama sırasında gelen üyeler tesbit 
edildi.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Güven Partisi Grupu adına Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu'nun, Orta - Doğu si
yasi bunalımı ve savaşı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Güven Fantisi Genel Başkanı 
Sayın Turhan Feyzioğlu, Orta - Doğu olayları 
ile ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir. Bu 
konuda kendisine söz veriyorum. Buyurun, Sa
yın Feyzioğlu. 

O. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Orta - Doğu buhranı hakkında Güven Partisi 
G-rupunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Orta - Doğumda başlıyan savaş, ülkemizi çok 
yakından ilgilendiren bir büyük hâdisedir. 

Orta - DQgu'da barış ve sükûnun hüküm sür
mesi, bu bölgedeki bütün ülkelerin ve milletle
rin bağımsızlıklarını korumaları, ve güvenlik 
içinde yaşıyabilmeleri, gelişmelerini tamamlıya-
bilmeleri, Türkiye'nin yüksek menfaatlerinin 
icahıdır. 

Orta - Doğu bölgesi ne yazık ki, ikinci Dünya 
Savaşından önce olduğu gibi, bu savaştan sonra 
da, büyük devletlerin siyasi ve iktisadi menfaat
leri bakımından devamlı rekabet halinde olduk
ları bir bölge manzarası arz etmekten kurtula
mamıştır. 

Son savaşın sorumluluğu ve tecavüzün kim
den geldiği tarafların kendi görüşlerine göre 
tartışmaya devam edecekleri bir konudur. 

Bu tartışma devam ededursun, bugünkü teh
likeli durumun devamlı tahriklerden ve üst üste 
(biriken hatalardan doğduğuna şüphe yoktur. 
Orta - Doğu'daki buhranın ve son silâhlı çatış
manın sorumluluğu bölgedeki devletleri aşarak 
hüyük devletlere kadar uzanmaktadır. 

Son durumu sadece Akabe körfezinin kapa
tılışı ya da birkaç sınır olayının doğurduğuna 
hükmetmek olaylara çok sathî şekilde bakmak 
demektir. 

Arapların İsrail Devletini imha etmek ve bu 
Devletle «beraber yaşama» yi reddetmek yolun
daki açık ve kesin kararları, 

israil'in, sayıca üstün ve gitgide güçlenen ha
sımlarını daha kuvvetli hale gelmeden bir bas
kın savaşı ile yaralamak ve taarruz güçlerini 
uzunca bir süre için yoketmek hususundaki giz-
lenmiyen savaş tasavvurları, yurtlarından çıka
rılan Filistinli Arapların içinde yaşadıkları zor 
şartlar ve bu mültecilerin yurtlarına dönmeleri 
için yapılan devamlı tazyikler, 

Buna karşılık, israil kamu oyunda devamlı 
surette körüklenen toprak genişletme istekleri 
ve Nil'den Fırat 'a kadar uzanan «Büyük israil» i 
kurma yolundaki sorumsuz propagandalar, 
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Büyük devletlerin, 'bölgedeki gerginliği ve 
patlama istidadını bildikleri halde, her iki tarafa 
devamlı surette silâh satmak hususundaki ger
ginliği artırıcı davranışları, 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının bir savaşı ön
lemeye gücü yeten etkili bir kuruluş haline bir 
türlü gelemeyişi, 

Nihayet Amerika Birleşik Develtleri ile İn
giltere'nin ve diğer bâzı Batı ülkelerinin Orta -
Doğu'daki petrol ve benzeri menfaatlerini koru
mak endişesiyle; Sovyet Rusya'nın ise,. Orta -
Doğuya hem ideolojik sızma, hem de siyasi ve 
as'kerî güe olarak yerleşme yolundaki devamlı 
faaliyetleri, 

Son olayların gerçek sebepleri sayılmak lâ-
zımgelir. 

Bölgede menfaatleri olan Batı ülkelerinin bü
yük hataları olmuştur. Sovyet Rusya, her zaman 
bu hatalardan faydalanmaya çalışmıştır. Siyo
nist teşekküller İngiliz hâkimiyetine karşı mü
cadele ettikleri ve Araplar henüz Bat ıya karşı 
sert bir direnişe girmedikleri bir devirde, Sovyet 
Rusya Filistin'in taksimini ve İsrail Devletinin 
kuruluşunu desteklemiş ve Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda bu yolda rey vermiştir. 

İsrail Devleti Batının .güvenldiği bir Devlet 
ıhaline gelip, Arap ülkelerimin ıbağımsuzlık mü
cadeleleri ve Batıya 'karşı direnişleri şekillen
dikçe, Sovyet Rusya bu defa, Arap milliyetçi
liğini desıtekleyip İsrail aleıylhinde vaziyet ala-
.Talk bölgede nüfusumu arttırmaya çalışmış ve 
Baltmın her hatası Sovyeit Ruısıya'nm Orlta - Do
ğuya daha çoik sızmasını .kolaylaştırmıştır. 

Bugünkü savaştan sonra, Sovyet Rusya'nın 
Arap ülkeleri üzerindeki etkisinin arıtması ihti
mali, savaşın slonucu ne olursa olsun, önemle 
hesaba katılacak bir ihtimaldir. 

Sayın milletvekilleri, Orlta - Doğuda buhran 
sebeplerinin ortadan kaldırılması için alın
ması gereken tedbirler konusu, gün/dem dışı bir 
(konuşmada bütün umsurlariyle ele alınabile
cek bir konu değildir. Kaldı ki, Güvenlik Kon-
ıs«yi'nin ittifakla almış bulunmasından büyük 
memnuniyet duyduğumuz ateş - kes kararma 
rağmen, askerî harekâtın devam etmekte bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Güvenlik Konseyi ka
rarının uygulanmasını istemek, buhranın bu
günkü safihasında, hiç şüplhesiz, uzun vadeli 
konulardan daha büyük ehemımdyeit ve öncelik 
/taşır. 

Bölgede menfaatleri çatışan Büyük Devlet
ler için önce savaş ateşinin bir 3 ncü Dünya 
iSavaşı doğuracak şekilde genişlemesini önle
mek, daha sonra da savaş altesinin tamamiyle 
söndürülmesini sağlamak ıbaşlıca kayıgu olma
lıdır. 

(Sayın milletvekilleri, Güven Partisi Grupu 
olarak, Orlta - Doğu'da cereyan etmekte olan 
savaşta Türkiye'nin tarafsız kalmasını memle
ketimizin yüksek menfaatleri bakımımdan uy
gun ve zaruri görüyoruz. 

Bu taralfsıızlığın icaplarından biri de, mem
leketimizde ittifaklarımıza dayanılarak kurul
muş askerî üs ve tesislerin, bu itıtifakm icapla
rının dışında kullanılmaisınraı bu vesileyle müm
kün olmamasıdır. 

Gerçekten, Orta - Doğu'da halen cereyan 
eden savaş, NATO ve OBNTO iltJtifaJkları man-
zumesiyle de ilgili değildir. 

Sayın Dışişleri Balkanının dün Cumhuriyet 
Senatosunda «halen mer'i usullerin içerisinde» 
bu üs ve tesislerin müttefiklerimiz tarafımdan 
Orlta - Doğu bölgesindeki savaşa müdahale 
maksadiyle kullanılmasına müsaidolmadığını 
belintmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bununla beraber, Hükümetin bu konudaki 
resmî görüşümü mütıtefiklerimiıze resmen bildir
miş olduğunu bu flaünsuüldcn duymak bizi mem
nun edecektir. 

Bölge Devletleri ve tarihî bağlarla bağlı ol
duğumuz Arap komşularımız, bu ihltilâflta ken
dilerine Türkiye'den hiçlbir zarar gelmiyeceğin-
den emin olmalıdırlar. . 

Sayın milletvekilleri, Büıtün Devletlerle ve 
milletlerarası kuruluşlarla memleketimizin mü
nasebetlerinin düzenlenmesinde baş rehberimiz, 
Türkiye'nin barış içimde yükselmesi; güvenliği
mizin, hak ve menfaatlerimizin en etkili bir şe
kilde korunmasıdır. 

Bizim görüşümüze göre, dış politikada ide
olojik yakınlık veya ayrılık hiçlbir zaman temel 
unsur olamaz. İdeolojik bakımdan yakınlık du
yulan yabancı Devletin tutumunu körü körüne 
desteklemek, her dış politika konusuna belli bir 
ideolojinin basıma kalıp çerçevesinden bakmak 
hatalıdır. Akılcı, gerçekçi, soğukkanlı millî 
menfaat hesalbı, bissî ve ideolojik tercihlerden 
önce gelir. 

Türkiye'min gerçek menfaati Güneyindeki 
Orlta - Doğu bölgesinin Büyük Devletler arasın-
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da devamlı bir çatışma alanı olımaMan biran j 
önce kuritulmaısındaldır. 

(Ma - Doğu buhranı karşısında, Güven Par
tisi Grupu olarak, ballıca düşüncelerimizden I 
biri de, millî tesanüt ve bütünlüğümüzün itam I 
olarak korunmasıdır I 

Tüılk Milleti, dıştan geleibilecdk her telhlike 
karşısında böliünen değil, toplanan, birleşen ve 
her tehdidi telk bir bütün halinde göğüslemeyi I 
bilen milleıöcir. 

Milletimizin bir defa daha bu büyüik has- I 
] eıfcini ori tay a koyacağından eminiz. I 

Saygılar sunarım (Allkışlar). I 

2. — T. t. P. Grupu adına İstanbul Millet- I 
vekili Çetin Altan'm, Orta - Doğu siyasi buna- I 
lımı ve savası hakkında demeci I 

BAŞKAN — Gene Orta - Doğu olayları ile I 
ilgili olarak T. İ. P. Grupu adıma İstanbul Mil- I 
letvokili Sayın Çetin Altan gündem dışı söz iste- I 
mislerdir. Buyurumuz Sayın Altan. I 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İ'stanıbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil- I 
leri; Orta - Doğuda birdenbire savaşa dönüşen I 
buhranın sebeplerini hep birlikte biliyoruz. Bu 1 
sebepler, bir anda düzelecek sebeplerden değil- I 
dir. Bu yüzden de .gerek büyük devletlerin bu böl- I 
gedeki tutumları arasında fark, gerek bölgede I 
ıbulunan devletlerin bir türlü telif edilmiyecek I 
ölçüdeki sürüp giden çatışmaları Orta - Doğuyu I 
çok daha büyük tehlikelere de yol açabilecek I 
bir barut fıçısı durumuna sokmuştur. Güvenlik I 
Kurulunun bu sabah verdiği karar, ateş kes ka- I 
rarı, Türkiye'nin de dikkatle izlemesi gereken bir I 
karardır. Çünkü Birleşmiş Milletlerin, savaşları I 
kendi kuruluş nedenine uygun olarak tam ön- I 
diyemediğinin ortaya çıktığı bir sırada bu ateş I 
kes kararının yanında hangi devletin saldıngan I 
devlet olduğunun tesbit edilemeyişi büyük bir I 
boşluk bırakmaktadır. Çünkü bir devlet bir baş- I 
ka devlete bir safbaha karşı bir baskın savaşı ya- I 
parsa ve ateş kes kararma varıncaya kadar Gü- I 
yenlik Kurulu, elde ettiği arazileri müzakere ma- I 
sasında koz olarak tutma imkânına sahibolursa, I 
Birleşmiş Milletler, savaşları önlemek değil, sa- I 
vaşları teşvik edecek bir duruma girmiş olafbilir. I 
Onun için mutlaka hangi devletin saldırıya, baş- I 
ladığmı, saldırı yaptığını tesfbit etmek ve ona I 
göre bir tutumun ortaya konması şarttır. | 

j Orta - Doğunun bu çalkantılı, tehlikeli ve git
gide büyüyen bir çıban başı niteliğindeki duru
mu karşısında Türkiye'nin de kendi bulunduğu 
durumu ve tutumu yeniden gözden geçirmesinde 
çok büyük faydalar mevcuttur. Çünkü bir belâ 
bu kadar kendini gösterdikten sonra bir daha ay
nı imkânları tanımadan da bu memleketin ba
şına musallat olabilir. Türkiye'deki NATO ve 
Amerikan üslerinin Orta - Doğu krizlerinde, bi
zim inisiyatifimizi ve kontrolümüzü aşan bir öl-

I çüde kullanılıp kullanılmıyaoağmın emniyeti 
I içinde değiliz. Her ne kadar Sayın Dışişleri Ba-
I kanı bu seferki krizde bu üslerin Arap devletle-
I rino karşı kullanılmıyacağmı söylemiş ise de, bun

dan evvelki olaylarda bu şekildeki bir garantinin 
I bazan fiilî kuvvetler karşısında pek de geçerli 
I olmadığını ortaya koymaktadır. Meselâ Lübnan 
I krizinde Amerikalılar Türkiye'deki Amerikan ha-
I va üstlerini Orta - Doğuya karşı kullanmışlardır 
I ve bizim kontrolümüzün dışında kullanmışlardır. 
I U - 2 casus uçağının bu üslerden havalanması hi-
I kâyesi de böyle olmuştur. Geçen yıl Karadenizde 
I düşen veya düşürülen bir Amerikan uçağının da • 
I .gene Türkiye'de bulunan Amerikan üstlerinden 
I bizim kontrolümüzün dışında kalkmış olduğu 
I bilinen bir gerçektir. Orta - Doğu krizi karşısm-
I da bu üsleri bizim insiyatifimizin dışında ve 
I Arap ülkelerine karşı kullanılamıyacağımn sa-
I deco Mecliste ifadesiyle değil, fakat ayrıca gerek 
I NATO devletlerine, gerek Amerika'ya bir nota 
I ile bildirmekte ve ayrıca da fiilî tedbirler al-
I makta yarar ve tekrar bunların Mecliste açıklan-
I masında büyük isabet vardır. 

I Türkiye, Orta - Doğuda talbiî duruşu ve Ata-
I türk politikası içindeki yerini alışı ile liderlikte-
I dir, aslında. Oysa bugünkü dış politikamız maa-
I lesef bu liderliği dünya diplomasisi çerçevesi 
I içerisinde temsil eder görünmemektedir. Duru-
I mu idare etmek şeklindeki bir dış siyaset çağı-
I -mızda artık iflâs etmiş vaziyettedir. Hele böyle 
I bir bölgede lider vaziyetinde olması mümkün 
I bir ülkenin ortaya çıkan buhranlarda bir ağırlık 
I sahibi olması, bir formül getirmesi, haklıyı hak-
I sızı ayıran bir tutumda bulunması ve kendi ba-
I ğımsızlığı içinde hareket eden bir ülke olduğunu 
I dünyaya ispat etmesi, ona büyük ölçüde bir pres-
I t'rj kazandırmakta ve o bölgenin hem barışı açı-
I sın dan, hem güvenliği açısından kendisini rol 
I saniıbi kılmaktadır. 
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Türkiye likide (bir Orta - Doğuda çıkacak 
buhranlarda «Acaba Aımerjfkan üsleri -bize rağ
men kullanılacak anı, kullanılmıyacak mı» şüp
hesini içinde taşımamalıdır. I rak ' ta bir olay 
olacak acaba Amerikan üsleri Türkiye'ye rağ
men kullanılacak ımı, diye düşüneceğiz. Suri
ye'de bir hâdise olacak, acaba Amerikan üsle
ri, Türkiye'deki üsler Türkiye'ye rağmen kul
lanılacak mı şüphesiz içlimizde sallayacaktır. 
Buna artik bir son vermek zamanı gelmiştir ve 
'krizden faydalanarak tekrar bu üslerin duru
munu Türkiye'nin 'bağımsızlığına uygun se
kilide gözden geçirerek bir sonuca bağlamak 
hem Türkiye'nin (menfaatleri ve prestiji açısın
dan, hem de ikide bir yeryüzüne karşı kendi 
toprağında bulunan üslerin kullanılmasında 
'kendisinin bir Msiyatif sahibi olmıyacağı ka
nısından kurtarması bakamından şarttır. Böy
le olduğu zaıman... (A. P. sıralarından «bağım
sız bir devlet değilmiyiz» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Altan lütfen sözlerinizi 
bağlayınız... 

T. I. P. GRUPU ADINA ÇETlN ALTAN 
(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Bakkamım. 

Nitekim Sayım Dışişleri Babanının, bu üs
lenin kullarmlımıyacağı garantisinin Türkiye'nin 
tam !bir (bağımlılık içinde olmadığı intibaını 
uyandırır gibi bir hava yaratmıştır, yer yüzün
de. Ama gerçek bağımsız bir ülkenin Dışişleri 
Bakanı kürsüye ıgeldiği vakit bu garantiyi ver
imliye ihtiyaç dahi duymıyacak kadar bağımsız
lığından emin bir devletin politikası içinde ol
malıdır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Altam, «gündem dışı ko
nuşmada 'bugün konunun önemine binaen biraz 
fazla müsamaha göstermekteyiz. Konuşmanız 
10 dakikayı doldurmuş ıbuluntaaktadır. Lütfen 
sözlerinizi bağlayınız. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla)'— Bu hususun gelecek olaylar açı
sından, gerek Türkiye'nin ıbüyük ımijllî men
faatleri bakımından, gerekse bölgedeki tabiî 
duruşu itibariyle lider devlet olması açısından 
büyük önemi olduğunu bir kere daha hatırlatır 
ve ancak gerçek Ibağıımsızlık içinde Atatürk'ün 
sağladığı-büyük prestijimize yeniden e ı ^ b i 
leceğimizi ifade ederim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim. (A. P. sıralarından .gürülütüler, T. 1. P. sı
ralarından 'alkışlar) 

«3. —.C. H. P. Grupu adına Kocaeli Millet
vekili Nihat Erim'in, Orta - Doğu siyasi bunalımı 
ve savaşı hakkında demeci. 

BAŞKAN — Efendim,, yine Orta - Doğu 
olayları ile ilgili olarak C. H. P. Grupu adına 
Sayın Nihat Erim ıgündetm dışı söz istemiştir. 
Son olarak kendisine sö*z veriyorum. Buyurun 
Sayın Erim. (Ortadan alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERÎM 
(Kocaeli) — Değerli .'arkadaşlarım, Pazartesi 
gününden beri Orta - Doğu'yu, ateşe vermiş 
olan savaş ışu anda durmuş değildir. Biz, Cum
huriyetimizin temelinde yatan «yurtta sulh, 
dihanda sulh» prensibine sadık olarak Orta -
Doğu'da barışın bozulmuş olmasından büyük bir 
üzüntü duymaktayız. Şimdi savaşın 'önlene
memiş olmasının üzüntüsü ile birlikte, bu sava-
şm yeni ihtilâflara meydan veraıueımesini dile-
'nıekteyiz. Bu yeni ihtimalleri ve yeni ihtilât-
ları düşünürken, Türkiye'nin, başlamış olan bu 
savaş karşısında tam bir tarafsızlık politikası 
gütmesinin, barışın yeniden tesisine yararlı, 
en akıllı ve en doğru politika olduğuna ina
nıyoruz. 

Orta - Doğu'da olduğu gtilbi, Dünyanın her 
yerinde de 'bugün barışın bozulınaımasına veya 
yeniden kurulmasına en çok etki yapacak olan 
iki devlet Amerika ve Sovyetler Birliğidir. Or
ta-Doğu 'daki ateşi söndürmede de yine bu iki 
Devletin görüş birliğine varmalarının büyük 
rolü olacağına inanıyoruz, israil ile Arap 
devletleri arasında devam öden bu savaşta biz 
Türkiye olarak, Türkler olarak yine Cumhuri
yetimizin kurulduğu günden beri dış politika-
mııza hâkim olmuş bulunan prensibe sadık kal
mak fikrindeyiz. Duş politikada ımiiletlerin 
menfaatleri her şeyin üstündedir. Biz İsrail'e 
ve Arap devletlerine bakaıken, bu görüş açı
sından bakmaktayız. Hissî davranışlardan uza
ğız. Şu anda, bir zamanlar Başkan Nasır'm bi
ze karşı Kıbrıs dâvasında Malkarios'u desıtek-
lamdş olmasını 'bile unutmuş bulunuyoruz. Şu 
anda İsrail Devletinin kurulduğundan beri Tür
kiye'ye kar§ı her hangi bir davranışta bulun
madığını da hatırlatmak isteımliyoruz. Şu 'anda 
tek hatırladığımız şey insanların ıstırabına, 
beldelerin yıkılmasına yanmasına yol açmış 
•olan bu ateşin söndürülmesini her şeyin üstün
de temenni ediyoruz. (Alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin Or
ta - Doğu buhranı başladığından ve işin sava
şa dönmesinden bu yana gütmekte olduğu po
litikayı elbette yakından herbirimiz gibi hepi-
ımiz izleımdkteyiz. Hükümetimizin, gerek sayın 
Dışişleri . Bakanının, gerekse diğer hüiküımet 
yetkililerinin yaptıkları beyanlarından anla-
dığımıza göre, gayretleri deminden beri ifade 
etmiye çalıştığım fikirler istikametinde oldu
ğu -görülüyor. Hükümeti, gerek Birleşmiş Mil
letler içinde ve gerekese Orta - Doğudaki faa
liyetlerinde, bu barışçı .gayretlerini de destekli-' 
yornz ve Hükümetle beraberiz. Muhtemel her 
türlü ıgelişımeier ve ihtilâflar karşısında anlaş-
ımaların bize sağladığı halklar ve yüklediği veci
beler çerçevesinde Hükümetçe davranılacağı 
na da, yapılan beyanlar karşısında eımin bulu
nuyoruz ve olayları çok büyü/k b'fo dikkatle 
ve yakın bir uyanıklıkla takibediyoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden 'evvel Baş

kanlığın bâzı sunuşları olacaktır. 

4. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 
5590 sayılı Kanunun 59 ncu maddesinin (a) 
bendinin iptaline dair tezkeresi. (3/667) 

BAŞKAN — Te'zkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danıştay 8 nci Dairesince, 5590 sayılı Kanu

nun 59 ncu maddesinin (a) bendinin Anayasa
ya aykırı olduğundan bahsile iptali hakkında 
itiraz yolu ile yapılan başvurma üzerine konu 
incelenmiş ve adı geçen Kanunun 59 ncu mad
desinin (a) bendinin, Borsa Meclisi ve Yöne
tim Kurulunun feshi için Bakanlığa yetki1 ve
rilmesi ile sınırlı olarak iptaline 2 . 6 . 1967 
gününde 1966/35 esas 1967/17 karar sayısiyle 

vkarar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Lûtfa ümerbaış 
Anayasa Mahkemesi 

Başkarivekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5, — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in, 
fındık bölgelerinin sınırlandırılması hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair öner
gesi (2/67, 4/186) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa hükümlerine göre her (milletvekili

nin kanun teklif etmesi tabiî hakkıdır. 
Bu yetkiye dayanaraik dikim sahası anormal 

bir şekilde genişletilen fındık tanımını ve tarım
la geçinen köylüyü korumak amacı iie fındık 
bölgelerinin sınırlandırılması hakkında, teklif 
ettiğimiz kanun telklifi Hükümetçe bu hususta 
bir tasarı hazırlandığından bahsedilmesi üzeri
ne (komisyon, Hükümetten .gelecek ve ne vakit 
geieoeği belli oLmıyan tasarının gelmesine inifci-
zaren teklifimizin müzakeresini ıgayrimuayyen 
bir zamana bırakmıştır. 

İçtüzükte henüz Meclis Başkanlığına sunul
muş olan Hükümet tasarılarının Meclis Başkan
lığına verilmesine (kadar, milletvekilleri teklif
lerinin 'talakı- hafclkında hiçbir hüküm ımevcut 
değildir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi 'tekliflerin 1,5 ay 
içinde komisyonlardan Meclise şevkini âmirdir. 

Bir gecikme vukuunda Umumi Heyete bil
dirmek gerekir. Bu gecikme bittabiî çalışmanın 
gereklerinden ileri gelen gecikme ölüp Hükü
met temsilcilerinin taleplerinin kabulü ile gele
cek lâyihaya intizar edilmekten ileri gelmişse 
tüzüğe aykırılığı âşölkârdır. 

Parlâmentonun Hükümetin arzusuna göre 
çalıştırılması, Anayasa ve Tüzüğe muhalif ola
rak komisyon müzakerelerinin Hükümet istek
lerine bağlı tutulması demektir. 

Bu itibarla Tüzüğe ve Anayasaya aykırı 
olan gecikme sebebiyle İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince tekliflimizin derhal gündeme alın
ması hususunda gerekli işlemin yapılmasını 
arz ederim. 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Komis
yon Baışkanı olarak -tavzih hususunda söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, Sayın Çile
siz. Siz aleyhinde mi efendim? 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Komisyon 
Başkanı olarak tavzih edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz istiyen 
var ımı efend'ım ? Bir usul meselesi ile karşı kar
şıya bulunuyoruz. İki lehte, iki aleyhte söz ve
rebilirim. 
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Sayın Çilesiz, siz önergenizi izah ve onun 
lehinde olmak üzere buyurun. 

Siz Sayın Sarıibrahimoğlu? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 

— Lehinde. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa toprak özel
liğine göre memleketin tarım bölgelerine ayrı
labileceği bükününü koymuştur.. Ötedenberi 
Karadenizin belirli bir bölgesi en iyi vasıfta 
fındık ürünü yetiştirmektedir. İhracat geliri
mizin % 15 i fındıktan sazlanımaıktadır. Mah
sulün bilhassa kuvvetli paraya sahibolduğu pa
zarlarda satılması ayrıca öneımi haizdir. Fındı
ğın iktisadi değerinin artıması, bâzı bölgelerde 
fındık dikimine halikı teşvik etmiş ve bütün ge
çimini bu (mahsule bağlıyan köylünün hayat 
seviyesine çok ağır etki yapacak bir durum 
meydana getirmiştir. Memleketimizdeki fındık 
dikim sahasının 232 bin, İtalya'da 50 bin, İs
panya'da 30 bin hektar olduğu düşünülürse, 
kontrolsuz dikimlerin arz ettiği ciddî tehlike 
anlaşılabilir. Memleketimizde fmdıik dikim sa
halarının yıllık gelişme nispeti % 3-5 arasın
da değişmektedir. Bu hal bir gün fındık (mah
sulünün ucuzlamasını ve bayatını bu mahsule 
bağlıyan köylünün fakir düşmesini doğuracak 
bir durum meydana getirecektir. Bu sebeple
dir ki, çayda, tütünde ve pirinçte olduğu gibi 
fındık yetiştirime bölgelerinin sınırlanmasını 
istihdaf eden bir kanun teklifinde bulunduk. 
Bu teklif, nedense bir türlü gündeme alınma
maktadır. Bunun gündeme alınmaması, önergem
de belirttiğim gibi, Anyasaya ve Meclisin çalış
masını düzenliyen İçtüzük hükümlerine de ay
kırıdır. Tarım alanında büyük bir ihtiyaca ce
vap verecek olan ve bir seneden beri ibekliyen 
bu teklifin biran evvel Meclis gündemine alın
ması hem İçtüzüğün âmir bir hükmüdür, hem 
de memleket ihtiyacının zorunlu kıldığı bir za
rurettir. 

Sayın Başkanlık Divanını bu gerekçe ile 
İçtüzük hükümleri içine girmeye mecbur tuta
cak olan önergemin kabulünü istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Aytaç buyurun 

efendim, Ticaret Komisyonu Başkanı olarak. 
TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI İB

RAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Sayın milletvekilleri; Sayın Çilesia artkadaşıımım 

önergesini dinledikten sonra, hayrete düştüm. 
Bir defa şunu hemen berveçhi peşin arz etmek 
isterim ki, sureti kaıtiyede Komisyonda «Hükü
met buna muvazi bir teklif getirecektir, bunu 
bekliyelim» diye, bir karar alınmamıştır. Öner
genin buradaki pasajı sadece bir hayal mahsu
lüdür. 

Diğer taraftan 24 Mayısda Sayın Çilesiz'in 
kanun teklifi gündeme alınmış, geçen hafta Sa
yın Çilesiz gelmediği için Komisyonumuzun mu
tadı veçhile, kanun teklifçilerini dinlemek ye
rinde olacağından konuşulmamıştır. Bugün yi
ne Komisyonumuzun toplantısı vardır. Sayın 
Çilesiz'in kanun teklifi gündemdedir, konuşula
caktır. Eğer komisyon şu ana kadar toplanmak 
için nâçiz başkanının gelmesini beklemekle ge-
çirmişse onun vebali herhalde Sayın Çilesiz'in 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlıamm, Sayın Çilesiz bu 
önergeyi verirken eğer gardropl arını karıştırmış 
olsalardı, orada kendisini davet eden gündemi 
göreceklerdi. Hele hele, bir defa da kendi gru
bundaki Ticaret Komisyonu üyelerinden, Tica
ret Komisyonunun çalışmaları hususunda bir 
bilgi edinmek lûtfunda bulunsalardı bu önerge
yi Riyasete takdim etmemiş olacaklardı. 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Komisyonu 
her zaman çalışabilen ve hattâ haftada iki defa 
toplantı yapan, gerek muhalefet partisindeki ar
kadaşlarımız, gerek iktidar partisinden bulunan 
milletvekili arkadaşlarımız tarafından daima 
tebcil ve tebrik edilen bir komisyondur. Hükü
metin bu şekilde bir teklifi var bekliyelim, diye 
bir karar alınmamıştır; katiyetle belirtmek is
terim ki, bu bir hayal mahsulüdür. Sayın Çile
siz arkadaşıma tavsiyede bulunmak haddim de
ğildir ama tekliflerini takibetselerdi, geçen haf
tada lütfedip komisyona gelselerdi, bugün de 
komisyondan teklifleri sevk edilmiş olurdu. Ko
misyonun gündeminde bulunan bu kanun tekli
finin, komisyon vazifesini yapmışken, yapmakta 
devam ederken komisyondan Uımumi Heyetim 
gündemine alınması komisyonların mehabetini 
ihlâl eder sayın arkadaşlarım. Ben huzurunuz
dan ayrılırken vazifesini yapmış ve yapmakta 
devam eden bir komisyonun başkanı olarak mec-
ruhen ayrılıyorum. Bundan sonra bu gibi ka
nun teklif eden arkadaşlarımın dikkatle kanun 
tekliflerini takibetmelerini istirham eder, saygı
lar sunarım. 
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MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz efendim iki lehte 
iki aleyhte söz verilebilir. Sayın Sarıibrahimoğ-
lu istedi, söz sırasını size verirse buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİBOĞLU (Adana) — 
Veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çilesiz. 
•MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Değerli arkadaşlarım, Ticaret Komisyonu Baş
kanı Sayın İbrahim Aytaç Beyin buradaki be
yanlarını hayretle dinledim. Bu kanun ne zaman 
teklif edilmiştir ve Hükümet tarafından ne za
man geri bırakılmıştır, bunun hakkında maale
sef bilgileri yoktur. Bu kanun bundan 2,5 se
ne evvel teklif edilmiş ve 1965 seçimlerinde ka-
dük kalmış, 1965 seçimlerinden sonra bizim ta
rafımızdan telkabbül edilmiş bir kanundur. İki 
seneden beri kanun beklemektedir. Tarihini bu
rada pek tasrih edemiyeceğkn., takriben bir sene 
evvel bâzı kanun tekliflerini ve bu meyanda bu 
kanunu da Hükümetten gelecek kanun tasarıları 
mey anında geri bırakılmış, bu kanunların Hü
kümetten geleceğine dair bir takrir burada okun
muş ve burada kabul edilmişti. İbrahim Aytaç 
Bey benim samimi ifadelerime karşı demagoji 
yaparak kendi komisyonunun çalışmalarından ve 
kendilerinden bu işlere samimî olarak eğildikle
rinden bahsettiler. Bir milletvekili arkadaşımın 
böyle samimî bir takrir içinde demagoji yapıp 
kendini methetmesi ve bu kürsüyü kendini met
hetmek için işgal etmeleri, doğrusu, mesuliyeti
mizle kabili telif değildir. Tekrar ediyorum. Ka
nun 3 sene evvel Meclise verilmiştir, iki sene ev
vel biz tekabbül ettik, iki seneden beri görüşüle-
memektedir. Ve ben bu kanunun Ticaret Komis
yonuna geldiğini dün akşam üzeri öğrenmiş bulu
nuyorum. Ne gözüme bir kâğıt atılmıştır, ne de 
bana kanun şu gün görüşülecektir, diye bir ha
ber verilmiştir. Bunu dün şifahi olarak öğren
miş bulunuyorum. Bunu arz eder Sayın Aytaç 
Bey arkadaşıma, bu gibi hâdiseleri milletvekilli
ği ağır başlılığı içinde mütalâa etmesini tavsiye 
ederim. HünTLetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz sıramı 

Aytaç'a veriyorum. 
BAŞKAN — Söz sıranızı veriyorsunuz. Bu

yurun Sayın Aytaç. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI İBRA
HİM AYTAÇ (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
lar, Sayın Çilesiz arkadaşımın tavsiyesine riayet 
ederdim; eğer benim yapamadığım şeyler olsaydı 
muhakkak ki bu tavsiyeye riayet ederdim. «Mil
letvekilliği ağırbaşlığı içinde» buyurdular. Ben 
tüm olarak teşriî vazife almış herkesi milletvekil
liği haysiyeti ve ağır başlılığı içinde mütalâa 
ederim. 

Sonra, kendisini övdü, dediler. Sayın arka
daşlarım ben kendimi övmedim. Komisyonumu
zun tüm olarak çalışmalarından bahsettim, Ko
misyonumuzun çalışmalarını söyledim. Eğer Ko-
müsyonumuz haftada iki defa toplanıyor dediy
sem, bir övünmek değil, bu çalışmayı söylemekle, 
Yüksek Huzurunuza getirmekle bir vazifeyi yap
mış addederim. 

Diğer taraftan sayın arkadaşım, gardrobunun 
gözüne böyle bir şey atılmadı, dün de tesadüf 
etmedim diyorlar. Muhakkak takdir buyurur
sunuz ki, taahhütlü olarak gönderilmje diye Mec
liste bir mûtat yok. Bu hususta her halde Ko
misyonun ilgililerine, memurlarına emir verili-
vor, onlara da ne şekilde tebliğ ettikleri hepi
mizin malûmudur. Yanlış bir göze de atılabilir, 
arkadaşım da tesadüf de etmiyebilir. 

İki seneden beri Komisyonda bekliyor deni-
vor, burada kadük olmuş diyor. Bunlar bizi il
gilendirmez arkadaşlarım. Komisyona gelen ka
nun teklifleri ve tasarıları sıralandırılır, ona 
"före gündeme alınır. Bunun haricinde bir husu
fun cereyan ettiği varit değildir. Hele hele Hü
kümetin, «Ben buna muvazi olarak bir kanun 
tasarısı getireceğim bunu imhal edin, mehillen-
dirin» dediği de varit değildir. Böyle şeyler geç
miştir, Komisyonda çalışan arkadaşlarım bilirler, 
Hükümete 2 ay müddet veya bir aylık bir müd
det verilir, ondan sonra konuşulur. Halihazır
da Komisyonumuzda, Hükümete mühlet veril
miş, Hükümet tasarıyı getirmediği için bugün 
Sayın Ahmet Şener'in Çay istihsal kanun tek
lifi konuşulacaktır. Komisyonun çalışmalarını, 
'«yüzünü tam mânasiyle bilmeden ben sayın ar
kadaşımın bu şekilde hareketinden, eğer hatır
larlarsa mecruhen kürsüden ayrılıyorum, ya
baladılar beni, dedim. Bir defa avamfiribane ko
nuşmak, demagoji yapmak benlim tab'ımm, pren
siplerimin dışındadır. Hele hele bu kürsüden 
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demagojiyi benimsemiyen bir arkadaş olduğu
mu lütfen kabul buyurunuz, bu benim ihatamın 
hudutları dışındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Çilesiz arka
daşımın kanun teklifi Komisyonumuzun günde
mindedir. Konuşulmak üzeredir. Takdir Yük
sek Heyetinizin'dir. Hürmetlerimi takdim ede
rim, efendim. 

BAŞKAN — Efendim Giresun Milletvekili 
Sayın Mustafa Kemal Çilesiz'im fındık bölgele
rinin sınırlandırılması hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisi gündemine alınması husu
sundaki teklif ve önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
m, Orta - Doğu olayları hakkında öncelikle gö
rüşme açılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Çankırı Bağımsız Milletvekili 
Sayın Mehmet Ali Arsan, Orta - Doğu olaylariyle 
ilgili olarak İçtüzüğün 78 nci maddesi gereğince 
takdimen ve öncelikle görüşme açılmasını isti
yorsunuz. Sayın Arsan, İçtüzüğün 78 nci madde
si. gündemin ne suretle tanzim edileceğini tesbit 
ediyor. Bu maddeye göre filhakika bir konunun 
öncelikle görüşülmesine Meclis karar verebilir. 
Ancak bunun için o maddenin, o konunun daha 
evvel gündeme girmiş olması lâzımdır. Halen 
genel görüşmeler ve Meclis araştırmalarına tah
sis edilmiş olan Çarşamba günlerine ait gün
demimizde bu konuda bir madde yoktur. Binaen-
alevh neyi 78 nci maddeve göre öne alacağız Siz, 
af buyurunuz, bir zühulde bulunmuşsunuz ga
liba. Bu önergenizi bir genel görüşme önergesi 
olarak verseydiniz bugün okunur, haftaya Çar
şamba günkü birleşime konur ve ayrıca siz ta-
lebederseniz 78 nci maddeye göre, bunun öne 
alınması mümkün olabilirdi. Fakat şimdi sade
ce 78 nci maddeye göre bir öne alınma talebinde 
bulunuyorsunuz. Ama neyi? Bu bir gensoru mu
dur, genel görüşme midir, Meclis araştırması 
mıdır? Yani arzunuz bu önergeden anlaşılmıyor. 

Bunları şunun için arz ediyorum : Şimdi bir 
işlem yapacak durumda değilim. Bu hususta 
müzakere açamam. Gündemde böyle bir madde 
yok, Heveti Umumiyenin reyine ve tasvibine bir 
şey sunamam. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Mü
saade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Bizce durum sarih, buyurun 
ama bir usul meselesi yapmıyalım. Siz kısa ola
rak önergenizi izah edin. Bu bir genel görüşme 
midir, gensoru mudur, Meclis araştırması mıdır, 
bunu tavzih ediniz, bir başka önerge veriniz Mec
lis Başkanlığına ki, üzerinde işlem yapalım. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
(Başkan, sayın milletvekilleri; Başkanlık Divanı
nın İçtüzük anlayışını bundan evvelki tatbikat
larında Yüce Meclisin huzurunda öğrenmiş bu
lunuyoruz. Şimdi yine Başkanlık Divanı İçtü
zük meselesinde 78 nci maddenin neyi kaydetti
ğini her halde tam mânaısiyle anlamamış ve 
bundan dolayı da bu önerge hakkında bir işlem 
yapamıyacağım beyan etmektedir. 78 nci mad
de Başkanlık Divanının yani Yüce Meclisin 
ruznamesini alâkadar eden bir maddedir. Ruzna-
menin nasıl yapılacağını gösterir ve 78 nci 
maddenin alt paragrafına göre Yüce Meclis is
terse meseleleri, kanun tekliflerini, önergeleri, 
bu hususta sayın üyeler tarafından verilmiş 
olan önergeleri kabul ederse müzakereyi karar 
altına alabilir. Yani gündemin dışında bir ko
nunun Meclise gelmesi meselesi karşısında Yü
ce Meclis bunu değiştirebilir, gibi bir mütalâası 
vardır. Yani bu şekilde Yüce Meclis gündemine 
hâkimdir kanaati serd edilmektedir. Evvelemir
de Sayın Başkanlık Divanı gündem dışı ver
diği sözlerle bu önergemde derpiş edilen hususu 
halletmiş durumdadır. Yani arzu ettiğimiz me
sele; siyasi partilerimizin Orta - Doğu olayları 
hakkındaki görüşlerini Yüce Meclise arz etmesi 
ve Hükümetimizin izlemekte olduğu dış politi
kanın da Yüce Parlâmento tarafından destek gör
düğünün dünya kamu 03Tina ilânı, Hükümetimize 
takiıbetmekte olduğu dış politikada birtakım kuv
vetler kazan'dıracağı kanaatiyle ben bunu ver
miştim. Mesele Sayın anamuhalefet ve diğer 
muhalefet partilerinin zımnen de olsa, dış poli
tikada Hükümetin görüşünü tasvi'bettikleri yo
lundaki mütalâaları bizi sevindirmiştir. Gaye 
hâsıl olmuştur. Önergemin tekrardan müzakeresi 
diye bir şey olamaz. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge talep üzerine geriveril-
miştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
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5. — MECLİS 

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

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Mühiddin Gü-
ven'in, buyurun efendim. 

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MUHIDDİN GÜVEN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 18 Ağustos 
1966 Doğu depremi dolayısiyle Yüksek Mecli
sinizin teşkil etmiş olduğu Komisyonumuzun 
raporu karşısında muhalefet sözcülerinin be
yan ettiği, serd ettiği fikirleri dinlemiş bulu
nuyordunuz. Geçen hafta komisyon Başkanı 
olarak serd edilen bu fikirler karşısında ko
misyonun çalışma tarzını ve düşüncelerini va
kıaları dile getirerek kıymetlendirmeye çalış
mıştım. 2 saat 10 dakikalık bir konuşmanın içine 
sığdıramadığım bu kıymetlendirmeye bugün 
huzurunuzda yine devam ediyorum. 

O gün Yüksek Heyetinize arz ettiğim gibi, 
C. H. P. sözcüleri Sayın Nermin Neftçi ve Sayın 
Karaca'nm yaptıkları konuşmaları mihver ola
rak alacağımı ve ağırlığı bunların üzerine ve
receğimi ifade etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi yine Sayın Ka
raca'nm üzerinde ehemmiyetle durduğu bir me
seleye temas etmek istiyorum, o da şudur. Di
yor ki Sayın Karaca; «Komisyonun çalışmaları 
sırasında ve son toplantılarından birinde ben 
bir önerge vermiştim ve komisyon Başkanlığı 
tarafından tutulan seyahat notlarının . kendi 
tâbirince tutanaklarının - kaale alınmaması ica-
bettiğini ve bunun bir vesika mahiyetinde ka
bul edilmemesi icabettiğini bu önergdmde tes-
bit etmeye çalışmıştım. Neticede komisyon bu
nun kararını istihsal etti. Ama buna rağmen 
!bu notlardan yine istifade edilmiş olduğunu 
görüyoruz». Gayet tabiidir ki, Karaca kendi 
kıymetlendirmesine göre haklı. Ama aslında 
hakikat bu mudur, ben onun teşrihini yapmak 
mecburiyetindeyim. 

Sayın Karaca, komisyon raporunun hazır
lanmasına mesnet teşkil etmesi icabeden seya
hat notlarının ortadan kaldırılmasını arzu eder, 
ister; ama kendisi muhalefet şerhinde, kendi 
tuttuğu notlardan istifade etmek yoluna gi-

ARAŞTIRMASI 

I der. Bunu ele aldıktan sonra bu notlarıda, şahıs 
beyanlarını, şahit şahadeti olarak ileriye sürer 
ve bunların bir vakıa olduğunu, görgüye müs
tenit bulunduğunu söyliyerek, iddialarının is
pat edildiğini anlatmaya çalışır ve buna da 

I Sayın Nermin Neftçi iştirak eder. Ama, beyan
larının ötesinde, bu beyanlariyle çelişmeye düş-
tükleride aşikârdır. Nasıl oluyor bu? Meselâ, 
Sayın Nermin Neftçi diyor ki, «raporda vali 
ve kaymakamların beyanlarına yer verilmiş
tir ama halk temsilcilerinin beyanlarına iltifat 
edilmemiştir». Eğer Sayın Karaca'nm ortaya 
attığı bu iddiaya itibar edilecek olursa, halk 
temsilcilerinin beyanlarına nasıl yer verebile
ceğiz Bu mümkün değildir. Ama diğer taraf
tan bir başka şey daha söylerler. Sayın Ner-

I min Neftçi derler ki ; «Karaca'nm önergesine 
göre seyahat notlarının nazarı itibara alınma
ması lâzımgelirdi ve bunun keenlemyekûn te
lâkki edilmesi icabederdi». İşte açık bir çeliş
me. Fakat öbür taraftan da yine Sayın Ner
min Neftçi, kendilerinin tuttuğu seyahat not
larında şahıs beyanlarını şahit şahadeti ola
rak, bir vesika mahiyetinde ortaya çıkarmak
tadırlar. 

Şimdi ben asıl meseleye temas edeceğim. 
31 . .3 . 1967 günlü komisyonumuzun yaptığı 
toplantıda Sayın Gıyasettin Karaca'nm verdiği 
önerge şöyledir : «Yalnız Komisyon Başkan
lığı tarafından - evvelâ Komisyon Başkanı yaz
mışlardı - tanzim edilen ifadeleri muhtevi tuta-

I naik diiye adlaındırdığımıız, teksirlerin, raporun 
I eki ve meıhazı bulunmadığına, aynı zamanda 

komisyonca da merraukiyeftiniın bulunmıadığının 
oylanmasını anz ve teklif ederim.» 

Ama unutnırlar ki, hatırlamak isteımıealer ki, 
bunun arkasından verilmiş olan Sayın Sedat 
Akay'm bir önergesi vardır. Saıyın Sedaıt 
Akay'ın önergesi şöyledir : «Raporun tetıkikat, 
mütalâa, netice ve kanaat b'ölüımlleri halimde ol
masına, tetlkikat böMmünde müşahedeler, be
yanlar, evrak tetkiklerinin yer almasını, bu 
sureltle müşahedeler de rapora geçeceğinle gö
re, aynıca bir tutanağa malhal bırakıllmamasını 
teklif ve arz ediyorum» diyor ve bu kabul edi
liyor. 

Şimdi, mulhtıereim milletve'killieri, müşahede'-
ieri ve beyanları neye istinadettireceğiz? Ga-
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yet talbiîdir ki, mahallinde yaptığımız tetkikle
rin neticesinde tesbit ettiğimiz notlara istina-
dettireceğiz. Bundan başka elimizde bir mesnet 
mevcut değildir. Fakat işin enteresan olan ta
rafı şudur : Muhterem arkadaşlarımız 12 gün 
devam eden mahallî tetkikatta halkla yapılan 
konuşmalarda bize intikal ettirilen hususlarla 
yalnız kendi işlerine yarar olan taraflarını 
almak istemektedirler. Eğer bu noktaların ke-
enlemyekün olmasını istiyorlarsa, eğer bir 
vesika mahiyetinde telâkki edilmemesini isti
yorlarsa, bu, buruların içinde kendilerinin işi
ne gelmiyen beyanların mevcut bulunduğun
dan dolayıdır. Müsaade ederseniz onlardan bir
kaç örneği sizlere okumak isterim. 

Varto notları; 12 . 12 . 1966 da halikla yap
tığımız konuşmalardan bâzı pasajlar : 

«Mahmut Sever : Felâketin akabinde Hükü
met imdadımıza geldi, bize para ve baraka 
vererek, tedbir aldılar, hailimizden memnunuz, 
kimse açıkta değildir. Başka bir şey söyüyen 
olursa yalandır. Biz halimizden menurarmz.» 

«Niyazi Yetikiner : Hükümet bütün imkân
ları ile bize yardım etti. Bâzı o ufak tefek 
teferruat giderilirse memnun oluruz, Hükü
metimize ' teşekkür ederiz.» 

«Mehmet Ali Turgut : Herkes ne istediyse 
aldı. Para, baraka, iç iskân olarak herkes 
istediğini aldı, açılkta olan yok, Allah Hükü
metten razı olsun.» 

Ama onların istimadetmek istedikleri beyan
larda, mesölâ, Nazım Han'ın beyanı, yalnız 
işlerine ,gelen cümleler muhalefet şerhlerinde 
yer almıştır. Fakat Nazım Han'ın umumi 'be
yanı okunduğu zaman görülüyor k i ; «Hükü
met yardımlarına esingemedi, fakat aksaklık
lar da oldu, tarihte ibize Ibu kadar yardım ya
pılmadı, sadece taleplerde aksaklıklar oldu, 
Taşlıyaka çadırda helkliyor, ki Taşlıkaya'yı 
izah edeceğim, İngiliz barakası istiyorlar, baş
kasına gir-rmiyorlar. Bizim başka barakalarımız 
bâzı eksikleri mevcut; burası kasaba, barakala
rımızın tuvaleti, Ibanyoısu yok. Hayvan yardı
mı alanlar ikomlarını yaptılar.» dijyor ve devam 
ediyor... 

Gayet talbiîdir ki, raporun objektif olmadı
ğını iddia eden arkadaşlarımız, kendileri ob
jektif ölçülere riayet etmelk mectburiyetindediir-
ler. Ama, geçen Çarşaımda da izah ettiğim gi

bi, beyanların yalnız kendi işlerine yarayan kı
sımlarını alırlar, diğerlerini görmezlikten ge
lirler. 

Sayın Karaca suiistimal meselelerine ziya
desiyle ehemmiyet vermişlerdir ve kürsüdeki 
beyanlariyle bâzı meselelerin açık olarak ra
porda yer almamasından dolayı üzüntülerini 
ifade etmişlerdir. Ama, bâzı konuların niye 
açıklanmadığı, raporda yazılmadığı keyfiyeti 
kendilerince, kendi misallerine göre burada sö
ze ve dile getirilelbilir fakat kendilerine uymı-
yan hususlara da hiç dokunulmaz. Ben şimdi 
onlardan bir örnek daha vereceğim. 

Hınıs'ta 14 . 12 . 1966 tarihinde halk ile 
yaptığımız toplantıda bir beyan: 

Seyfettin Ağca: «Mahallece hakkımızı aldık. 
Bu bakımdan şikâyetçi değiliz. Hizmetler ya
pılmıştır, barakalar alındı. Hiç kimse çadırda 
değildir. Fakat alt kademede bâzı yolsuzluk
lar oldu. İmar Bakanının gelişinde alt kade
mede vazife görenlerin hataları yüzünden şi
kâyet oluyor. Belediye Reisi Enver Er kendisi, 
eşi, kızı, torunu ve Kağızman'daki kardeşine 
dahi para ve baraka aldı.» 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu misalleri 
vermek istemezdim. Ama ne çare ki, sayın ar
kadaşlarımız insanları birleştirmeye zorluyan 
ve iten, hattâ iten değil, kendiliğinden sevk 
eden bir müessir olması icabeden bir âfet mev
zuunu bir istismar konusu halene getirmese-
lerdi. Fakat değerli arkadaşlarım, bütün bu 
suiistimal ihbarları ki; ben, ispat edilmediği 
müddetçe bunun tahakkuk ettiğini ifade etmek 
imkânından mahrumum; hattâ kendimi ondan 
olıkoyarım. Buna rağmen büyük bir hassasi
yetle üzerinde durularak bütün bu meseleler 
ilgili mercilere resmen intikal ettirilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir Taşlıyaka köyü 
meselesi vardır. Taşlıyaka köyü Fay hattı üze
rindedir. Burada iskân yapılamıyacağına dair 
jeologlar rapor vermiştir. Yani buranın halkı 
başka yerde iskân edileceklerdir. Bütün komis
yon arkadaşlarımızın isteği ile bu mesele, Muş 
valisi ile birlikte yaptığımız toplantıda gayet 
açık bir şekilde önümüze getirildi ve vali bü
yük bir üzüntü içinde, buradaki vatandaşları
mızın başka yerlere nakil edilmesi için icracıla
rın gönderildiğini, telkinler yapıldığını, Mer-
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sin'e nakli için tekliflerde bulunulduğunu fa
kat halkın bunu kabul etmek istemediğini ifa
de etti. Bunun karşılığında muayyen bir mik
tar, rakamı bulur size okurum, para yardımının 
yapılmış bulunduğunu ve Taşlıkaya köyünün 
mütebaki kısmının çaresiz olarak kendi istek
leriyle Varto'da inşa edilen -prefabrike evlere 
yerleşmek için beklediklerini söylemişlerdir. 
Taşlıkaya köyü halkı bu felâketten kendileri
nin en çok mutazarır olduklarını ifade edecek, 
kendileri için inşa edilmiş olan İmar ve İskân 
Bakanlığı barakalarına girmemişler, ikmalini 
bekledikleri Alman barakalarını tercih yolu
nu seçmişlerdir. Eğer çadırda kaldı diye bir 
şey söyleniyorsa, bu sebepten dolayıdır. Ga
yet tabiîdir ki, bu sebebi, yani Taşlıkaya köyü 
halkının ortaya çıkardığı bu sebebi sayın mu
halefet arkadaşlarımızın da açıklıkla kabul et
meleri icaberdi. 

Sayın Karaca arkadaşımız, Karayazı'ya gi
dilmemesi meselesini, kendilerine bir mihrak, 
bir tenkid mihrakı olarak kabul edivor ve bu
nun üzerinde kürsüde hamasi bir nutuk irale-
derek tesir yaratmaya çalışıyor gibi göründü. 
Karayazı'daki âfetin tesir derecesi, Âfetler Ka
nununun kabul ettiği ölçülerin dışında olduğun
dan, burası bir hasar tesbiti muamelesine mu-
hatabolmamıstır. Fakat tesbit için oraya giden 
teknisyen elemanlar hakkında vâki ihbar üze
rine, Erzurum valilini hassasiyetle harekete geç
miş ve bir muameleye tabi tutmuştur. İhbar, 
teknik elemanların mahallinde komünistlik 
propagandası yaptığı şeklindedir. Sayın Ka
raca bu ağır isnadın karşılığında, bu isnada 
muhatabolan teknik elemanların neticedeki du
rumunu açıklamadılar ve bunun ne şekilde yü
rüdüğünü de ifade etmediler. Ama, onun arka
sından dediler ki; Türk vatandaşlarının, Ka
rayazıdaki vatandaşların Atatürkçülüğünden, 
vatanperverliklerinden bahsederken, komisyon 
oraya gitmeliydi, yani her hangi bir deprem 
meselesi olmasa dâhi, oraya gitmeliydi, sağdu
yularımı mükâfatlandırmak için gitmeliydi, 
dediler; bundan dolayı faydalı olacaktı, dedi
ler. Şimdi sağduyu meselesinin münakaşasını 
yapmak zamanı ve yeri değildir, diye telâkki 
ediyorum burasını. Yalnız, sayın Erzurum vali
sinin yaptığı işlemi ve kendi beyanını size oku
mak istiyorum. Vali: «Tesbitte, tesbit eleman
ları çeşitli güçlükler çekmişlerdir. Meselâ iki 

fen memuru gönderdik bir köye, hasarları ağır 
göstermemişlerdir. Ertesi gün bunları komünist 
propagandası yapıyor diye 'ihbar ettiler. Adam
ları önceden tevkif ettik, sonra beraet ettiler. 
Fakat bunlar da bırakıp gittiler.» müsaade eder
seniz, ister öyle, ister böyle, bu meselenin 
üzerinde fazla durmıyacağım. 

Sayın Karaca, seyahat sırasında valilerin, 
icracıların karşı karşıya kaldıkları müşkülâtı 
ifade ederken bâzı telkinlerin veyahutta sağ
lanan yardımların tesirler netlicesinde, bâzı va
tandaşların evlerini yıkmaya teşebbüs ettikleri
ni söylemişlerdi. Gayet tabiî ki, bu bir arıza
dır, bir arazdır. Yani hastalığı ortaya çıkaran 
bir arazdır. Bunun üzerine Büyük Millet Mec
lisinin üyelerinin hassasiyetle eğilmesi lâzım
dır. Esasen biz raporumuzu tanzim ettikten 
sonra netice ve kanaat kısmında buna ehemmi
yetle işaret ettik. Zelzele dolayısiyle Doğu böl
gesinde ortaya çıkan hâdiselerin, yalnız başı
na zelzele zaviyesinden, yalnız başına İmar 
ve İskân Bakanlığının orada yaptığı icra za
viyesinden ele alınmaması gerektiğine ehemmi
yetle işaret ettik. Bu da üzerinde durulacak 
meselelerden biridir. Neden yıktı Ben bunun 
tahlilini yapmıyacağım; asıl üzerinde durmak 
istediğim husus şudur: Sayın Karaca, vali bu 
şekilde beyanda bulunduktan sonra, valiye sual 
tevcih etmiştir: «Siz, evini yıkanlar hakkın
da bir takibata 'geçtiniz mi?» demiştir. Geçme
mişler.. Vali dedi ki; «Bir vatandaş eğer ken
di evini kendisi yıkıyorsa ben onun hakkında 
nasıl takibata geçebilirim.?» ama ben valiler 
için, Sayın Karaca'nun düşündüğü gibi, orada 
loo-nrj da evini yıkanların peşine düşüp, onlar 
hakkında takibata geçseydi ne olurdu, diye 
şimdi düşündüm. Bu bir felâket olurdu. O za
man bu konu nasıl istismar edilirdi, nasıl hu
zurunuza getirilir, bir teemmül ediniz. İyi ki 
evlerini yıkanlar hakkında valiler takibata geç
memiş, bunu şükranla karşılıyorum. 

Sayın Nerm'in Neftçji, tatbikat görmiyen ve 
çiğnenen kanundan bahseder. Ayrıca hudutla
rın aşılmış olduğundan bahseder, ayrıca anke
tin bir zorlama olduğundan bahseder. 

Muhterem arkadaşlarım, bu açık bir haki
kattir ki, eğer Hükümet meriyette olan Âfetler 
'vanununu aynen tatbik yoluna gitseydi, Doğu'-
laki 'deprem dolaıyi'siyle açıkta kalan insanları

mızı muvakkat olarak iskân etmek imkânını 
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bulamazdı. Geçen konuşmamda da arz ettim; 
bu .hudutları aşmıştır. Aşmış olduğu için tebrik 
•etmek lâzımdır. Hükümet ve iktidar dar bir 
çerçevenin ve bir kâlıibın içinde değildir. O, 
vatandaşlara hizmet götürebilme çarelerini araş
tıran, geniş bir gönlün sahibi, geniış bir hizmet 
sahasının sahibi ve onun anlayışının mümes
silidir. Aşmıştır, töbri'k etmek 'lâzımdır, aş
mıştır, takdir eıtmek lâzumdır. Yoksa bunu, bir 
zlorlama tâbiri içinde kıymetlendirmek asla de
ğildir.. Ben şimdi Âfetler Kanununun 15 nci 
maddesini okuyacağım. Âfetler Kanununun 15 
nci maddesi : Âfet dolayısiyle hasara uğramış 
şehir ve kasabaların imar plânı mievcudolup da 
tımar ve İskân Vekâletince tadiline lüzum gö
rülmediği takdirde inşaata mevzuat dâhilinde' 
«derhal «müsaade edilir» dedikten sonra, 6 ncı 
paragraf : «Yukarda yazılı hallerde veya yeri
nin değiştirilmesi icalbeden şehir ve kasabalar
da alâkalıların kendi arsaları üzerine ilk ba
rınma tedbiri olarak muvakkat baraka inşaatı
na izin verilehilir. Bu nevi muvakkat inşaatın 
imar plânı mevcndJolan yerlerde, âfetin vu
kuunda, imar plânı olmıyan veya tadil edilen 
veya yerleri değiştirilecek olan şehir ve kasa
balarda yeni plânların taHbikind'en itibaren bir 
sene içinde sahipleri tarafından yıkılması mec
buridir» der. 

Zannediyorum ki, bu maddenin anlaşılması 
güç değildir. Bu madde, felâkete ve âfe'te uğn-
yan vatandaşların kendi inisiyatifleri ve ihti
yarları dâhilinde, kendi arsaları üzerinde başı
nı sokacak bir yeri temin edebilmek için mu
vakkat iskânını temin edecek tedlbiirl'eri getiri
yor. Yani kanun bu mevzuda Devlete Ibir mec
buriyet ve mükellefiyet vermemiş. Ama buna 
rağmen Sayın Nermin Neftçi; Hükümet me yap-
'mış?.. Bu mükellefiyeti kanun vermediği halde 
insanları kendi başına bırakmamış, Ben maziyi 
hatırlatmıyacağım. Bırakmamış, ne yapmış? 
Diyor ki ; ey vatandaşım, sen kendi imkânların
la, sana para yardımı yaptığım takdirde başka 
yerlerde mi kendini iskân etmek istiersin, sen. 
benim yapacağım muvakkat 'barakanın içinde 
.mi 'kışı geçinmek istersin, yoksa Devletin, Hükü
metin gösterdiği yerlerde mi muvakkat olarak 
iskân edil'me'k istersin1? Muhterem arkadaşla
rım, hu kadar anlayışlı, vatandaşın istes-ime 
riayetkar bir davranışı, zıorlama, diye tavsif et

mek, o işin içinde kıymetlendirmek mümkün 
müdür? Evet, bir taraftan bu güzel hareketi 
zorlama, diye tavsif ederler, oibür taraftan kom 
parası verildikten sonra proje verilmiş midir, 
diye de sual sorarlar... 

Muhterem arkadaşlarım, projenin hazır
layıcısı ve tatlbikçisi imar plânlarına göre onun 
anlayıcısı yüksek mühendislerdir, yüksek mi
marlardır ve iilığili teknik elemanlardır. Proje
yi siz mimarın anladığı teknik şekilde hazır
layıp vatandaşın eline verdiğiniz zaman, onun 
anlayıp tatbik edebileceğini mi düşünüyorsu
nuz1? Gayet tabiî ki, böyle bir tenkidin ortaya 
atılması ancak kendilerine bir mesnet aramak 
'durumundan ileri gidemiyor. Ve Saym Nermin 
Neftçi hukukçu olmalarına rağmen, suiistimal
ler mevzuunda uzun süredir huzurunuzda izah 
ettiğim meseleleri olmuş gilbi kalbul ederek, di
yor ki; «'Suiistimallerin olduğu kesin olarak 
ortaya çıkmıştır...»1 Gayet taJbiî ki, bir hukukçu 
arkadaşıimızm bu kadar 'kesinlikle böyle bir be
yanı yapmaması icafbederdi. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir başka mu
halefet sıözcüsünün 'konuşmalarına geliyorum. 
Sayın Nihat Diler acaba buradalar mı?.. Bu
radalar. 

Sayın Nilhat Diler bir milletvekili olduğu 
için, Sayın Nihat Diler kendi grupıınun sözcü
sü sıfatını üzerinde taşıdığı için yaptığı konuş-
ıma'larma cevap vermek mecburiyetinde kalı
yorum. 

Sayın Nihat Diler Komisyonumuza iştirak 
ettikten ve Erzurum tetkiklerimizi yaptıktan 
sonra Komisyonumuzun içinde hususi bir hal 
ka'zanldı. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayenizde. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — B u hususi 
halini, Komisyon müzakerelerinin ve buna ait 
müddetin yarısını, hemen hemen yarısını işgal 
ederek kullandı. Dikkat ettim, kendi grupu 
adına, burada yaptığı konuşmada da, konuş
maya tahsis ettiği 1,5 saatin 45 dakikasını yine 
kendi şahsi meselelerine hasretti. Ben öyle tah
min ediyorum ki, Sayın Nihat Diler kendi hu
susi mesele! erini bu kürsüye getirimiyeeektir, 
getirmekten çekinecektir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İftira ede
ceksiniz, ondan sonra ben susacağım, değil mi?.. 
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ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHtDDİN GÜVEN (Devamla) — Sayın Ni
hat Diler her zamanki sabırsız halinin içinde
dir. Değişik bir halin içindedir. Etrafında hep 
iftira vardır, kendisini küçük düşürme maksadı 
vardır, etrafında sahtekârlık vardır, etrafında 
tertip vardır ve bütün bu vardırlar devam eder, 
Sayın Nihat Diler'i bir başka halin içine sokar. 
Halbuki bunlardan kurtulsa çok rahat edecek. 

ıŞimdi, Sayın Nihat Diler kürsüde bâzı be
yanlarda bulundu. Eski tâbirlerimiz çok yerinde
dir, hele darbımesellerimiz, hele hâkim sözleri
miz vardır. Ne demişler; «üslûbu beyan ayniyle 
insandır». Şimdi ben bu beyanlardan bir kaçını 
okuyacağım. Diyor ki, «Devletin imkân ve vası
talarını kendi şahsi fikir ve menfaat vasıtası 
kılan insanları dünyanın en aşağı insanı olarak 
kabul ediyoruz.» Ne demiştim; «Üslûbu beyan 
ayniyle insandır.» Yine ne diyor efendim; «Maa
lesef vali, Türkiye Cumhuriyetinin valisi değil
dir, sanki A. P. nin vâlisiymiş, sanki yine ka
nunların emrinde değilmiş de, Sayın Muhiddin 
(rü^pn'in emrindevmiş sribi hareket etmek sure
tiyle», diyor ve Büyük Meclisten müdalhaleler olu
yor. Yine ne diyor? Diyor ki, - iktidar grupuna 
hitabederek - «Esas sizin partiniz istismarcıdır, 
o kadar istismar partisisiniz ki, kıratı», diye baş
lıyor, ondan sonra yine müdahaleler... Asıl en
teresan beyanına dikkatinizi çekerim. Diyor ki: 
«Barakalardan bahsedilfvor; merdikıpti şecaat 
arz ederken sirkatin söyler,» diyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Tamam. 
ARASTTRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Evet, haki
katen tamam, ben de onu söylemek istedim, fa
kat arkasından... 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen müdahale 
etmeyin. 

^RASTTRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHtDDİN GÜVEN (Devamla) — Sayın Ni
hat Diler bakın ne söylüyor. Diyor ki; «Bu sizin 
icraatınızın bir lekesidir ve sizin yapmış olduğu
nuz buna benzer birtakım suiistimallerin netice
sinde her yapılan muamelenin... (Gürültüler, 
nokta, nokta...):» filân. Arkasından şu tâbire ba
kın; «Serapa iğrenç bir durumu vardır», diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu beyanları bir ib
ret olsun diye tekrarladım, tekrarlamakta fayda 
vardır. Bu fayda, ben öyle zannederim ki, Sayın 
Nihat Diler'e de aidolacaktır. 

. Kürsüye çıktığı zaman buma benzer cümleleri 
kullanmamaya çalışacaktır. Eğer ben onda bu te
kâmülü temin edebilirsem, kendimi bahtiyar ad
dedeceğim. 

ıSaym Nihat Diler konuşmasında: «'Saym Ko
misyon Başkanı seyahat notlarını ve raporunu 

I hazırlarken bir kuyumcu gibi çalışmış, kelimeleri 
aramıştır», diyor. Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Nihat Diler'in bu vasıflandırmasını memnuniyet
le kabul ediyorum. Ben bir kuyumcu değilim, ama 
kelimelerimi mümkün olduğu kadar seçmeye, ne
ticelere o şekilde varmaya, hazırladığım çalışma
ların intikalini de o şekilde temin etmeye bilhas
sa ve bilhassa Yüksek Meclise ve sizlere itibar 
etmeye çalışırım. Dolayısiyle, ben bir kuyumcu 
gibi eğer kelimeleri işleyip getirmişsem, bu rağ
betten bu makbulden sayılması icabeden bir me
tottur. Ama, Sayın Diler bunun arkasından, ku
yumcu gibi işlemeyi ve kelimeleri yerleştirmeyi 
tahrifata bağlıyor. Bu ne büyük tezattır. Kuyum
cu işlenmemiş kıymetli taşları alır, kullanır, sert 
taraflarını, temiz olmıyan taraflarını izale eder 
ve size kıymetli taşlar halinde takdim eder. Ama 
kuyumcu tahrifat yapmaz. Eğer ben kuyumcu 
isem, tahrifat nerede kaldı? Tahrifat onun yanın
da kaldı. Kalsın orada, ben kuyumculuğu kabul 

L ediyorum. 

Sayın Nihat Diler, Karlıova'ya giderken yol
da vatandaşlarla yapılan bir konuşmayı, bu ko-

I nuşma karşısında valinin, «Yalan söyleme», tâ-
I birini ve onun arkasından da seyahat notlarımız

da tesbit ettiğimiz şekilde, Saym Nihat Dilerin 
valiye müdahalesini, size jurnal etmekle tarife 
çalışıyor, tesbite çalışıyor. Yani, ben hazırlamış 

I oluyorum ve ben Sayın Nihat Diler'i size jurnal 
I ediyorum. Sayın Nihat Diler, bunda jurnalin ne 
I tarafı var. Vakıa siz, o valileri çalışma masaları-
I nın üzerindeki ilâç tüpleriyle karşı karşıya gör

mediniz mi? Siz o valilerin gece sabaha kadar 
I uyumadan vatandaşların arasında dolaştıklarını 
I duvmadmız mı? Siz köylülerden muhtarın da 
I hikâyesini dinlemediniz mi? Bunun karşılığında 

eğer doğru söylenmiyen bir söz karşısında, bir 
vali bir vatandaşa yalan söyleme diye ikazda bu-

I lunursa ve siz de ona bu şekilde müdahale eder
seniz bu jurnalcilik mı olur? Ama sizin bir tav
rınızın içinde kimi, nereye, ne şekilde jurnal et-

I tiğinizi ben burada hikâye edeceğim. 
I Şimdi, muhterem arkadaşlarım; muhalefet 
[ sözcülerinin, Saym Diler'de dâhil, ortaya attık-
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lan Ağagelin köyüne geliyorum: Varto'dan Hı
nıs'a hareket ettiğimiz zaman yolun üzerinde, 
aşağıya doğru uzanan bir sathı mailin üzerinde 
yapılmış olan barakaları gördük. Bu barakalar, 
Dünya Kiliseler Birliği tarafından yapılmış olan 
barakalar idi. Programımızda bu barakaları gör
mek veya bu köyü görmek diye bir şey yoktu 
Ama ben validen rica ettim, mezkûr inşaatı ma
hallinde tetkik etmek için bize imkân vermesini 
rica ettim, Kamisyoınun diğer vasıtaları da bize 
iltihak etti ve Ağagelin köyüne tahsis edilmiş 
olan Dünya Kiliseler Birliği tarafından yapılmış 
olan bu barakaları dolaştık. Biz barakaları dola
şırken Sayın Nihat Diler dışarıda bir grup va
tandaşla birlikte konuşuyordu, barakalarla meş
gul değildi. Dışarıya çıktığımız zaman dikkati
me çarpan bir şey daha oldu; Sayın Nihat Di
ler bâzı vatandaşlarla Türkçe'den başka bir lisan
la konusuvordu. 

NİHAT DÎLER (Erzurum) — Yalan söylü
yorsun, yalan. 

ARASTTRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHÎDDİN G-ÜVEN (Devamla) — Sayın Ni
hat Diler yalan sözüne o kadar alışıktır ki, o ka
dar rahat sarf eder ki, ben kendisini mazur gö
rüyorum. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Hem sahte
kârsın, hem do yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, tekrar istir
ham ediyorum. 

ARASTTRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MTTHtDDÎN GÜVEN (Devamla) — Sayın Ni
hat Diler'in o şekilde söylediği sözler, yerinden 
söylediği sözler, benim bu kürsüden yaptığım 
konuşmanın, şu masanın, şu kürsünün üzerine 
eremez, şu satha çarpar, ayaklarımın dibine ça
kıl takları gribi düşer. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sen çakıl taşı 
bile olamazsın, sen çakıl taşından daha aşağı
sın. 

BAŞKAN — Savın Diler, tekrar istirham 
edivorum. Aksi takdirde hakkınızda inzibatî ceza 
tatbik edeceğim, istirham ediyorum, biraz sakin 
olun efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon 
üyeleri şahittir. 

ARASTAMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MTTFtDDtN GÜVEN (Devamla) — Savın Di
ler, biz barakalardan çıktıktan sonra bana hita
ben şöyle söylemiştir: «Yukarda, çadırda, açık

ta, karda, dağda vatandaşlar var, onları görmek 
lâzım, gidilmezse eğer buraya, ben bu Komisyona 
ört - bas komisyonu diyeceğim.» Kimin huzurun
da söylüyor bunları Sayın Nihat Diler, biliyor 
musunuz? Sizi temsil eden bir Komisyon Başka
nına, Yüksek Heyetin mânevi şahsiyetini kendi 
üzerinde toplamış olan bir Komisyon Başkanına 
vatandaşın huzurunda söylüyor. Şimdi onun jur
nalcilik tâbiri ile benim bu misalimi lütfen kı
yaslayınız, hükmü siz vereceksiniz. Bunun kar
şılığında yapmış oldukları bu haksız isnadın ağır
lığın ortadan kaldırmak için Komisyon arkadaş
larıma danışmadan, mezkûr mahalle gelebilecek 
arkadaşlarla beraber yürüyerek çıktım. Dereler
den geçtik, ayaklarımızın altındaki çamurları ta
şıdık - bu çamurları vatandaşlar için taşımak 
hiçbir zaman bir ağırlık değildir - hızla gittim. 
Yukarda Ağagelin köyünün hikâyesini size uzun 
olarak anlatmak isterdim. 30 tane çadır ve bu 
30 çadırın içinde yaşıyan insanlar.. Biz vatan
daşlarla konuşurken arkada bir gürültü oldu. 
Bu erürültü Sayın Nihat Diler ile Sayın Mehmet 
Göbekli arasında idi. Sayın Nihat Diler ortaya 
çıkan vakıa karşısında, valinin vatandaşlara, ya
lan söyleme, ihtarının karşılığında, sen buna ka
rışma diyen Sayın Nihat Diler, orada vatandaş
lara, Niçin yalan söyleyip bizi buraya kadar ge
tiriyorsunuz», demiş. 

'Şimdi Aö-aıTelin kövüne ait notları okumak 
istiyorum, ki Sayın Karaca bunun üzerinde ehem
in i vetl e durmuşlardır ve benim de kendilerinin 
iddialarını ispat eden müşahedenin içine girdi
ğimi söylemişlerdir. Acaba öyle mi? 

Hüsnü Atıcının yazdırmış olduğu çadır. Boş, 
evini yapmış, oturuyor. 

Reşit Diner'in cadın, boş, içinde lehimci ça
lışıyor, aşağıda barakası var. Kendisi de evini 
yaıpmış, temin ettiği bir de damı var, bir baraka 
almış, kom parası almış, oğlu baraka almış, kom 
parası almış. 

Bu arada biz çadırları dolaşırken köyün et
rafına serpilmiş vaziyette, bize haber geldi, ça
dırlara yatak, şilte taşmıyor, diye.. Önlemek 
mümkün değil, 30 tane çadırın etrafına 30 kişi 
dikemezsiniz. Gayet tabiî ki, biz çadırları sıra-
siyle takilbederek yürüdük. 5 nci çadırın içinde 
taş var, Hasan Yazıcı, hasta, damında yatıyor. 
Zeki Taşçı, babası baraka almış, burada kendi 
damının altında oturuyor, üç çocuklu, eşi var, 
babasından ayrıdır. Altıncı çadırda Hüsnü Atıcı; 
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içinde saman ve sepetler var. 7 nci çadır, Ame
rikan cadın, Mehmet Atıcı'nm. Üç nüfus var, 
babası baraka almış,, kardeşi almış. 

8 nei çadır; Hâmit Düzova'nm çadırı. 9 nü
fusu var. Çadırın arkasında damı var, damda 
çok eşya görüldü, yalnız 500 lira ve kom parası 
almış. 

9 ncu çadır; Kudret Düzova'nm. Bir kişi
lik yatak tesbit edildi, artık yatak gelmeye baş
ladı. 

10 ncu çadır; Eaif Atıcı'nm çadırı. Üç ki
şilik ailesi ile kalmakta olduklarını söylediler. 
Damını kullamıyor, bir ağıl yapmış, hale çadır
da yaşadığını söylüyor, kom parası almamış. 

11 nci çadır; Kadife Taşçı'nm. Kadın tek 
başına yatıyor. Eskiden oğlu ile berabermiş, 
oğlu ölmüş. 

Muhterem arkadaşlar; daha fazla uzatmıya-
yım, asıl ehemmiyetli noktaya geliyorum. Çadır
lar içinde şilteler görmeye başladıktan sonra, 
daha evvel bize yapılan, yani çadırlara şilte 
taşınmaya, yatak taşınmaya başlandığı ihbarına 
göz önünde tutarak bir başka araştırmacı ol
mak çarelerini araştırmayı uygun buldum. Şu 
şekilde : Âdeta bir dedektif olmak lâzımgeliyor-
du. Bir çadır, başında 18 yaşında olduğunu 
tahmin ettiğim blir delikanlı, çadırını açtığı za
man yer düzlenmiş, üzerine saman atılmış, ke
narında, sol tarafında bir sandık gibi bir şey 
ve onun üstünde katlanmış bir şilte. «Burada 
kalıyorum, burada yatıyorum.» dedi. ' İşte o 
dedektif gibi hareket etmenin neticesinde şu 
suali tevcih ettim kendisine : «Oğlum, yatağm 
bu, yorganın nerede, yastığın nerede?» Bir şaşır
ma, bir afallama. 

Bunun arkasından; «Karım hastalandı, şehire 
indi, yorganı aldı» gibi sözler. 

Bir başka çadırda yorgan var, yatak yok, 
yastık yok. Hani yatağın? Yok. Demek oluyor 
ki, yatağı bir tarafa, yorganı bir tarafa taşıma 
imkânını bulmuşlar. Ama hep beraber ikmal et
me imkânını bulamamışlar o vâde dâhilinde. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bunları söyler
ken üzüntü duyuyorum. Aslında bu hikâye, üze
rinde başka bakımlardan ehemmiyetle durma
mız ieabeden meseleleri ortaya çıkarıyor. Bu 
vatandaşları şikâyet mânasına gelmez. Benim 
insanım, kendisine götürülen nimetlerden âza
mi derecede istifade etmek için ve belki de ken

dilerine yapılan teşvikler neticesinde bu yolları 
ihtiyar etmişlerdir. Kabahatli onlar değildir, 
kabahatli onları teşvik edenlerdir. Ağagelin 
köyü, jeologların raporlarına göre, iskâna 
gayrimüsait, halkının, vatandaşların başka yere 
götürülmesi ieabeden bir köydür. 

Dünya Kiliseler Birliği dışardan getirdiği 
hizmeti yapabilmek için vilâyete müracaat et
miş, onlar da Ağagelin köyünün iskânını onla
rın üzerine vermişler ve köyün yarısından faz
lasına baraka yapılmış,» diğerlerinin para yar
dımları veya iskânları da mümkün hale getiril
miştir. Köylü hem aşağıdaki barakayı kullanı
yor, hem yukardaki yerini ve komunu.. Ahır 
yerini terk etmeden oradan da istifade ederek 
orayı da kullanıyor. 

Asıl bizim üzerinde durduğumuz konu şu
dur : Vatandaş ailesi için kendi meskenini ve 
kendi iskânını temin eden vasıtaları bulduktan 
sonra dahi Devlet, vermiş olduğu çadırı geri al
mamış, kullanabilsin diye almamış. Bunda da 
büyük bir iyi niyet vardır. Ama vatandaş ya
pılan bu teşviklerin ve bu telkinlerin neticesinde 
çadırın mevcudiyetinden bir başka şekilde isti
fade etmeye çalışmış ve bu istifade konusu da 
maalesef bizim muhalefet milletvekilleri tara
fından da kullanılmıştır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; hiç isteme
diğim halde Sayın Nihat Diler'in hususi haline 
geliyorum. Zannederim ki, dinlemeye taham
mülleri olacaktır. Aslında dinlemek mecburi
yetindedirler. Çünkü, komisyon üyelerinden hiç
birisinin dahli, hiçbirisinin bir günahı olmıyan 
')U meselede Sayın Nıiıhait Diler şahsımı hcıdef 
tutarak, beni günaılılkâr hale sokmaya çalışmak
tadır. Hani o, onun etrafını saran tertipler me
selesi, kasıtlı hareketler meselesi, hani o sah-
tdkârlık meseleleri dönıüp dolaşıyor âıde)ta ko
misyonun dosyalarındaki zabıtlara dercedil-
miş evrakın tarafımdan kaybattirildıiği mâna
sına burada konuşulabiliyor. 

Şimdi husıuisıi olaralk Sayın Nihat Diler'e 
tahsis dttirmıiş olduğumuz dosyaları önümüze 
getireceğim. Sayın Nihat Diler'in doğru olarak 
'löylediğl Erzurum'da vilâyette yapılan toplantı
da bir komisyon üyeısi arkadaşımız tarafından 
/•âkı sıoru üzerine Sayın Nihat Diler'in bir ba-
•a/ka aldığı ifade eıdilldi. Bilâhara tartışma ko
nusu olan bu mevzu orada Komisyon huzurun
da, Kjoınıiısıyon Başkanı sıfatiyle Valinin talebi 
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üzerine ve Komisyonun da iştiraki ile hazırla
mış olduğu bir yazılı mektup ile valiye intikal 
ettirildi, sualler soruldu, onun karşılığında mu
ayyen bir vâlde dâhilinde validen talebedildi. 
Erzurum Şeker fabrikasında yaptığımız gece 
toplantısında meızkûr mühürlü zarfı komisyo
nun huzurunda açıtım. Bu mühürlü zarf için
den çılkan evralkı aynen size takdim edeceğim. 

•«Eraurum Valiliği özel kalem : 15 .12 .1966 
gün, 1109/630 sayı. 

Sayın Muhiddıin Güven, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi deprem bölgeleri Arattırma Komis
yonu Başkanı. 

14 . 12 . 1966 tarihli yazıları cevaibıdır. 
1. Erzurum Mlleltıvelkili Sayın Nihat Di-

ler'e ait anket fişinin aslı ve bu konuda Er
zurum İmar Müdürlügünün 15 . 12 . 1960 gün 
ve 25/5 - 2650 sayılı yazısının aslı. 

2. Adı geçene baraJka verilidiğini gösteren 
ve teslim edenleree imza teslim listesi. 

3. Hasan Çeıtinlkaya'nm bu huus.sıtaki beya
nını gösteren 15 . 12 . 1966 günlü ve imzalı 
yazısı ilişik olarak sunulmuştur. Bilgilerinize 
arz ederim. 

Ali Akarsu 
Erzurum Valisi 

Eki : 4 

Bu yazıya elk olan vesikalar, teıslbit tuta
nağı. İlçesi: Hınıs, bucağı: merıkez, aile reisi
nin adı ve soyadı: Nihat Diler. Nüfus adedi: 
altı,» 

Üç aüket suali, bu suallerin 'karşısında bara
ka isıteği açılkta kalıyor. Huzurumuızıda beyan 
etmiştir, 1 . 9 . 1966 tarih, memurun imzası, 
mahalle veya köyün muhtarı olan Emin Çi-
çek'in imzası, ilgilisi Nihat Diler ve bir imza, 
imzası demiyorum. Huzurunuzda sayıyorum: 

«1. İmar ve İskân Balkanlığı Erzurum 
İmar Müdürlüğü, 5 Aralılk 1966, 25-5-2G50 
sayı. Vilâyet makamına, Erzurum. İlgi:» Par
don bu 15 Aralık olacaik. «1'5 . 12 . 1966 ta
rihli ve 1109/929 sayılı yazınız. 

1. 19 . 8 . 1966 tarihinde vulkdbulan dep
rem üzerine Erzurum Milletvekili Sayın Nihat 
Diler, ankete iştirak etmiştir. 

2. Ankette baralka istemiştir. 
3. Deprem İcra Heyeti Başlkan yardımcılı

ğına verilen baraka listesinde ismi mevcuttur. 
4. Anket kâğıdında mahalle muhtarının 

anket memurunun ve kendilerinin imzası ve 
isimleri vardır. İlgideki bildirilen emirlerinize 
uyularak anket kâğıdı arşivden çıkarılarak ili
şikte sunulduğumu arz ederim. Lütfü A. Yürür. 
ti İmar Müdürü. Özel Kaleme 15 . 12 . 1966» 
Bu da 2, ek 4 diyorya efendim, bu da ikinci ek 

«Kontrol amirliğince Hınıs Bahçe Mahalle
sinde yaptırılan barakalara ait isim liıstesidir.» 

74 isim vardır, 16 ncı sırada Nühat Diler'in 
ismi var. 26 ncı sırada Vahdettin Diler'in isimi 
var. Vahdettin Diler 58 nci sırada. İkinci bara
kayı da almış görünüyor. Bu umumi listenin 
altında ambar memuru Hamit Gender, birinci 
grup şefi, iki imza ve Bahçe Mahallesi Muhtarı 
Emin Çiçek. 

ıSayın milletvekilleri. . . 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Tarattı yok 

mu? 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUHÎDDİN GÜVEN (Devamla) — Tarih yok 
efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Öyle ise sah
tedir. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHÎDDİN GÜVEN (Devamla) — İşte yine 
sahte diyor bakınız, yine sahte diyor. O aynı 
halin içindedir Sayın Nihat Diler. 

Bu da üçüncüsü efendim :x Hasan Çetinka-
ya, Deprem Bölgeleri İmar ve İskân Bakanlığı 
Hınıs İnşaat Kontrol Âmdıri. «Millet Meclisi 
Deprem Bölgesi Araştırma Kömisyonluğu Baş
kanlığı, 14 . 12 . 1966 tarihli yazısının 3 ncü 
maddesinde Erzurum Milletvekili Sayın Nihat 
Diler'in size baraka mevzuunda söylediklerinin 
yazılı olarak temini Valiliğimizicıe istenmekte
dir. Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Diler'in 
kendisine ait baraka hakkında size yazılı veya 
şifahi her hangi bir talep veya müracaatı ile hu 
konudaki 'bildiklerinizi aşağıya zeylen yazmanı
zı rica ederim. 15 . 12 . 1966 Mustafa Köse, 
Vali Muavini.» 

Altında cevap : 
«Vilâyet Yüksek Makamına. Sayın Nihat Di

ler, 'baraka hakkında bana yazılı veya şifahi her 
hangi bir mürcaatta bulunmamıştır, arz ederim. 
15 . 12 . 1966 Hasan Çetinkaya.» Bu da dört, 
Mektupta eki 4 e diyor, huzurunuzda dört ve
sikayı okudum. Ama buna rağmen Sayın Nihat 
Diler ne diyor? «Bahis konusu ettiğim teslim se-
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nedi de maalesef evrakların içinde yok İdi. 
Kendilerinden sordum, yok olduğunu söylediler 
ve bütün Komisyon üyes'i arkadaşlarım şahit
tirler. Benim bu barakayı teslim almadığıma 
dair böyle bir zabıt vardır, bu zalbıt artiaJJa yok
tur ve aynı zamanda imza da bana ait değildir.»1 

Şimdi muhterem arkadaşlarımı, Komisyon 
huzurunda açılan zarfın içerisinden çıkan vali
lik mektubunun ekinin 4 olduğu ve vesikaların 
ne olduğu yazılı, musarrah. Bu da zaptımıza 
geçmiş, huzurunuzda okudum, işte 4 ün dışında 
bir başka şeyin mevcudolduğunu hâlâ Sayın 
Nilhat Diler İddia eder. Öyle anlaşılor yor ki, 
Sayın Nihat D'ilcr muhayyel bir şeyin peşinde
dir veyahut da daha evvel böyle bir vesikayı 
görmüştür, biliyor, onunla ilgilidir, onun tesiri 
altında kalarak, bunun içinde de bunun bu
lunması lâzım geldiği kanaatini taşıyor, ondan 
dolayı böyle 'konuşuyor. Yoksa başka şekilde 
bunu tefsir etmeye imkân yoktur. O zaman 
kendiliğinden bir münasebet ortaya çıkıyor. 
Kendileri bunun farkında değildirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu mesele
nin sonuna geliyorum, biz 'bunun üzerinde has
sasiyetle durduk ve Komisyonumuzun meşgu
liyet safhası olduğu üzerinde de karara vardık 
Fakat ortaya atılan, sayın milletvekilli arkada
şımız tarafından ortaya atılan meselenin de bü
yük elhemımiyeti olduğunun üzerinde durduk 
ve İçişleri Bakanlığımdan bu meselenin tetkik 
edilmesini ve üzerinde ehemmiyetle durulması 
icabettiği kanaatini tesfbit eden bir yazımızı da 
gönderdik. Bunun karşılığında yapılan tefti
şin neticesi gelen rapor dosyamı zdadır. Bu ra
poru okumadan evvel, başka bir ehemmiyet1'! 
noktaya temas edeyim eksik kalmasın. 

O akşam şeker fabrikasında yaptığımız 
toplantıda Sayın Sedat Akay bir önerge verdi 
ve bahiıs mevzuu olan bu barakanın halen kimin 
tarafından işgal ediPmiş olduğunun vilâyetten 
sorulmasını ta!ebetti, bu teklif kahul edildi. 
Bunun karşılığında biz vilâyete bir yazı yaz'dik 
ve o yazının cevabını da alamadık. Onu da 
arz edivonım. 

«22 . 12 . 1966 gün ve 1109/645 sayılı, Er-
'zuruım Yalliliğii, öızel kallem. 

Sayın Muhiddin Güven İstanbul Milletveki
li, Deprem Bölgesi Meclis Araştırma Komisyon 
mu Başkanı. 

İlgi : 17 . 12 . 1966 gün 10/5/29 sayılı yazı
nız. 

1. —Baraka tevzi listesinin 16 ncı numara
sında Era-uruım MilletıvcIMıli Sayın Nübaıt Diler'-
in isimi yazılı barakada Sayım Nihat Diler'in 
kız karidesi Aziızie Diller Un (ıSeven) bir aydan 
beri oıtuırduğunu ve halem oltunmıakta bulundu
ğumu toslbit eden zaptın aslı ile Hınıs Kayma
kam! ığımun bu konudaki yazısının aslı, 

2. — Mezkûr barakayı iışıgal eden Azize Se
veni ve korası Bahattin Seıven'in haneleri ha
sarlı olımıadığmdan hasar teslbilt listelerinde 
isa'mleırimıin bulunımadığımı ve bu selbeple bara
ka ve para yardımı allmadıiklarınıı bildirir İmar 
Müdürlüğünün 19 . 12 . 1966 güm ve 2700 - 6 
sayılı yazısı ve T. C. Emlâk Kredi Bankası ve 
67162 sayıılı yazılarının asılları, 

3. — Hınıs Kaymakamlığının teslbilt tutama
ğında Nihait Dilerin kuz karidesi Aziıze'nim so
yadı Sektim Diler olarak yazılmış, bilâhara 
yapıdan nüüuıs araşitinmasınıda Bahattin Seven'-
le evlendiğinden soyadının. (Seven) olarak de-
ğişitlirüldiği ve bilıâhara Karayazı Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 17 . 3 . 1958 gün ve 958 - 10 sa-
ynlı kararı ille (Caıferoğlu) olarak tashih edile
rek sıoyadınım (Caferoğlu) olduğunu bildirem 
21 . 12 . 1966 tarihli yazısı asılı ilişik olaırak su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erzmrrımı Valisi 
Ali Akarsu 

Ekleri : 
1. — Zaptım aslı, 
2. — Hınıs Kaymakamı yazısı aslı, 
3. — İmar Müdürlüğümün yazısı aslı, 
4. — Eımılâk Kredi Bankası Müdürü yazısı! 

aslı, 

5. — Hınıs Kaymakamlığı yazısının aslı,» 
«Hınıs Kaymakamlığı Özel Kalem 17.12.1966 

11 Makamıma;' 
Teslim zaptında Nihat Diler'e verilen bara

kada halen kız kardeşi Azize Seven'in otur
duğuna dair zabıt ve Azize Seven'e ait nüfus 
kâğıt örneği eklidir. Azize Seven'in veya ko-
casamıın nakdî veya baraka yardımı aldığı teıs-
•bit edilenıemiışıtir. Gereğini arz ederim. 

Metin Özıkmay 
Hınıs Kaymakamı 
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Tutanak : 17 . 12 . 1966 günü Kaymıakam 
Metin Özkınay Başkanlığında İskân mıemuru 
Kamıer Emre, Emniyeit Komiseri Rafet Eırgü-
neş, Bahçe Mahallesi Muhtarı Emin Çiçek ile 
Bahçe Mahallesine gidildi. Teslim zaptında 
Nihait Diler'e verilen barakada halen Ndihat 
Diler'in kızkardeşi Azize Diler'in bir aydan 
beri adı geçenin oturduğu tesbit edildi ve ha
len Azlize Diler'in bu yende oturduğu görüldü. 

Kaner Emri Refet Erigüneş 
İskânı Memuru Emniyet Komseri 

Emin Çiçek M'etiin Özkınay» 
Bahçe Mahalles'i Hınıs Kaymakamı 

Muhtarı 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sahtedir. 
ARAŞTIRIMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUHIDDIN GÜVEN (Devamla) — Muhterem 
larkadaşlarım, haklı olarak büyük bir hassasi
yet gösteren Sayın Nihat Diller bu konunun da 
•bir tertip olduğunu iddia etti. Eğer idari «ma
kamlar bir milletvekilinin hareketi üzerinde 
veyahut da o hareketi bir başka istikamete 
sevk eder şekilde eğer bir tertipte bulunuyor
larsa bu çok ağırdır. Elbette ki, bunun tahkik 
edilmesi lâzımıdır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Zafcıâliniz az
mettirdiniz. Sizlin direktiflerinizle yapıldı. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHIDDIN GÜVEN (Devamla) — Gayet ta
biî bu mesele üzerinde hassasiyetle durmak lâ-
zımgelir. Biz işte hu konuyu da İçişleri Ba
kanlığına aksettirdik. 

Mülkiye müfettişi Sayın Ahmelt Başsoy'un 
hazırladığı rapor, komisyonumuza intikal ertrtd. 
İnceleme ve tahlil kısımında evvelâ meseleyi 
tesbit ettikten sıonra diyor k!i, «Yapılan incele* 
ımade depremden zarar görenlere yapılacak 
yardımın neyini tâyin ve teslbiit anıacıiyle yapı
lan anket esnasında o sırada ilçede bale bulun
madığı anlaşılan Nihat Diler adına tanz'iım 
edilen anketteki tesbit tutanağı kere içinde 
imzanın sahte olarak Vahdettin Diler tarafın
dan atıldığı ve Nihat Diler'in bu konuda bir 
talebinin bulunmadığı, yani kardeşi tarafından 
bu imzanın atıldığı anlaşılıyor.» 

NİHAT DİLER (Erzurum) —• Yalan! Bu 
da yalan. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHIDDIN GÜVEN (Devamla) — Görüyor
sunuz ki, yine yalan vardır, Sayın Nihat Diler 
aynı şekilde bunu ifade ediyor. 

Şimdi müfettiş diyor ki; «Bu şekilde sahte 
imza düzenlenen belgeye mıüisiten'iden tahsis 
edilen barakada Nihat Dilerin kız kardeşinin 
oturmakta bulunduğu yolundaki te&bitin de 
doğru olmadığı 17 - 19 Ocak tanihlerinde ma
hallinde yapılan inceleme ve barakanın boş bu
lunduğu anlaşılmış, ayrıca istinabe suretiyle 
alınan 3 . 2 . 1967 taniihld ifadesinde tanık 
Mehmet Tufanç tarafından ek No. 3 te Vah
dettin Diler'in aynı şekilde halen Elâzığ'da 
orman memuru alarak bulunan diğer kardeşi 
Noızametîtkı Diler adına da baraka tahsis etti
rerek- kendisinin kullandığını ileni sürmüştür. 
Bu durumda Nihat Diler'e baraka tahsisine 
mesnet olan tesbit tutanağının sahte imza et
miş olmasından dolayı e!k No. 2 de Vahdettim 
Diler ve bu tutanağı Vahdelttin Diler 'İte binlik
te huzurunuzda beyan etmiştir şerhiyle tasdiik 
ve imza eden ilgili muhtar ve görevli memur 
hakkında gerekli inceleme ve soruşturana ya
pılarak 18 . 4 . 1967 tarih ve 19 sayılı fezle
ke ve 18 . 4 . 1967 taınih ve 20 sayılı rapor dü
zenlenerek yetkili mercilere tevdi edilmiştir. 
Yukarıda belirtilen sebeplerden İmar ve İskân 
Bakanlığınca fuzulen yaptırıldığı ianlaşı'lan ba
rakalar gerekli işlemin adı geçen bakanlıkça 
yapılması icalbettiğı netice ve kanaatine vasrıl-
mışjtır.» 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, sa
yın müfettiş iımaa sahtekârlığı üzerinde hassa
siyetle durmuş ve bunun kimin taırafından ya
pıldığını da tesıbit etmiştir. Bu tesbit karşısın
da suçlu görülen kişiler hakkında muamele 
yapılması için de icabeden teşebbüslerde bulun
muştur. Ama açıkta olan diğer ağır mesele 
vardır. Nerede tertibin müsıebbilbleri ? Ben o za
man sayın müfettişe sormak istiyorum, eğer 
bir kaymakam, eğer bir iskân memuru, polüs 
komiseri, bir muhtar, Sayın Nihat Diler'e tahsis 
edildiği iddia edilen barakada onun kardeşinin 
oturduğu iddia edilen yerin tertipçisi durumun
da iseler, niçin bunun hakkında acaba bir taki
bat lüzumu hissedilmemiş diye durmak lâzım
dır. Ben öyle zannediyorum ki, komisyon, ça
lışmalarını biıtiırdlifcten ve Yüksek Heyetiniz 
bir karara vardıktan sonra şahsan ben bu me^ 
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seleyi ele alacağıma. Gayet tabiîdir ki, Sayın 
Nihat Diıler'in bu anket veya tutanak altına 
imıza etmemiş alması hususu beni menimin edi
yor, sevıiniyoırum ama, başka bir taraftan üzü
lüyordum, ne yazılk ki, kardeşi araya girdi. İn
şallah Vahdettin Diler de bu mevzuda Sayın 
Nihat Diler'in vâki iddialarının neticesini ken
disine sağlıyabilir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bir kaza 
içinde istinabe suretiyle bliır şahidin ifadesine 
dayanıyor. 

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MUHIDDİN GÜVEN (Devamla) — Ga
yet tıalbiî ki, insan, şunun üzerinde de bir mik
tar duruyor. Elıbetıte ki, vekâletini taşıdığınıiK 
vatandaşların halklarını korumak ve haksızlığa 
uğrayanların hakkını teslim etmek hepimizin 
vazifesidir, bunu yapmak mecburiyetindeyiz. 
Sayın Nihat Diler de elbette ki, bu mesuliyeti 
hissederek bu mesuliyetin içine girmiştir. Ama 
temenni edilir ki, aynı hassasiyeti (kemdi husu
si hali içlinde de gösiterebilsin, kardeşinin meıt-
haldar bulunduğu bu meselenin de bir şeyleri
ni duyabilsin, daha evvelden onu önlemek ça
relerini araştırsın. 

Muhteremi arkadaşlar, şimdi mesıelenlin ufak 
bir teknik noktasına temas ederek huzurunuz
dan ayrılmak istiyorum. Kokuşulan şeyler ara
sında şu husus vardır: Ooğu'daiki vaıtandaşıları-
nnızın oturduğu meskenlerin yuvarlak taşlar
la yapıldığı, çamurlarla inşa edilmiş bulundu
ğu, bunların hiçibir fennî vasfa sahip bulunma
dığı muhalefete mensup arkadaşlarıımuz tara
fından söylenmektedir. Biz, bunun aksini id
dia etmiyoruz ki, hakikat bu, bize devredilen 
bu. İşte biz, bize devredilen, bu vatandaşla
rın aleyhine görünen bu aykırı halin içinde 
bulunan mirası, daha iyi hale götürmek için 
'bir muhassala istikametinde birleşıımek mecbu
riyetindeyiz. Yoksa meseleyi, bir iktidarı yıp
ratmak mânasında kullanmak diye akla gelme
melidir. Yuvarlak taştan ve çamurdan yapıdan 
binaları vatandaşlara bu iktidar anı neva gör
dü? Hayır. O halde bir haksızlık yapmamak 
düşüncesi hepimize hâkim tolmaılıdır. 

Baraka mevzuuna temas etmek ist'iyofrum. 
Baraka tipini araştırılması, vasıflarının teabiti 
raporumuzda uzun uzadıya izalh edilmiş, İmar 
ve İsikân Bakanlığının yetlkilileri de burada be

yan etımişler ve hilhaissa İmar ve İskân Balkanı 
açıklamalarda bulummuışlandır. Bunun (karşılı
ğımda daha iyi bir baraka yapılabilmesi için, 
ortaya atılan şeyler nelerdir? İşlte bunu araışıtır-
dıği'mız zaman birışey göremiyoruz. Bize objek
tif olabilmek için keresteden yapılacak tasar
rufu yani, Dıünya Kiliseler Birliğindeki tattbi-
<kat dolayısıiyle sıöylıüyorum % 30 olaralk söyle-
miştıük. Ama bir teknik adam olan sayın Sa
dık Kutlay arkadaşımız bunu % 25 olaralk tes-
bit etmiş. Görüyorsunuz ki biz, objektif ölçünün 
de dışına çıkmışız tarafsız kalmak için. Sa
yın Kutlay arkadaşımız % 25 kereste ta
sarrufu yapılabilir dediği zaman kaplamalar
dan da tasarrufu nazarı itibara almıştır. Fakat 
öbür taraftan sayın Gıyasettin Karaca, Hınıs'ta 
bir kaç yerde tek katlı baraka yapıldığı için, kışa 
mulka/vemetin azaldığını ve vatandaşların bun
dan şikâycıtçi olduğunu iddia etmiştir. Gayet 
tabiî ki aynı partiye mensup iki milletvekili 
arasındaki tezat ortaya çıkıyor. 

Bir noktaya daha temas edeceğim. O da 
su : Sayın Kutlay diyor ki, barakalarda yüz
de 25 kereste tasarrufu yapılabilirdi. Arkasın
dan teklifte bulunuyor, barakalar 40 santim 
Jalha yüksek yapıllsaydı vatandaşlar bu suret
le içerde sekilerini daha yüksek yaparlar, kab 
kaçaklarını erzaklarını içende muhafaza etmek 
imkânını bulurlardı. Şimdi bir taraftan yüzde 
25 tasarruf tdklifi, diğer tarafltan yüjzde 25 i 
ilki misli fazlası ile yiyen, baralkanm 40 sanftim 
yükseltilmesi teklifi. Gayet tabiî İki, ikisini bağ
daştırmak mümkün değildir. Ayrıca, Hükümet 
barakayı vatandaşa götürdüğü zaman vatan
daştan hiçbir şey talebetmemiştir, bir para 
karşılığında yaymamışltır ama, vatandaşın buna 
ilâve edeceği kendi gücü yok mudur? Erzakını 
muhafaza ettmek için acaba barakasının önün
de kendine göre, ufaik bir emek sarfı ile, bir 
barındırma bir muhafa;za yeri yapamaz mı? Ga
yet tabiî yapar. O halde, bu da bir tenfcid öl
çüsü olamaız. 

Yine ortaya atılan mevzulardan birisi bara
kanın kapısının içe niye açılması keyfiyetidir. 
Peki muhterem milletvelkilleri, baralka nasıl bir 
iklimde yapılıyor? kar yağışı çok olan bir ikli
min, bir sahanın içinde yapılıyor. Tasavvur edi
niz ki, kapısı dışarıya açılan baraka tipini yap
tınız. Yine tasavvur ediniz alkışam kar yoktu, 
gece kar yağdı, kapının önü kar doldu, kapıyı 
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nasıl açacaksınız? Gayet tabiî ki, alkla gelen 
hususları bir tenkid konusu yaparak ortaya çı-
karmalk doğru bir hareket olmuyor. Teknisyen 
arkadaşlarımız elbette ki bunları enine - boyuna 
mütalâa etmişlerdir. Bu kadar basit şeylerle ya
pılan iyi bir hiameiti zedelemek yoluna gidilme
melidir, derim 

Muhterem arıkadaşlarım, sözlerimi daha faz
la uza'tmalk istemiyorum. Yalnız sayın Sadık 
Kultlay'm muhalefet şerhi dilkıkatle cikunıduğu 
zamıan, Sayın Sadık Kutlayın teknik tarafının 
hâlkim olduğu yer]ende, hisısin dışında olan yer
lerde ilkltiidara, hizmetlere teşelklkür ettiğini gö
rüyoruz. Am<a öbür taraftan muhalefeti yönü 
galelbe çaldığı zamıan dramatik ibarelerle «ıçottc 
feci» gibi ve buna benzer kelimelerle meseleyi 
değerlendirmeye çalıştığını müşaıhade ediyo
rum. Fakat asıl hayretimi mucibolaıı nokta 
kendilerinin işaret ettikleri bütün meseleler ra
porumuzda yer almış ve bunun üzerinde kıy
metlendir ilmeler yapılmışltır. Böyle olmasına 
rağmen, sırf muhalefet yapmaik için şerh ver
mek acaba neye yarar? 

Hela mevzuuna da işaret ettiler. Helayı yap
mak, bir evi bütün müştemilâtı ile hazırlıyan 
teknik arkadaşlarımız tarafından yani mühendis 
ve mimarlarımız tarafından düşünülmiyecek bir 
mesele midir? Gayet tabiîdir akla geleceği. Ama 
oranın şartları, helayı kullanacak insanların sos
yal bünyeleri, alışkanlıkları nelerdir? Bunları 
araştırmak lâzımdır. Zannederim ki, Hatay, Ada
na, Mersin, Eskişehir ve diğer illerde iskân edi
len buradan sevk edilerek iskâm edilen vatandaş
larımızın kendilerine, bizim anladığımız mâna
da, tahsis edilen helaları ne şekilde kullandık
ları, o arkadaşlarımız tarafından görülmüştür. 
Ayrıca, barakayı 3 500 lira sarf ederek inşa edip 
getiren Hükümetin bu gayreti yanında, vatan
daşın da gerektiği zaman barakasının yanı başı
na bir hela yapabileceği de düşünülebilir. Buna 
rağmen Hükümet, toplu olan yerlerde yine top
lu helalar inşası cihetine gitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım raporumuzun kanaat 
ve tavsiye kısmında her bölüm üzerinde ehemmi
yetle durulduğunu müşahede etmişsinizdir. Bil
hassa raporumuzun son kısmını bir kere daha 
okumak istiyorum. Diyoruz ki; «Şurası açık bir 
hakikattir ki, Hükümet ilk defa olarak böyle bü
yük bir felâket karşısında Devletin her türlü hiz

met imkânlarını seferber ederek felâkete uğrıyan 
vatandaşların yardımına koşmuş ve başarılı bir 
organizasyon içinde idareyi sıhhi tedbirlerle bir
likte ilk yardım konularını ve ulaştırma, eğitim, 
sağlık, su, nakil ve inşa işlerini muvakkat iskân 
meselelerini bütün gayritabiî şartlara ve zorluk
lara rağmen muvaffakiyetle neticeye bağlamıştır. 
Tatbikatta ortaya çıkan şikâyet konularında, iç
timai, iktisadi, ahlâki, hukukî ve politik taraflar 
mevcuttur. Umumi Heyetteki müzakereler orta-
va koyduğumuz düşünce ve tavsiyelere yenileri
ni katmak imkânını verecek ve tekerrürünü te
menni etmediğimiz buna benzer âfetler karşısın
da hükümetlerin bugün varılmış olan başarıyı 
daha pürüzsüz hale getirmek imkânlarını sağlıya-
c aktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi şu şekilde 
bitirmek istiyorum. Bir plânlı kalkınma devri 
'cine girmiş bulunuyoruz. Kalkınmamızı, bir plân 
düşüncesine bağlamış bulunuyoruz. Aslında, kal
kınmayı bir plân düşüncesine bağlamak bir ma
rifet değildir. Aslında, plân düşüncesine sahibo-
lan icranın, müesseselerin plânlı tatbik etme kud
retini göstermesidir. îşte bu noktada muhalefet 
arkadaşlarımızın organizasyonundan şikâvet et
tikleri, hattâ mevcut bulunmadığını söyledikleri 
bu mevzuda Hükümet bir plân tatbikatı, her cep
hesiyle bir plân anlavışı içinde bir tatbikat yap
mıştır. Bu plân tatibikatı içimde Devlete ait bü
tün sektörler harekete geçirilmiştir, ilk yardım 
mevzuunda Kızılayım, Silâhlı Kuvvelerimizin 
Tayret ve himmeti, yardım temini hususundaki 
müesseselerin çalışmaları, malzemelerin mahalli
ne götürülmesi, Köy İşleri Bakanlığımın, Top
rak Su'nun, Bayındırlık Bakanlığımın Karayol
ları, çalışmaları, Sağlık Bakanlığının hastane ve 
nersonel mevzuundaki hizmetleri Çalışma Bakan
lığının işçileri sevk hususundaki gayreti, Millî 
Eğitim Bakanlığımın açıkta kalmış olan üç bin 
küsur çocuğu memleketin muhtelif yerlerindeki 
eğitim müesseselerine yerleştirmek hususundaki 
gayreti ve İmar ve iskân Bakanlığının açıkta ka
lan insanları bir kış iskânını temin etmek husu
sundaki tebcile lâyık ıgayreti bir plân düşüncesi 
içerisinde en güzel tatbikatını bulmuştur. Ben te
menni ederim ki, bu plân tatbikatı içinde ver al
mış olan bütün fertlerin ister asker, ister sağlık 
mamuru, ebe ve doktor, ister teknik eleman ola
rak tekniker, mühendis ve mimar, ister traktö
rün basımdaki, kamyonunun başındaki şoför, ba-
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rakayı inşa eden işçi arkadaşım hepsi ve bunla
rın başında olan, vilâyetlerin mensubu olan, ida
ri müesseselerim mensubu olan nahiye müdürleri, 
kaymakamlar ve valiler eğer gelecekte bu mem
lekete daha iyi hizmet etme imkânını araştırıyor-
larsa Büyük Meclisinizden çıkacak sese bakıyor
lar. Eğer sırtında kalasları taşıyarak vatandaşa 
hizmet götüren tekniker, mimar ve mühendis bir 
manianın karşısında kalıyorsa eğer, eğer bir 
kontrol mimarının bindiği arabanın camı kurşun
la deliniyorsa, eğer yollarda kazaya uğrayıp ölen 
vatandaşlarımız mevcutsa bunları tebcil etmemiz 
lâzmıgelir, takdir etmemiz lâzımıgelir. Onlar bu 
tatbikatta bir değil, belki on Çin Şeddini aşmış
lardır. Bu Çin setleri, tabiata ait Çin secileridir. 
Yalsuzluk, anlayışsızlık, nankörlüğü, vatandaşlar 
içim sıöylemiyeccğim asla, onlar hiçbir zaman nan
kör olmadılar, hizmetlerin mükâfatını daima rey 
sandıklarının başında reylerini ne şekilde kullan
makla ispat ettiler. Ama bu mevzuda on]an, 
o istikamete sevk etmek istiyem tahripkâr hare
ketler varsa bunları önlemek bizim asıl vazife
mizdir. Ben bu Meclis Araştırma Komisyonu
nun neticeye bağlanmasında işte böyle bir fayda 
sağlıyabi'lirsek, bir meseleyi yakinen ve kuvvetli 

bir şekilde halletmiş olacağımız kanaatini taşı
yorum. Eğer yürüyeceğimiz yolun üzerindeki 
maniaları kaldırmak bize vazife iken, biz kendi 
önümüze mania koymaya çalışırsak, hizmete 
gidecek olan idarecilerin, hizmete gidecek olan 
teknik adamların isyanları karşısında kalırız. 
Onları nevmidiye sevk etmek hakkımız değildir. 
Onlara söyliyeceğimiz, yalnızbaşma mânevi sa
hada takdir ısözlerimizdir. Bizden maddi sahada 
bir mükâfat beklemiyorlar. Ben, - ister iktidar, 
ister (muhalefet olarak - bütün milletvekili arka
daşlarımdan bunu rica ederek hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Araştırma önergelerinin görü
şülmesi için tâyin edilen zaman dolmuştur. Sa
yın Özarda, sizin önergenizi işleme koymuyorum. 
Millet Meclisi daha geçen hafta çalışma düzeni
ni tanzim etmiş, saait 18,00 den itibaren sözlü 
sorulara . geçileceğini kararlaştırmıştır. Meclisin 
bir hafta içinde kararını değiştireceğini ve gö
rüşmeye devam ©deceğini ben esasen kabul et
miyorum. Kaldı ki, birçok milletvekili arkadaş
larımız ve Bakanlar soruların cevaplandırılması 
için saatlerden beri burada bekliyorlar. 

Sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakarımdan sözlü sorusu 
(6/184) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel? Burada, Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Sayın Tarım Bakanı bu
lunmadığı cihetle, sözlü sorunun cevaplandırıl
ması tehir edilmiştir. 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontrolü fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetnin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188)1 

BAŞKAN — Sayım Turgut Altunkaya? Bu
rada, Sayın Tarım Bakanı? Yok. Sayın Tarım 

Bakanı bulunmadığı cihetle, sözlü sorunun gö
rüşülmesi tehir edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, Petrol Ko
misyonunda vazifeli olduğu cihetle, sözlü soru
nun görüşülmesi tehir edilmiştir. 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'tn, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve kaçı
nın öğretmenliğe atandığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar? Burada, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Bakan bulunma
dığı cihetle, sorunun cevaplandırılması tehir 
edilmiştir. 
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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) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Yak. Soru 
sahibi bulunmadığı cihetle, bir defaya mahsus 
olanak üzere, sorunun görüşülmesi tehir edil
miştir. 

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 
sorusuna İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun sözlü cevabı. (6/226) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi özgüç? Burada. 
Sayın İmar ve İskân Bakanı? Burada. 

Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevap]andırallmasma 
delâlet buyrulmasmı saygiyle rica ederdim. 

Sinop Milletvekili 
Niyaz1! Özgüç 

1. '1956 senesinde yangın felâketine uğrıyan 
Gerze halkı için zaimanm Hükümeti tarafından 
1 taşlatıl arı mesken inşaatına felâketler fonundan 
dış memleiketlerdien yardım yapılmış mıdır? Ya
pılmış ise ne kadardır? 

'2. İnşaatın çok uzun sürmesi dolaymiyle 
malzeme fiyatlarında artışlar olduğu ve bu yüz
den de inşaat fiyatlarının yükseldiği ve yine 
mütaahhitler arasında kâr düşüne asiyi e inşaatın 
el değiştirdiği süylenTnıekte'd'ir. Bu hususlar hak-
kırida Bakanlıkça ne gibi 'muamele yapılmıştır? 

3. Yangın felâketine uğramış bu zavallı 
Cferzie halkı bugün dahi iktisadi bir sıkıntı için
de bulunma'kta ve ticaret erbalbı dükkânlarının 
önünde 'boş oturmaktadırlar. Esasen yukarda 
"belirtilen sebepler dolayıs'iyle çok pahalıya mal 
olan ve hattâ Bakanlıkça ev sahiplerinden fiyatın 
yarısını ödemesi tal ebedi! diği halde inşaattaki 
bu aksaklıklar dolayısiyle, bugün dışarıda ser
best inşa edilen mesken fiyatına nazaran ayın 
fiyata geldiği görülimekte ve yardımın kıyme
ti kalmaimaktadır'. Bu suretle yardı'm amacı te

zahür edemediğine göre felaketzede halka bu 
binaların hibe edilmesi veya müm'kün olmadığı 
takdirde inşaatın başlangıç tarihi olan 1958 se
nesi rayici üzerinden yarı fiyat takdir edilmesi 
cihetine gidiltaıesi düşünülmekıtie midir? 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 
Haldun Menteşeoğlu, buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN
TEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Si-
nıOp iline bağlı Gerze ilçemiz, hakikaten sözlü 
sıoruda ifade edildiği gibi, büyük bir yangına 
mâruz kalmıştır. Bu yangına mâruz kalan va
tandaşlarımıza dışarıdan her hangi bir yardım 
yapılmamıştır. İşi ihale sunetiyle deruhde etmiş 
olan mütaahhitlerin, yapılan mukavelelere çe
şitli sebeplerle vefa göstermemeleri ve işi yapa-
mıyaeak duruma gelmeleri sebebiyle çeşitli mü-
taahhitlere hakikaten iş intikal etmiştir. Bu 
suretle yeni fiyatların, fiilî rayiçlerin 'dikkate 
alınması lüzumu hâsıl olmuş ve 1958 yılı orta
larında alınmış olan Bakanlar Kurulu kararı 
ile 4 . 8 .' 1958 tarihinden evvel ihale edilip, 
1 . 3 . 1959 tarihinden sonra devam etmekte 
olan taahhüt işlerinde yeni fiyatların dikkate 
alınacağı derpiş edilmiştir. Bu kararnameden 
Sonra başka bir mütaalhhide iş verilmiş ve bu 
kararnamenin tesbit etmiş olduğu fiyatlar d'ik-
kate alınmış, bu suretle Gerze evlerinin maliye
ti, ilk tahminlerin üzerine çıkmıştır ve bu bir 
vakıadır. 

Gerze yangın evlerinin vatanfdaş lehine ma
liyetlerinin indirilmesi konusu 6683 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesine uyularak 22 . 4 . 1965 gü
nü Bakanlar Kurulunun bir kararı ile % 50 
niıslbetinde bir indirme yapılmıştır. Fakat buna 
rağmen mevcut evlerin, o evlere girımiş vatan
daşların ekonomik gücünü dikkate aldığımız 
takdirde, ödenmelerinin zor olduğu da Ba'kan-
lığnmız tarafından tesbit edilmiş ve 19Ö6 yılı 
sonbaharında bizzat Gerze'ye giderek felâket
zede vatandaşlarla yapmış olduğum konuşma 
ve mahallî idarecilerle yapmış olduğumuz ince
lemeler sonunda bütün afetzedelerin, evlerin 
maliyeti üzerinde yeni bir indirme yapılması 
lâzımgeldiğinin ısrarla izhar edildiğini tesbit et
miş bulunma'ktavım. Ama, elimizdeki mevzu 
kaideler, uygulamakta olduğu'mu'z kanun, yeni 
bir indirimi müm'kün kılmamaktadır. Fakat 
Yüksek Meclisimizin gündeminde bulunan ve 
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7629 sayılı Âfetler Kanunun bâzı maddelerini 
tadil eden tasarımız 'kanunlaştığı takdirde, Ba
kanlığıma bâzı şartlar altında yüzde 50 ye ka
dar indirme yetkisi vermektedir. Eğer bu hü
küm, yü'kselk tasvibinize iktiran ederse kanun 
mer'i hale geldikten sonra İmar ve İskân Bakan
lığı Gerze afetzedelerine, e'konıomik güçlerini 
dikkate alarak, bir indirme yapmayı düşünmek
tedir. Saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Özıgüç söz istiyor musu
nuz efendim'?.. Buyurun. 

NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın vermiş ol

duğu izahata ve Gerze'ye karşı göstermiş ol
dukları özel ilgiye şükranlarımı arz ederim. • 

Hakikaten, 1956 senesinde Gerze büyük 
bir felâket goçimniiştir' ve 1958 senesinde 
zamanın Hükümeti yardım elini uzatmış
tır. Fakat, maalesef inşaatın seyri aksak git
miş, mütaalbhitler hakikaten kâr makisadiyle, 
•birbirlerine devirler yapmışlar ve yine geçen 
zaman içerisiride 5 sene gilbi, uzun 'bir zaıman 
geçtiği için, fiyat artışlarındaki oynayışlar da 
büyük teısir yapmış ve nihayet 1958 senesinde 
bir özel şahıs tarafından yaptırılan aynı metre 
kare inşaat fiyatı muayyen bir miktara vardı
ğı halde, Hükümet tarafından yaptırılan ve yüz
de 50 si tenzil edildikten sonraki fiyat dahi ona 
nazaran pahalıya mal olmaktadır. Bu sebepten 
Sayın Bakandan biz rica ediyoruz, bu fiyatın, 
bilhassa 1958 senesinin fiyatlan nazarı itibara 
•alınmak: suretiyle yarı fiyata indirilsin. Hibe 
edilmesini arzu ediyoruz ama müm'kün değil bu
günkü şartlara nazaran. Hicolımazsa böyle bir 
duruım yaratılışın. Kanun uzun bir zamandır 
gündemde beklemelctcdir. Öncelik ve ivedilikle 
Öne alınması suretiyle zavallı Gerze halkının 
sükûnete ulaştırılmasını istirhamı ediyoruz. Say
gılarımı arz ederim. 

IBA'ŞKAN .— Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Sinop MilletveMU Hilmi îşgüzarhn, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar?.. Burada. 
Sayın Tarım Bakanı?.. Yok. Tarım Bakanı bu
lunmadığı cihetle, sorunun cevaplandırılması 
tehir edilmiştir. 

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

9. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine davr 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) 

BAŞKAN — 8, 9, 10 numaralı sözlü soru
ların sah'ilbi Adana Milletvekili Sayın Mahmut 
Bozdoğan izinlidir. Bu solbeple sıorulannın gö
rüşülmesi, izninin sonuna kadar tehir edil
miştir. 

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) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?. Burada.. 
Sayın Ulaştırma Ba'kanı?. Yok. Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi tehir edil
miştir. 

12. — Van Milletvekili M. Salih Yüdız'ın, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yanılmış olup olmadığına dair 
sorusu vn Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in söz
lü cevabı (6/241) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Burada. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Burada, Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan sözlü olarak: cevaplandırılmasına delâlet 
buyurul'm'asmı saygılarımla rica ederim. 

Yan Milletvekili 
M. Salih Yıldız 

Soru : 
Van Adliyesi, Hükümet konağının bir köşe

sine âdeta sığınmış vaziyettedir. Sayın hâkiım ve 
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savcı yardımcıları rahatça çalışacak oda ibula-
madıkları 'gibi, duruşma bekliyen vatandaşla-
rin kesafetinden koridorlardan geçmek mümkün 
olamamaktadır. Bütün adliyede bir tek duruş
una salonu vardır. Hâkimler kendi odaların
da duruşuna yapmaktadırlar. Böylece, duruş-
'maların aleniyet prensibi yer yolduğundan do
layı bizzarur ihlâl edilmektedir. Odalar pek 
küçük olduğu için hâkim, zabıt kâtibi ve taraf
lardan 'gayri kimse girememektedir. Aynı oda
da oturan bir diğer hâkim, durugma sırasında 
odayı terk edere'k oturacak yer aramakta ve 
çalışamaz hale düşımekitedir. Bir ara hu ihtiya
cın giderilmesi için Van'da bir adliye sarayı 
inşası düşünülmekte idi. 

Bu sebeplerle; 
1. Yukarda arz olunan ihtiyaçlar nazara 

alınarak, Van 'da toir adliye sarayı inşası için bir 
hazırlık yapıknış mıdır? 

2. Bir etüt ımevcut ise, ne safhadadır? 
BAŞKAN —- Sayın Adalet Balkanı, 'buyurun 

efendim. 
ADALET BAKANI HASAN DlNÇER (Kon

ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
soru sahibi arkadaşımın soru önergesinde ifade 
'ettikleri veçhile, Van'da adalet daireleri haki
katen sıkışık bir durumdadır. Adalet dairesi, 
Hükümet konağı içerisinde vazife 'görmektedir 
ve Van'da müstâkil bir adalet sarayı maalesef 
yoktur. Bu ihtiyacı karşılaımaık için İkinci Beş 
Yıllık Plâna, Van'da müstakil bir adalet sarayı. 
yapılması teSklifi ve hazırlıkları yapılmıştır ve 
126 000 lira sarfiyle Van'ın ihtiyacını karşılı-
yacak bir adalet sarayının yapılması teşebbüs
leri ele alınmış bulunmaktadır. Arkadaşıma ce
vaben arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyurun, 
SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekili arkadaşlarımı, Sayın Bakanın 
ihtiyacı kabul ederek İkinci Beş Yıllık Plâna, 
Van'da bir adalet sarayını kurmayı almış bu
lunmaları ve bunu ifade etmiş olmaları hakika
ten bizi son derece ımemnun etmiştir. Kendile
rine teşekkür etmek için huzurumuza çikımış 
ıbulunuyorum. Alınan kararın hir an evvel ta
hakkuk edeceği ümidiyle, hepinizi saygı ile se
lâmlarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
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) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. Sayın 
Millî Eğitim Balkanı?.. Yolk. Balkan bulunmadı
ğı cihetle sıorunun cevaplandırılması tehir edil
miştir. 

14. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
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) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. Sayın 
Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. Yok. Bakan bu
lunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi tehir 
edilmiştir. 

15. — Sakaryal Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, 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) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sıorun/un gö
rüşülmesi, bir defaya mahsus olmak üzere, te
hir edilmişltir. 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
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) 

'BAŞKAN — Sayın Hayret/tan Uysal? Yok. 
bulunmadığı cihetle, sıorunun- görüşülmesi, bir 
defaya mahsus olmaık üzere tehiır edilmiştir. 

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

— 155 — 
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•BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer? Yolk. Soru 
sahibi iki birleşim iiıslt üste bulunmadığı cihet
le soru dütşmüıştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal? Yok. 
Sora sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun görü
şülmesi bir defaya maihsuıs olmaik üzere, tehir 
edilmiştir. 

19. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dercköy, 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) 

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) 

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

BAŞKAN — Mendim 19, 23, 35 numaralı soru
ların sahibi sayın Haisan Lâtif Sarıyüce, Par-
lâmenlto Heyetimizle birlikte Çekoslovakya'da
dır. Bu söbcple bu ısıra nırmaralarıda yeralan 
sloruların giönüşıülmclsi itenir edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nuri Eınoğan? Yok. So
ru salhi'bi ilki birleşim iiıslt üstte bulunmadığı ci
hetle şıoru düşmüştür. 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 

sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in söz
lü cevabı (6/258) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar... Burada. 
(Sayın Bayındırlık B a/k anı burada. Soruyu oiku-
'tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Ba

yındırlık Bakanı tarafından cevaplandırılması
nı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hiilmi İşgüzar 
Sinop Milletvekili 

Malatya'nın bir ilçesi olan Akçadağ'ın Sa
rıhacı «Levent arasında tahminen 15 kilometr 

relik yolun yapılıp yapılmadığı, şayet yapıl
ması düşünülüyorsa hangi çalışma plân yılında 
yapılacağı, 

Halen Akçadağ ilçesinin köyleri tarafından 
topluca istifade edecekleri yollardan 1966 -
1967 çalışma, yılı içinde açılması düşünülen 
yollar varandır? 

Yurdumuzun en hücra ve kalkınmadan na
sibini hemen hemen hiç almamış olan bu köy
lerin şehirle ve birbirleriyle irtibatlarının ko
layca temin edilmesini mümkün kılacak soru
mun mevzuunu teşkil eden yollar hakkında 
Sayın Bayındırlık Bakanının geniş bilgi ver
mesini arz ve talebetmekteyim. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Or
han Alp, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) •— Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Malatya'nın ilçesi Akçadağ'ın Sarıha
cı - Levent yolu hakkında Sinop Milletvekili 
Sayın Hilmi İşgüzar tarafından verilmiş bu
lunan sözlü soru hakkında cevaplarımı arz edi
yorum. 

Akçadağ, ayrımı Levent yolu, ikinci Beş Yıl
lık Plân döneminde Karayolları Genel Müdürlü
ğünün yapacağı yollar meyanmda bulunmak
tadır. Akçadağ ilçesi köylerinin faydalanacağı 
yolların yapımı ise, Köy İşleri Bakanlığını il
gilendirmektedir. Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan. 

muhterem milletvekilleri; Malatya ili ve ilçele
rine yapmış olduğum bir gezi dolayısiyle Sa
rıhacı - Levent arasındaki yolun, o nımtakada 
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yaşıyan halkı yakından ilgilendirdiği ve 35 - 40 
a yakın köylülerin kapalı ev ekonomisi yaşa
dığına şahidölduğum için, Sayın Bayındırlık 
Bakanından bilgi almak için bu soruyu getirmiş
tim. 

İkinci Beş Yıllık Plân dönemi içine alınmış 
olduğunu beyan eden Bakana, zahmetinden 
dolayı teşekkür ederiz. Ancak, yol memleketi
mizde gerek Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
yapılmış olsun, gerekse Köy İşleri Bakanlığı 
tarafından yapılmış olsun, plân ve programa 
göre bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınmak sure
tiyle yapılması lâzımgelirken, bunlar maalesef 
bugüne kadar memleketimizde, diğer memleket
lerde olduğu gibi, ele alınmamıştır ve klâsik 
yollarda yürünmüştür. Bu mmtakada yaşıyan 
insanlar hastalarını hakikaten yolsuzluk yü
zünden hastanelere götürememektedirler. Mah
sullerini sırtlarında ve hayvan üzerinde taşı
mak suretiyle pazar yerlerini zor bulmakta ve 
Devlet dairelerindeki işlerini takibetmekte de 
çok büyük müşkülâta uğramakta olduğunu. 
orada kaldığım bir haftalık zaman içinde tes-
bit ettiğim için buraya getirdim. Biz de o köy
lere katırlarla gittik. Bu bakımdan bizim, şim
di Bayındırlık Bakanının buradaki izahatı üze
rine başka söyliyecek bir şeyimiz yok. İstirha
mımız, plâna alındıktan sonra hiç değilse plâ
nın gereğinin yerine getirilmesidir. Zira bun
dan önce çeşitli suallerimize cevap verilirken, 
plâna almmıyanlarm plâna alınacağı ileri sü
rülmüş, fakat plâna alınmış olanların da icraa
tına 'geçilemediği sorusu karşısında da finans
man imkânlarının olmadığı, paranın bulunma
dığı yüzünden icrata geçilemediği ileri sürül
müştür ki, böyle olacaksa zaten plânın kıyme
ti kalmamaktadır. Bu bakımdan ben, durumu 
bu şekilde Sayın Bayındırlık Bakanına bir ke
re daha arz eder, hepinize saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sâym Kemal Ne-
bioğlu?... Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle 

sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere, tehir edilmiştir. 

21. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) m, kısa zaman önce Samsun'un kuzeyinde 
düşen veya düşürülen Amerikan uçağının, Tür
kiye'de, hangi hava alanından kalkmış olduğuna 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/261) 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran?... Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki neş
riyata ve fındık ihracat politikasına dair, Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu?.. Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, ge
rekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. C. 
Ziraat Bankası ve tiler Bankası Genel Müdür-
7erinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/263) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar?.. Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
mVın, 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) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun ce
vaplandırılması, bir defaya mahsus olmak üze
re, tehir edilmiştir. 

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 TJy-
sal'ın, Sapanca - Arif iye sahil yolunun yapıl
ması hususunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 
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30. •— Sakarya Milletvekili Hayretim Uy-
saVın, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 

sözlü sorusu (6/267) 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Bedri Baykam'ın, 1963 yılından beri, Av
rupa ve Amerika'da acılan sergilerine ilgi gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/269) 

BAŞKAN — 28, 29, 30 ve 31 sıra numara
larında yor alan soruların .sahibi Hayrettin Uy
sal bulunmadığı cihetle, bir defaya mahsus ol
mak üzere tehir edilmiştir. 

32. -— Samsun Milletvekili Yasar AkaVın, 
Samsun - Gaman, - Asarcık - Kavak yolunun, 
kış ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilme
sinin ne zaman mümkün olacağına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

BAŞKAN — Sayın Yaşın' Aücal? Yok. Soru 
sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun cevaplan
dırılması bir de Taya mahsus olmaık üzere, tehir 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal? Yok. Bu
lunmadığı cihetle bir defaya ıııalısus olmak üze
re, tehir edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal? Yok. Bu
lunmadığı cihetle bir defaya mahsus olmak üze
re, tehir edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle, bir defaya 
mahsus olmak üzere, tehir edilmiştir. 

37. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
hVnun, 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) 

BAŞKAN — Sayın Dursun Akcaoğlu? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
nerin, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamam
lanacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İs
tanbul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının 
ne safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştır
ma Balkanından sözlü sorusu (6/276) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle, soru düşmüştür. 

39. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaVın, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrılıumış olduğuna dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal? Yok. Soru 
sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun görüşülme
si bir defaya mahsus olmak üzere, tehir edilmiştir. 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra ba
kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv? Yok. So
ru sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun «örülme
si bir defaya mahsus olmak üzere, tehir edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga? Yok. Soru 
sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun görüşülmesi 
bir defaya mahsus olmak üzere tehir edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere, tehir 
edilmiştir. 

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 Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar? Yok. 
Soru Sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere, tehir 
odil mistir. 

44. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre dağı
tılmış olduğuna dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/282) 

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) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyücc 
Çekoslovakya'ya güden Parlâmento Heyeti ile 
vazifeli .olarak gittiği cihetle bu iki sorunun 
görüşülmesi tehir edilmiştir. 

45. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşenin, 
Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatının 
ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri Baka
nımdan sözlü sorusu (6/283) 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe? Yok. So
ru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görüşül
mesi bir defaya mahsus olmak üzere tehir edil
miştir. 

46. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Gü
ney Sanayi şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair vergilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelen
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu? 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere te
hir edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kudret Bosuter yoklar. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle, -sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere tehir edil
miştir. 

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

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkanımı, benim maksadım, yüksek tekni-
'kor okulu açılıp acıllmaması hususunda idi. Eğer 
bu okuduğunaız sakilde yazılı ise sarfınazar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendimi, Sayın Bakan yoklar. 
Sorunun görüşülmeısi tethir edilmiştir. Bu ara
da tetkik e-dorsiniz, ya geri alırsınız veya tav
zih ediniz. Biz kendilerine tebliğ ederiz. 

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

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan? 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

Efendim, bugünkü gündemde mevcudolup da 
kendilerinin bulunmaması sebebiyle düşen soru
lar içinde, Petrol Komisyonunda vazifeli olup, 
bu sebeple memleket içinde -seyahate çıkmış olan 
arkadaşların soruları varsa, onlar hakkındaki 
işlem ilgili dairece tetkik edilerek ona güre gün
deme konulacaktır. 

(Umdemde görüşülecek başka bir husus bulun
madığı cihetle 8 Haziran 1967 Perşembe günü 
Maat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,30 
• » — » « 
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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'nm, 
Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde ince
lemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasına dair önergesi (10/14) 

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

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
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) 

tRLEŞtM 

Çarşamba 

15,00 

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 işleıudk 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

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

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

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

5. — istanbul 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 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 



7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
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 
dığıııa 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 daiı 
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 

2 — 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/253) 

17. — Niğde Milletvekili Buhi 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'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/255) 

19. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
i'iyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy, Kırklareli, Pı-
narlıisar, 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 sayıh Kanunun tat
bikatında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına 
dair Millî Uğitim 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 ka# 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

24. — Urfa Milletvekili Bchicc 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 
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neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, I 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. 
C. Ziraat Bankası ve tiler 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'm 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 - Arif iye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, 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 Türkiye den hayvan itha- | 

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, jnırdumuza 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
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 Yaşar Akal'm, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrılmmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra Ba
kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

41. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
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-
san'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına 
ve k ıç vasıtanın da hususiden taksiye çevril
miş olduğuna dair İçişleri Bakanından 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 Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 



44. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'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. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

46. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatiooğhı'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Gü
ney Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair vergilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelem-
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 etmesS: karşısında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285) 

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

49. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'ın, çimerto 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 


