
B 0 N E M : S OÎLT : 9 T O P L A N T I : 
• i « ••y'i . ı*ıatrin.*ı . r.ıııı m m »"•' • • • « » » " • ' " ^ « — — • 11 ıı ı •» • « • 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

23 ncü Birleşim 

18.12.1970 Cuma 

İçindfddîer 

Sayfa 
I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ i3lıö 
II — YOKLAMA 310 
III — BAŞKANLIK DÎVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 3/10,» 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Vedat Âli Özkan'ın, 14 . 12 . 1970 Pazar
tesi günkü Birleşiminde Yozgat Milletve
kili Celâl Sungur'un yaptığı »ağlık per
soneli ile ilgili demecine cevabı 310:311 

2. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, 

Sayfa 
Doğu ve CMiney - Doğu Anadolu'nun 
sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili de
meci ve Derttik Bahası Bttaamettin Ata
beyli 'nin cevabı. 311:314 

3. — Kütahya Milletvekili Ali Er-
bek'in, Çfcedis depj^mi do4ayw»yle yapıtan 
işler ve alınan tedbirlerdeki y^ermlik-
lere dair demeci ve îm*r v« tsk&n Ba
lkanı Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı 314:316, 

317:322 



M. Meclisi B : 23 18 . 12 . 1970 p : 1 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısının 
uzun sürmesi sebebiyle 17 . 12 . 1970 Perşem-
Ibe günü saat 7,30 da açılan birleşime, vaktin 
çok gecikmesi ve verülen iki önergenin kabulü 
üzerine 18 . 12 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak ü^ere saat 7,34 te son verildi. 

Kâtip 
Başkan Kayseri 

Sabit Osman Avcı Şevkat Doğan 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

»»• mt>«<^ •<••• 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : M. Orhan Dault (Manisa), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad .okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan'ın, 14 . 12 . 1970 Pazartesi 
günkü birleşimde Yozgat Milletvekili Celâl 
Sungur'un yaptığı sağlık personeli ile ilgili de
mecine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat AJH Özkan, bir birleşim evvel, 
Sayın Sungur'un, sağlık personeli ile ilgili gün
dem dışı görüşmesine cevap vermek üzere bu
yurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

14 . 12 . 1970 Pazartesi günkü Büyük Mec
lisin toplantısında, Yozgat Milletvekili Sayın 
Celâl Sungur, sağlık personelimin direnişi mev
zuunda bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya 
anında cevap veremedim. Çünkü, aynı saatler
de Maliye Bakanlığında, Maliye Bakanı ar
kadaşım ve onun teknik kademesiyle aynı mev
zuda görüşmelerde bulunuyorduk. Bu görüşme
de, sağlık personelinin meslekî teşekküllerinin' 
temsilcileri de yanımızda bulunuyordu. 

Bu görüşmeler gayet anlayışlı bir hava içe
risinde cereyan etmiş ve tatminkâr bir sonuca 
da bağlanmıştır, 

Yalnız, Yüksek Huzurlarınızda şu hususu 

i n - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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feSühassa belirtmek isterim. Sağdık personeli, 
Ihalk sidiği hizmetinde, vazifesinin öneminin 
Mr-a&i içerisindedir. Bu meslekte bir hastalık, 
I2M? âcil vaka, bir yaralı karşısında vazifeyi 
terk etmek, vazifeyi bırakmak gibi bir şey 
sureti katiyede mevzuubahis değildir ve ola
maz. Yalnız, bu hizmetin karşılığının maddi ve 
mânevi takdir edilmesi de icabeder. işte, Yük
sek Meclislerde görüşülmüş, müzakeresi ya-
Tpılmış olan Personel Kanunu, bu anlayış hava
sı içinde geçmiş ve tarafımızdan da bu anlayış 
(havası içimde hükümlerinin uygulanması dik-
katla takibe dilmektedir ve edilecektir. 

ıSa^gılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Doğu 
'<oe Güney - Doğu Anadolu'nun sosyal ve ekono-
•miş durumu ile ilgili demeci ve Devlet Bakam 
Hüsamettin Atabeyli'nin cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen birçok 
sayın Milletvekilinden, ıSaym Nebil Oktay, 
fSayın Aİ1 Erbek ve Sayın Hasan Türkay'a söz 
verilecektir. 

Gündem dışı ilk söz ıSaym Nebil Okbay'ın-
<iır. Sayın Nebil Oktay Doğu ve Güney - Doğu 
-Anadolu'nun sosyal ve ekonomik durumlariyle 
ilgili söz istemiştir. 

(Sayın Nebil Oktay, buyurunuz efendim. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 

bendeniz de söz istemiştim. 

'BAŞKAN — Herkese söz veremiyeceğimi 
ifade ettim; 3 arkadaşa Sayın Nebil Oktay, Sa
yın Türkay ve Sayın Ali Erbek'e 'söz veriyo
rum efendim. Mümkün değil, bu kere mümkün 
değil; bir dahaki sefere is'af edeyim efendim. 

IJlLMl BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 
benim getireceğim konu, bugünün hadiseleriyle 
ilgili, Yüksek Meclisin mânevi şahsiyetini tah
kirle ilgili bir meseledir. Ya Sayın Başkanlık 
bu konuda bir karar alır, veyahut da müsaade 
buyurulursa bendeniz de konuşayım efendim. 

BAŞKAN — iSaym IBiçer, gündem dışı söz 
alabilmek için birleşim başlamadan evvel Baş
kanlığa müracaat lâzımıgelir. (Bütün bunlar bu 
şekilde tesbit edilmiştir, bana şu anda geldi ya
zınız. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Efendim, iki de
fa odanıza geldim, 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim 
efendim, söze devam buyursunlar. 

M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, 
değerli •arkadaşlarım, huzurunuzu, bir vatan 
köşesi olan Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun 
ve özellikle seçim bölgeni olan Sürtln sosyal ve 
ekonomik durumu ile ilgili olmak üzere işgal 
etmiş bulunuyorum. 

üçüncü kalkınma plânının hazırlık çalışma
ları içinde bulunduğumuz şu sıralarda, bu böl
gelerimizin durumu çok daha fazla önem arz et
miş bulunmaktadır. Bu sebepledir ki, Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'nun sosyal ve ekonomik 
durumunu Yüce Meclisin huzuruna getirmeyi, 
Doğulu bir milletvekili olarak kaçınılmaz bir 
vazife addettim. 

Değerli arkadaşlarım, /bit noktaya dikkati
nizi çekmek isterim. îster (bu kürsüden olsun, 
ister bu kürsünün ıdışında her hangi bir 'kürsü
den olsun, Doğu - Anadolu vatandaşının insan
ca yaşama istekleri, haysiyetlice yaşama istek
leri ardında her zaman yanlış mânalar aranmış, 
bu isteklerde ideolojik bâzı sebepler görülmek 
istenmiştir. Bu yüzdendir ki, yıllardan beri 
onun çok samimî haykırışına kulak verilmemiş, 
ıstırabına ortak olunmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğulunun her 
haklı isteğinde bir mâna arayan zihniyeti mâ
kûl bir sebeple izah etmek mümkün değildir. 
Millî serveti tahribetme enflâsyonunun had saf
hada olduğu Türkiye'mizde, her türlü aşırı uç
ların kardeş kanı dökmek için yarış halinde 
oldukları Türkiye'mizde, her türlü sapık fikir
lerin serbestçe faaliyette bulunma imkânı olan 
Türkiye'mizde, bütün bu fikirlerden münezzeh 
bir tek yer varsa o da, bir vatan köşesi olan 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'muzdur. Ora
da, ne bir millî servetin tahribine şahidolabilir-
siniz, ne de sapık ideolojiler uğruna kardeş ka
nı dökenlere. 

Değerli arkadaşlarım, millî varlığımıza, millî 
beraberliğimize herkesten fazla bağlı olan Do
ğulu vatandaş, millî dâvalarda her vatandaştan 
daha fazla koşan Doğulu vatandaş, bu zihniyet
ten bizardır ve yıllardan beri üvey evlât mua
melesi görmekten muztariptir. 

Değerli arkadaşlarım, sırf mukayese imkânı 
vermek bakımından bâzı rakamlar arz etmek 
isterim. Yoksa, yurdun şu veya bu köşesinde 
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meydana gelecek her eser için, her kalkınma mi
sali için, her şeyden evvel bu vatanın bir evlâdı 
olarak kıvanç duyan insanlarız. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolu'nun nüfusu Türkiye'nin aşağı - yu
karı % 20 'sini teşkili etmektedir. Bu bölgeleri
mizde 18 il vardır. Devlete ait işyeri sayısı bu 
bölgemizde sadece 26 dır. özel teşebbüse ait iş
yeri sayısı ise sadece 75, toplam 101. 

Buna karşılık, Türkiye'de Devlete ait işyeri 
sayısı - bundan üç, dört sene evvelki istatistik
lere dayanıyorum - 257, özel teşebbüse ait işyeri 
sayısı 3 012. 

Bu rakamlar gösteriyor <ki, Devlet yatırım
larının sadece % 10 u, özel teşebbüs yatırımJla-
nnın ise sadece % 2,7 si Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'muzdadır. 

Buna muvazi olarak Doğu - Anadolu'daki 
işyerlerinde çalışan işçi sayısının yekûnu, 17 036 
dır. Türkiye'deki işyerlerinde çalışan işçi sayı
sının yekûnu, 326 000 dir. 

Çevirici makina adedi Doğu - Anadolu'da 
782, bütün Türkiye'de 5 498 dir. Elektrik moto
ru Doğu - Anadolu'da 4195, Türkiye'de 98 000 
dir. Jenaratör sayısı Doğu - Anadolu'da 51, Tür
kiye'de 4 800 dür. 

Bu rakamlar, sanayileşme bakımından Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu'nun içinde bulunduğu 
çok acıklı durumu göstermeye kâfidir sanırım. 

Öte yandan !bu bölgenin en büyük geçim 
kaynağı zirai durumuna flbir misal vereyim : 
1967 yılında Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'
nun 18 vilâyetindeki traktör sayısı 6 494, 
gutun Türkiye'deki traktör sayısı 74 982 dir. 

17 ildeki 773 000 çiftçi ailesinden sadece 
% 25,2 si zirai kredi almakta,, % 78,8 i bu kredi
den istifade edememektedir. 

9 970 köyden sadece 247 sinde Tarım ve Kre
di Kooperatifi mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, bu böl
genin zirai gelişmesi de sınai gelişmesi gibi, 
Türkiye'nin diğer bölgelerini, nüfusuna oran
tılı olmıyarak, çok geriden takibetmektedir. Bu 
rakamları her sahaya teşmil etmek mümkün
dür. Her sahada bariz bir dengesizlik vardır, 
her sahada bir korkunç uçurum vardır. Bu 
korkunç uçurumu, bu büyük dengesizliği mut
laka ve mutlaka ortadan kaldırmak lâzımdır. 

I Değerli arkadaşlarım, yukarda misalleri
ni verdiğim hususlar diğer bütün dallarda da 
ayniyle varittir. Elektrikleşmede durum böy
ledir, sağlık hizmetlerinde durum böyledir, yol 
meselesinde durum böyledir. 

Kendi seçim bölgem olan Siirt'i ele alıyo
rum : Köylerinin yarısından çoğu halen okul
suzdur. 

Muhterem Hükümetin dikkatlerini bir nok
taya çekmek isterim. İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânına göre 1972 yılının sonunda Türki
ye'nin bütün okulsuz yerlerinin okula kavuştu
rulması lâzımdır. Bu, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının eğitim sahasındaki hedeflerinden 
biridir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'nun köylerinden yarı
sından fazlasının okulsuz olduğunu düşündü
ğümüzde, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
bu hedefinin tahakkuk etmesi hakikaten bir 
hayal mevzuudur. Kendi seçim bölgem olan 
Siirt ilinin Fındık nahiyesinde 28 köy vardır, 
bunlardan sadece dördünde okul vardır. Okul 
mevcut olan köylerin çoğu gereçsizdir, araç
sızdır, her türlü imkânlardan mahrumdur. Bunu 
da dikkatinize arz etmek isterim. 

Ortaokula sahibolmak mazhariyetine eriş
miş ilçelerimizde ise öğretmen bulmak müm
kün değildir. Örneğin, yine Siirt vilâyetine bağ-

I lı Sason ilçesinin ortaokulu bir tek öğretmen
le idare edilmektedir. Müdürü kendisidir, fen 
grupu öğretmeni kendisidir, edebiyat grupu öğ
retmeni kendisidir ve maalesef bu ortaokula 
ikinci bir öğretmen temini imkânı, bütün ça
lışmalarımıza rağmen bulunamamıştır. 

Değeri arkadaşlarım, Siirt ili dahilindeki 
yerleşme ünitelerinin sadece % 26 smda su 
vardır. Köy yollarının gerçekleşme oranı yal
nız % 6 dır. 1 088 yerleşme ünitesinin hiçbi
risinde, yani hiçbir köyde elektrik yoktur. Sağ
lık hizmetlerinin sosyalizasyonu, halk sağlığına 
yardımcı olmamış, bilâkis onun sağlığını, dok
tor getireceği yerde, doktor götürmekle teh-
dideder duruma girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Siirt ili için söyle
diklerimiz Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun 
her vilâyeti için aynıdır. Bitlis için durum bu
dur, Muş için durum budur, Hakkâri, Muğla, 

| Mardin için durum budur. 

312 — 
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Değerli arkadaşlarım, Türk milletinin top-
yekûn mutluluğu için, birlik ve beraberliği için 
bu farklılaşmayı kaldırmak, Doğu Anadolu 
vatandaşın yıllardır süren ıstırabına son ver
mek lâzımdır. Doğu kalkınmasiyle ilgili Hü
kümet Programında yer alan 27 maddelik husus
ların biran evvel tatbik mevkiine konmasını 
rica ediyoruz. İkinci Kalkınma Plânının bu 
son yıllarında ve Üçüncü Kalkınma Plânının 
hazırlık çalışmalarında bu bölgenin kaderini 
değiştirecek büyük çalışmalar yapılmasını 
istiyor ve bundan ümitvar olduğumuzu ifade 
ediyoruz. 

Netice olarak arz etmek isterim ki, Doğu 
Anadolu'yu insan haysiyetine yaraşır bir ya
şama ortamına kavuşturacak, Doğu Anadolulu 
vatandaşı, yıllardır mutsuzluk içerisinde olan 
Doğu Anadolulu vatandaşı mutluluğa ulaştı
racak Hükümet, hangi Hükümet olursa olsun, 
ona bu mutluluğu verecek iktidar, hangi ikti
dar olursa olsun, millî vazifelerin en büyüğü
nü yapacak, büyük bir vazife yapmanın iç 
huzurunu duymaya hak kazanacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (G. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atabeyli. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Değerli arkadaşlarımızın Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu'nun problemleri üzerinde yap
mış olduğu gündem dışı konuşma, filhakika bu 
bölgelerimizin durumunu Yüce Heyetinize in
tikal ettirmek gayretini taşıyor, pek tabu bir
takım hakikatleri de ifade ediyor. 

Yalnız, hemen ifade etmek isterim ki, asır
ların ihmali ile meydana gelmiş boşlukların kı
sa zamanda doldurulması imkânı mevcut değil
dir. Bütün mesele, bu birikmiş olan ıstırapların 
ve dertlerin ortadan kaldırılması için alınma
sı gerekli tedbirlerin zamanında ve yerinde 
alınmaya başlanıp başlanmamış olması mese
lesinin tesbit ve teşhis edilmiş bulunup bulun
mamasıdır. 

Gerek Plân, gerek bütçe müzakerelerinde 
mesele Yüce Heyetiniz tarafından tartışıldığı 
gibi, Hükümet de bu meseleyi hem bir plân çer
çevesi içerisinde, hem plânın tatbikatı olan 
program çerçevesi içerisinde itina ile ele almış 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşımızın bahsettiği Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu bölgesi, imparatorluktan 
beri değişik sebeplerin, değişik faktörlerin te
siri altında yurdumuzun diğer bâzı bölgelerin
de olduğu gibi, - bu sadece Güney ve Güney Do
ğu Anadolu'ya münhasır değildir - yurdumu
zun diğer birtakım bölgelerinde de, «Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu seviyesinde» diyebilece
ğimiz kalkınmamışlık belirtileri vardır. Bina
enaleyh bu dengesizliği ortadan kaldırmak için 
meselenin plân dengesi içerisinde kabul edi
lip, o yolla bir hal çaresi aranması bugün ar
tık tevessül olunmuş bulunmaktadır. 

Bizden önce Hükümet etmiş bulunan iktidar
lar, - meseleyi şahsileştirmiyorum, meseleyi ga
yet genel olarak ifade ediyorum - bu bölgele
re alt yapı hizmetlerini ve oralarda sanayiin 
gelişmesi için lüzumlu olan sair hizmetleri gö
türmüşler de biz bunu ihmal etmiş değiliz. Biz, 
bir taraftan bu bölgenin alt yapı hizmetlerini 
tamamlamaya, enfrastrüktürünü yerleştirmeye 
gayret ediyoruz, diğer taraftan da bu enfras-
trüktürün temin edeceği teşvik imkânları ve 
tedbirleriyle bu bölgeyi kalkındırmaya uğraşı
yoruz. Bu bölgeye yatırımları teşvik etmek 
için malî, iktisadi tedbirler almışızdır. Hü
kümet Programımızda bölgenin kalkınmasını 
temin etmek için özel bir program hazırlanmadı 
lüzumuna işaret etmişiz ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda da Doğu bölgesi için özel bir kaik'imıa •-
programı, yani genel kalkınma plânımız içiri
şinde Doğu için özel bir kalkınma yeri tesbit 
etmeye çalışıyoruz. Bu plân huzurunuza gelip 
münakaşası yapıldığı zaman âriz ve amik bu 
meseleleri de çözmek imkânı bulunacaktır. 

Doğu problemine Hükümetimiz, arkadaşımı
zın işaret ettiği mânada geniş bir ehemmiyet 
vermektedir. 1967 yılından itibaren yatırım 
programlarını tetkik buyurursanız, enfrastrük
türünü tamamladığımız sanayiin gelişme istida
dı gösterdiği bölgelerde fabrikalar yapıyoruz, 
et kombinaları kuruyoruz. Zirai bakımından 
gelişmesini temin edecek, zirai potansiyeli ha
rekete getirecek tedbirleri almaya gayret 
ediyoruz. Ama, yine değerli arkadaşlarım ka
bul edeceklerdir ki, bütün bunlar, bütün Tür
kiye düşünülmek ve Türkiye'nin genel iktisadi 
dengesi içinde mütalâa edilmek lâzımdır ve 
lâzımgelen bir keyfiyettir. Bir Doğu kalkınma
sına, Doğu'dan aldığımızı vereceğiz mânasında 
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bakarsak, Doğu'yu ve .Güney Doğu'yu kalkın
dırmamıza imkân yoktur. Bugün artık bu gö
rüşler zaten terkedilmiştir. Ama şurası bir 
gerçektir M, altyapı potansiyelinin mevcu-
dolduğu yerlerde yatırım temayülü, bilhassa 
özel sektör bakımından yatırım temayülü Do
ğuya nazaran çok fazladır. Eğer genel tabloda, 
genel bilançoda, genel rakamlarda bu yatırım 
temayülü fazla görülüyorsa, bu doğrudan doğ
ruya özel sektörün daha verimli olan sahaya 
temayülü dolayısiyledir. Ama, sözlerimin ba
şında da ifade ettiğim gibi, bu sektörü de Do
ğuya tevcih etmenin çare ve imkânlarını 933 
sayılı Kanun ile aramışız ve fakat kanunun iptal 
edilmesi dolayısiyle bulamamışızdır. Bunun ted
birlerini, Doğuya bu yatırımların teşvikini te
min edecek sair tedbirleri huzurlarınıza getir-/ 
mek üzereyiz. Bu tedbirler alındıktan sonra 
meseleye daha köklü, daha esaslı eğilmek im
kânını bulmuş olacağız ve bu geri kalmışlığı da
ha kısa zamanda gidermek imkânını temin et
miş olacağız. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

3. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, Ge
diz depremi dolayısiyle yapılan işler ve alman 
tedbirlerdeki yetersizliklere dair demeci ve İmar 
ve İskân Bakanı Hayrettin NaMboğlu'nun ceva
bı. 

BAŞKAN — Sayın Ali Erbek, Gediz depre
mi ve çalışmaları ile ilgili olarak gündem dışı 
söz istemişsiniz. Buyurun. 

Yalnız, gündem dışı şümulü içinde kalın
masını muhterem milletvekillerinden rica ede
ceğiz, yani kısa, veciz olsun. 

Sayın Erbek, buyurum. 
ALİ ERBEK (Kütahya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekili arkadaşlarım; 
Memleketim olan Gediz, Emet ve (Simav'da 

28 Mart 1970 tarihinde vukubulan deprem fe
lâketinden sonra yapmış olduğum gezi intiha
larımı, hemşehrilerimin felâketten dolayı duy
dukları acıları ve arzularını dilimin döndüğü 
kadar, o günlerde hu kürsüden anlatmaya ça
lışmış ve Hükümetten bâzı temennilerde bulun
muştum. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Parlâmen
to grupunu temsîlen Sayın Reşit Ülker, Sayın 

Şevket Asbuzoğlu, Sayın Şevket Koksal, Sayın 
Mehmet Aytuğ, Sayın Muammer Erten ve ben
denizden (müteşekkil bir heyetle felâket bölge
sinde müteaddit zamanlarda üç defa geziler 
yaparak yine halkın dert ve dileklerini tesbit 
ettik. 

Eşya dağıtımı, arsa istimlâki, malzeme ih-
zaratı, inşaat işleri ve sairede görmüş olduğu
muz aksaklıkları telgraflarla, verdiğimiz de
meçlerle basın ve TRT yoluyla Hükümete du
yurmuştuk. 

Son zamanlarda gerek şahsan bana ve ge
rekse parti genel merkezimiz ve grup başkan
lığımıza vukubulan şikâyetler ve talepler üze
rine grupumuzu temsilen, hem Yeni Gediz'in 
açılış (merasiminde ve hem de yeni yapılan ilçe, 
bucak ve köyleri gezerek incelemelerde bulun
mak, halkın dilek ve şikâyetlerini dinlemek ga
yesiyle Elâzığ Milletvekili (Sayın Mehmet Ay
tuğ, Erzincan Milletvekili iSayın Hasan Çetin-
Kaya, Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan ve 
bendenizden müteşekkil Cumhuriyet Halk Par
tisi Parlâmento Heyetimizin Gediz, Emet ve Si
mav ilçeleri ile Hacıbekir, Hacımahmut, Çav-
darhisar, Efendiköprüsü, Susuz, Yenigüney, 
Cebrail, Yunuslar, Akçaalan, Yeşilova, Kıran-
köy, Soğuksu, Kayaköy, Hamamköy, Hisarcık, 
Aydıncık ve örencik köylerinde tesbit etmiş 
olduğumuz aksaklıkları, halkın dert ve şikâ
yetlerini madde madde izaha çalışacağım. 

1. — Bundan evvelki yapmış olduğumuz 
konuşmalar, demeçler ve sair yollarla Hüküme
te duyurduğumuz halkın dilekleri ve uyarma
larımız Hükümetçe nazarı itibara alınmamış
tır. 

2. — Daimî iskân için yapılan konutlar kü
çüktür, kifayetsizdir. 

3. — Arsalar köy yaşantısı için yeterli de
ğildir. 

4. — Hükümet; TRT ve basın yoluyla, dep
rem bölgesinde inşa ettirilen konutların tama
men bitmiş ve halkın iskânına hazır olduğunu 
bildirmiş olmasına rağmen, maalesef, gezdiğimiz 
20 köyde yapılan konutların tam olarak bitme
miş olduğu ve henüz kullanılacak halde bulun
madığı görülmüştür. 

5. — İnşaatta kullanılan malzeme kalite iti
bariyle çok düşüktür. 

6. — Kur'aları çekilip teslim edilen 18 köy
deki konutların iç kapılan takıhnamıştır. 
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7. — İşçilik de iyi değildir. Normlara uy
gun olmayıp, vasıflar fenni şartlara göre ya
pılmamıştır. Sıvalar da fennî şartlara göre 
yapılmamıştır. Tahtalar hiç rendelenmemiş ve 
ekseri inşaatlarda da 3 ncü sınıftan daha dü
şük vasıfta kereste kullanılmıştır. Tavanlara 
çakılan tahtalar, kalınlıkları itibariylee birbirini 
tutmadığı gibi, tahtaların baş kalınlıkları ile 
uç kalınlıkları arasında çok büyük fark var
dır. Kapı ve pencerelerin ekserisi doğramalık 
keresteden yapılmamıştır. Binaların hiç birisin
de iç badana yoktur. Ekseri konutta da sıva
lar daha şimdiden dökülmeye başlamıştır. Pre
fabrik evler duvarlarından su almaktadır. 

8. — Yeniden başka yerlere nakli yapılan 
köylerin kısmen içme suyu ve yolları yapılma
mıştır. Depremde suyu kesilenlerin henüz su
yu verilmemiştir. Bâzı köylerde cami ile bera
ber okulların da yapılması icabederken, okul
ların yapılmadığı görülmüştür. 

10. — Köylünün konutu yanında yapılması 
gereken ahır, samanlık, ambar gibi yan tesis
ler yapılmamıştır. Bilhassa bu konuda şikâyet
ler umumidir. 

11. — Konutların yapımı için yine felâke
te uğramış vatandaşlara ait «verimli arpalık» 
denilen tarlalar istimlâk edilmiş, çok cüzi bedel
le alınmasına rağmen, bu vatandaşlar (bedellere 
katiyen itiraz etmemişlerdir. Hal böyle iken 
tarlaları istimlâk edilen bu felâketzedelere be
delleri zamanında ödenmemiş, bu da yetmiyor
muş gibi bedellere karşı Hazine, «tenzili be
del» dâvası açmak suretiyle felâketzede bu va
tandaşları mahkemelerde süründürmeye başla
mıştır. Aslında başka bir maksatla istimlâk 
edilmiş olsaydı, bu kişiler takdir edilen bu be
dellerle tarlalarını katiyen bırakmazlardı. 
Bunlara karşı yapılan haksız işlemin durdu
rulması gerekir kanaatindeyim. 

12. — Bâzı köy ve kasabalarda hasar tes-
bitleri önceleri alelusul yapılmış, ikinci bir ha
sar tesbiti yapılacağı söylenmiş olmasına rağ
men ikinci tesbit yapılmamış ve bâzı köy ve 
kasabalarda da ağır hasar raporu alan evler 
orta hasara, orta hasar raporu alan evler de 
hafif hasara çevrilmiştir. Hülâsa, tesbitler esas
lı yapılmamış, bu yüzden pek çok vatandaş 
mağdur olmuş, hasar derecesine göre verilmesi 
icabeden paraların da bir kısmı alınmış, bir kıs
mı henüz ödenmemiştir. 

Bilhassa, her nedense Simav ve Emet'de ha
sar tesbitine önem verilmemiş, pek çok vatan
daş depremden zarar gördüğü halde yardım 
alamamışlardır. 

13. — Konutların emaneten yapılmasında 
kifayetsiz taşaron ve işçi çalıştırıldığı nedeniy
le konutlar fennî şartnamelere uygun olarak 
yapılmamış ve yapılanlar da kontrolün dışında 
yapılmıştır. 

14. — Konutların birçok yerde çok sık ve 
arka arkaya yapılması nedeniyle ileride köylü
nün yapacağı yan tesisler için kâfi arsanın bu
lunmaması şikâyet konusudur. 

15. — öncelikle yabancı ülkelere işçi gön
derilmesi gereken köy ve kasabalardan işçi gön
derme işleminin hasar durumu karşısında nis-
betsiz olduğu söylenmektedir. 

16. Yapılan konutlar, maliyet birimlerine 
göre çok pahalıya mal edilmiştir. Bâzı yerlerde 
hakiki maliyet değerleri henüz bildirilmemiş ol
makla beraber, bâzı köylerde 17 518 lira ola
rak bildirilmiştir ki, hakikaten bu maliyet be
deli çok fahiştir. Eğer para verilmek suretiyle 
Hükümetin kontrolunlda, hattâ hariçtecı usta 
ve işçi çalıştırılmak suretiyle köylüye yaptırıl
mış olsaydı 10-15 bin liraya mal edilebileceği 
kanaati umumidir ve doğrudur. 

17. Kayaköy'de Avusturya Hükümeti tara
fından 3-4 milyon lira para sarf edilmek sure
tiyle inşa ettirilen, yatağından tebeşir tahtasına, 
sırasımıdan sandalyesine kadar tefriş edilen okul, 
bugüne kadar köylünün mütaaddilt müracaat 
ve teşebbüslerine rağmen, Hükümetlin ilgisizliği 
yüzümden eğitime açılamamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, kısa bir süre içinde yap
mış olduğumuz gezide teslbit ettiğimiz aksak
lıkları dile getirmeye çalıştım. Hürriyet gazete
sinin, yalnız Gediz ilçe merkezlimde yaptığı in
celeme neticesi kamu oyuna sunduğu bilgiler 
hakikaten ilginç ve üzerinde durmaya değer ve 
bâzı hususlarda bizim kanaatlerimizi doğrular 
maJhiyetltedir. Eğer ıbu gazete yalnız Gediz ilçe 
merkezinde olduğu gibi Emet ve Simav köyle
rinde de incelemeler yapmış olsaydı bizim müşa
hede ve kanaatlerimiz dalha çok açığa ve belki 
de daha pek çok aksaklıklar ve belki de yolsuz
luklar meydana çıkacaktı. Hükümetten istir
ham ediyorum, Hürriyet gazetesinin beyanları 
doğru mudur, bahsettiği şirketlerle bakanlık 
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yelMMterfinin ilgisi v̂ u? nnıtoy bugüBJe kadar ge
rek !bu hususta ve gsrefcje başka hususlarda ba
kanağa ffle gaibi #âS{Ŝ eKlecn ıruJsuIbul&ıvuş ve Hükü
met olarak bu şikayet ve ihbarla* ne şekilde de-
ğerî6îidiriimiştir, aeıMonsıaı. 

BAŞKAN — Saym İmar ve İşkalı Bakanı 
Haytmitt Nı&ajttoğtu, ttuyıanmuz elendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBO^LÜ {Kayseri) — Mum-teremı Başkan, 
muhterem miMfetiraffiüi&ri* 

ı»ayi4l Aîl Erfefek aaMKteşıma biraz sonra arz 
edeceğim bilgeleri baaift, fa^SĞmm fırsatı verdik-
l'eri içiiı t*şeMçür e'diyoinım-. 

"fraftıte iştift)* ıfl&tfaJdJe tidfeyfcn M, muhteremi 
a<tHkaia<â m ejdk *a*M' bir tse*8dk yapmiş. Bu sat
hi tetkikine ben aâlittfâ6& diöfüım. Benim Hükü
metim de razı olmaz, iktidarım da razı olmaz. 
Gtrlupumda ifade ettiğim üzere, ©özlerime Ibaışla-
madaın önce ibu konu için IMecBs tahkikatı işi
yorum, ben iısltiyıorum. (A.P. sıralarından alkış
lar) İstediğiniz arkadaşları, Sayın Erbek de dâ
hil olduğu halde, seçmenizi ve orada ariz aımik 
tahkikat ve tetkilkat yapılmasını istirham edi
yorum. Maruzatıma başlamadan önce bunu pe
şinen arz etmıek istiyorum. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Oy vermezler 
Sayım Bakan, Başbakan da istedi, vermediler... 

'BAŞKAN — Sayın Birgit... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Devamla) — Bizim her işimiz 
açıktır. Hiçjblirimiz... 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Ne alâkası 
var, ne zırlıyorsun orada... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — (Ben zırlamı
yorum, sen zırlıyorsun, it... (A.P. ve C.H.P. sıra-
laırindaın karşılıklı gürültüler ve yer yer ayağa 
kalkmalar) 

BAŞKAN — İdare©! arkadaşlar... (Gürültü
ler) Sayın Bîrgit... 

ENVER TURGUT (kayseri) — Dışarı çı
kalım. (Gürültüler) 
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ORHAN BİRGİT (Ankara) — Çıkalım. 
ENVER TUAGUT (Kayseri) — Çıkmazsan 

namussuzsun. (A.P. ve G.H.P. sıralarlardan yer 
yer ayaklanmalar vte gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler yerlerinize otu
runuz. (Gürültüler) 

Sayın Birgit, Sayın Birgit... (Şiddetli gürül
tüler) Sayın üyeler lütfen yerlerinize oturum. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — »iade haysi
yet olsa o sıralarda oturmazsınız. (A.P. sırala
rından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ... Sayın Aytuğ... 
(A.P. ve C.H.P. sıralarından karşılıklı şiddetli 
gürültüler) Lütfen yerlerinize efendim, idareci
ler yok mu? Nerede idareci arkadaşlarımız? 
Yerlerimize lütfen,.. (Şiddetli gürültüler) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Oradan bıyıklı 
hır arkadaşımız, ismimi bilmiyorum, «sizde hay
siyet oba o sıralarda oturmazsınız» demdıştir. 

BAŞKAN — Bakan konuştuktan sonra Sa
yın Aytuğ'u alacağım, zapdettim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Grupum adına 
söylüyorum, sözünü geri alması lâzımdır. Bütün 
Meclise hakaret edercesine konuşan bu arkada
şımıza lütfen gereğini yapmanızı rica ediyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lisanı nezahate Sayın Bakan 
kürsüden indikten sonra... (Gürültüler) 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Ne diyor o ora
dan? Sözünü gferi alsın. (Sıralar arasında yer 
yer ayağa kalkmalar ve şüddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Birleşime ara vermiek mecbu
riyetinde kalacağım. Sayın milletvekilleri yer
lerine oturmadıkları takdirde birleşime ara ve
receğim. (Şiddetli gürültüler) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bütün grupum 
adına ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim anladım Sayın Den
giz, kürsü meşgul, kürsü meşgul... (Şiddeti gü
rültüler) Meclise bir saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,22 
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mmct OTURUM 
Açılma saati ; l?>2fr 

BALKAN — Başk&nteltiE Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Dâ ut (Jfcanisa), Memduh Elkşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 ncü Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

III. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, Ge
diz depremi dolayısiyle yapıdan i§ler ı)« alman 
tedbirlerdeki yetersizliklere dair demeci ve İmar 
ve îskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun ce
vabı. 

BAŞKAN — ZaMar getirilmiştir. Zaptı ay
nen okutuyorum : 

«Başkan — Sayın tmar ve iskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu, buyurunuz efendim. 

İmar ve îskân Bakanı Hayrettin Makiboğlu 
(Kayseri) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Sayın Ali Erbek atfkad&şıraa, biraz sonra arz 
edeceğim bilgileri bana açıklama fırsatı verdik
leri için teşekkür ediyorum. 

Yalnız şunu da ifade edeyim ki, muhterem 
arkadaşım çok sathi bir tetkiîk yapmış. Bu 
sathi tetkikine ben asla razı değilim. Benim 
Hükümetim de razı olmaz, iktidarım da razı 
olmaz. Grupumda ifade ettiğim üzere, söz
lerime başlamadan önce bu konu için Meclis 
tahkikatı istiyorum; ben istiyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar) istediğiniz arkadaşları, 
Sayın Erbek de dâhil olduğu halde, seçmenizi 
ve orada ariz ev amik tahkikat ve tetkikat 
yapılmasını istirham ediyorum. Maruzatıma 
başlamadan önce bunu peşinen arz etmek isti
yorum. 

Orhan Birgit (Anfeara) — Oy vermez
ler Sayın Bakan. Başbakan da istedi, verme
diler... 

Başkan — Sayın Birgit... 
İmar ve Iskan Bakam Hayrettin Nakifboğlu 

(Devamla) — Bizim her işîmiz açıktır. Hiçbiri
miz... 

Enver Turgut (Kayseri) — Ne alâkası 

vfci, ne arhyöTSun: orada... 
Orhan Birgit (Ankara) — Ben zırlamı

yorum, sen zırlıyorsun, it.. (A. P. ve C. H. P. 
ttrâlarlndan karşıüUklı gürültüler ve yer, yer 
ayağa kalkmalar.) 

Başkan — idareci arkadaşlar.. (Gürültüler) 
Sayın Birgit... 

Enver Turgut (Kayseri) — Dışarı çıkalım. 
(Gürültüler) 

Orhan Birgit (Ankara) — Çıkalım. 
Esrar Turgut (Kayseri) — Çıkmazsan na-

fB&ulSBfUsu& (A. P. ve C. H. P. sıralarından yer 
yer ayaklanmalar v« gürültüler.) 

®a§kan — Saym üyeler yerlerinize oturu
nuz. '(GHMlfcfttoy 

Sayın Birgit, Sayın Birgit... (Şiddetli gü-
ruftöföef.y Saym üyeler lütfen yerlerinize otu-
r m 

Mehmet .Aytuğ (Elâzığ) — Sizde haysi
yet olsa o sıralarda oturmazsınız. (A. P. sırala
rından şiddetli gürültüler.) 

(Başkan — Sayın Aytuğ... iSaym Aytuğ.. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılıklı şid
detli gürültüler.) Lütfen yerinize efendim, ida
reciler yok mu? TNerede idareci arkadaşlarımız? 
Yerlerinize lütfen... (Şiddetli gürültüler.) 

toton Deaagiz (Uşak) — Oradan bıyıkflı 
bir «tfkadaşımız, ismini bilmiyorum, «Sizde hay-
siyetr olsa o sıralarda oturmazsınız.» demiştir. 

Stigkan — Baltan konuştuktan sonra. Sayın 
Aytağ'ft alacağım zaptettim. 

Ozbta Dengiz (Uşak) — Grupum adına 
söylüyorum, sözünü geri alması lâzımdır. Bü
tün Meclise- hakaret edercesine konuşan bu ar
kadaşımıza lötf en gereğini yapmanızı rica ede-
s&n. (CHk*üüfeİöer) 

— m 
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'Başkan — Lisanı nezahate Sayın Bakan kür
süden indikten sonra... (Gürültüler) 

Lâtif Aküzüm (Kars) — Ne diyor o ora
dan? Sözünü geri alsın. (Sıralar arasında yer 
yer ayağa kalkmalar ve şiddetli gürültüler.) 

Başkan — Birleşime ara vermek mecburi
yetinde kalacağım. Sayın milletvekilleri yerle
rine oturmadıkları takdirde birleşime ara vere
ceğim. (Şiddetli gürültüler) 

Orhan Dengiz (Uşak) — Bütün Grupum 
adına ısrar ediyorum... 

Başkan — Efendim anladım Sayın Den
giz, kürsü meşgul, kürsü meşgul. (Şiddetli 
gürültüler) Meclise bir saat ara veriyorum.» 

Sayın Aytuğ'un, içıtüaüğün 187 nci maddesi 
gereğince, «Sizd'3 haysiyet olsa o sıralarda 
oturmazsanız» demek suretiyle Meclisin bir ta
rafında oturan kısma hitabetmesi, bunun dize
rine gürültülerin tehaddüs etmesi Ve bunun ne
ticesinde de birleşime bir saat 'süre ile ara ve
rilmesi zorunlu hale gelmiştir. iSayın Aytuğ'un 
(gürültüye isebebiyet veren bu sözünden müte
vellit kendisine Başkanlıkça takbih cezası veri
lecektir. (A. P. sıralarından «Takbih az» ses
leri). 

Sayın Aytuğ'un görüşme imkânı vardır, di
lerse ibu görüşme imkânını başkasına da verebi
lir. Görüşme arzu etmediği takdirde takbih ce
zası ımüzakeresiz oylarınıza arz edilecektir. 
(A. P. sıralarından «sözünü geri alsın» sesleri). 

Sayın Aytuğ, Sayın Necdet TJğur'a söz ve
riyor musunuz efendim? 

MEHMET AYTÜĞ (Elâzığ) — Evet. , 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Necdet Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Millet Meclisinin oturumlarında zaman za

man Parlâmento üyelerinin hiç birisinin arzu 
etmediği kelimeler sıraların her tarafından söy-
lenmektadir. Bu kelimeler aslında arkadaşları
na bir kalsit ile söylenen kelimeler (değildir. Za
man zaman ya aşırı hassasiyet, ya birikimler 
sebebiyle bu tip kelimelerin, telâffuz edilmemesi 
gereken kelimelerin, iburada ne Ibirlbirlerimize 
karşı, ne müesseseye karşı söylenmemesi gere
ken kelimelerin söylendiğini görmekteyiz. As
lında hu kelimelere de doğrudan doğruya gi
dilmiyor. Bu Parlâmentoda yerleşmiş bir gele
nek var. !Saym Başkanlar çırpınırlar, fakat 

hepimiz zaman zaman haklı olarak, zaman za
man heyecanımız altında Başkanların müdaha
lesine rağmen kürsüdeki konuşan arkadaşımıza 
oturduğumuz yerden [biz de hitapta bulunuruz. 
Öyle zaman olur ki, kürsüdeki konuşan zat 
böylesine hitabı davet eder mahiyette konuşur; 
bir yerde söylenilen kelimeler, o davetin icabı 
olur. Ama, kürsüdeki konuşan zatın ölçüsünü 
hiçbir zaman, kendisinde cevap vermek hakkı 
duyan geçmemelidir. 

Bugünkü hâdisemizde, kürsüde konuşan Ba
kan, böyle daha evvel kendisine cevap verilme
sini gerektiren birşey söylememiştir. Buna mi
sâlimi kendisi üzerine alınmaması için söylüyo
rum. 

Bu kelimelere gelmeden önce, hepimizin 
(hassasiyetimizi kontrol altına almamız temenni 
edilir. Ama, görüyoruz ki, yalnız bu celse de
ğil, dün de oldu, daha evvel de oldu; çeşitli par
tilere menlsup arkadaşlarımız; kasıtlarını geçen 
kelimeleri, bir yerden, bir zamandan sonra de
vam ettiği takdirde, (sıöyliyebilmeıktedirler. 

Bugünkü söylenen kelimeler, bir kasıt ta
şıyan kelimeler değildir. Bugünkü söylenen ke
limeler, her hangi bir grupu, grup üyelerinin 
tümünü içine alan ve bu maksatla ifade edilen 
kelimeler değildir. Zabıtları gördünüz; zabıt
larda öylesine noktaya gelinmiş ki, şu kelime 
söylenmiş, bu kelime (söylenmiş ve bir iş çığı
rından çıkmış. Parlâmentoda bu istidadın bit
mesi, üstüne çıkmamız lâzımdır. Hiçbirimizin, 
kürsüdeki konuşana veya birbirimize söylediği
miz kelimelerin, aslında bir parlömanterlik ni
teliklerinin üstüne çıkmaması gerekir. Bugün
kü tatbikatın bir ıson olmasını temenni edelim, 
karşılıklı yapılmış (olan şeylerde bir kasıt olma
dığını ifade edelim ve siyasi partilerin birbir
lerinin tümünü içine alan her hangi bir beyan
da bulunmadığını ifade edelim. Ancak, karşı
lıklı söylenilen sözlerin, karşılıklı asabiyet için
de söylenmiş kelimeler olduğunu kabul edelim 
ve bundan böylesinde de hep beraber birbiri
mizi yaralama noktasına gelmeden, konuşmala
rın selâmetle yürümesine çalışalım. Bu, daha 
yapıcı bir tatbikat olacaktır. Bu noktayı, as
lında.. 

FAHRİ U&RASIZOĞLU (Uşak) — Hakaret 
yok mu? iSözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız ©fen
dim. 
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NiİÖMT VĞTJR (Devamla) — Efendim, ı 
ş;mdi zabıtları dinlediniz. Bir lyerden sonra, 
takdir edeceksiniz, ıolup (bitenler iki tarafça da 
lolup bitmemesi gerekenlerdir ve diyorum ki, 
aslında bu olup bitenlerin üzerine gitmiyelim. 
Parlâmentonun eski bir (geleneğinin zaman za
man ölçü dışına çıkmasıdır, bir kasıt yoktur. 
Bu hâdiseden «sonra da Mecliste kalan arkadaş
larınız beraber oturdular. Aslında kelimelere 
bağlı kalmıyalım. Kelimelerde böylesine bir ka
sıt, böylesine bir maksaıt yoktur. Kısır bir çe
kişme içine girmeden, «isen dedin, ben dedim» 
in üstüne çıkaraktan, bir yerden sonra bu olay
dan (birbirimize karşı daha dikkatli olunması 
yolunda istifade edelim. Hepinize saygılar su
narım efendim. (A. P. sıralarından «Sözünü 
geri alsın» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... (A. P. 
sıralarından «Müzakere açılsın» sesleri) 
Müzakere açılmaz efendim. Başkanlık zaptı 
okundu, Sayın Mehmet Ayituğ görüşme hakkını 
ıSayın Necdet Uğur'a verdi. Sayın Necdet Uğur 
görüşlerini ifade etti. 'Takbih cezasının takdiri 
yüksek oylarınıza aittir. Oylarınıza arz ediyo
rum. Takbih cezası verilmesini... (A. P. sırala
rından şiddetli gürültüler). 

4HSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum ISayın Başjkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
böyle birşey yok. 'Oylarınıza a/rz ediyorum.. 
(A. P. sıralarından şiddetli (gürültüler) Bir 
'kere usulü okuyayım efendim. 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
söz verilmez. Okuyayım.. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

'CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Hem hakaret 
ediyor, hem de sözünü ıgeri almıyor. Sözünü 
geri alsın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka efendim. 

'«Takbih cezaisini müstelzim olan hareketler 
şunlardır».. (A. P. sıralarından '«Vuzuha ihti
yaç var» sesleri) Beğil efendim, 'Genel Kurula 
arz ediyorum. (A. P. sıralarından «Sözünü geri 
alsın» sesleri). Bir dakika efendim. | 
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«1. — Aynı inikatta iki kere ihtar cezasını 
gördüğü halde, bunu müstelzim hareketlerden 
vazgeçmemek; 

«2. — Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına 
uğramak; 

«'3. — Mecliste bir gürültüye sebebolmak». 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

SABRi KESKİN (Kastamonu) — Bunlar 
değil efendim, ne alâkası var bunun? Grupa 
ıhakaret edilmiştir. «Haysiyetsizler» diyor. (A. P. 
sıralarından (gürültüler). 

IBAŞKAN — Efendim, gürültünün, sebebi, za
bıtlarda okuduğum husustur. Zabıtlarda oku
duğum hususun karşılığı, Meclisimizde tahassül 
eden gürültünün sonucunu Başkanlık takbih 
cezası tevcihi suretiyle öngörmüştür. Bunu 
oylarınıza arz edeceğim. Oya arz etmeden ev
vel.. (A. P. sıralarından «Hayır, sözünü geri 
alsın» sesleri.) Bir dakika efendim, 189 ncu 
maddeyi de okumama müsaade eder misiniz? 
(A. P. ve C. H. P. sıralarında karşılıklı müda
haleler, şiddetli gürültüler) Takbih.. (A., P. sı
ralarından şiddetli gürültüler). Bir dakika 
efendim, çok rica ederim, yardımcı olunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
ıSayın Balkan, haysiyetsizlik devam ediyor. 
(A. P. ve 'C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler ve karşılıklı müdahaleler). 

IBAŞKAN — Müsaade buyurunuz, muhte
rem milletvekilleri lütfen yerinize oturunuz, 
imkân veriniz. 189 ncu ımaddeyi okuyorum, tat
bikatını okuyorum.. (A. P. sıralarından gürül
tüler) . 

LATİF AKÜZÜM (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum. Bize akıl veremezsiniz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — ISayın Başkan, 
bana söz veriniz. Bu Ihâdise tekrar cereyan et
mez. Çok rica ediyorum, grupum adına bu me
sele üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğiz söz 
veriniz. 

BAŞKAN — Efendim, 189 ncu maddeyi 
okuyayım, ondan sonra vereyim. (A. P. sıra
larından gürültüler). Efendim, Genel Kurulu
muzda bir mesele var mıdır?. Bir hususun tan
sım, tertip ve bir sonuçlandırılması gerekir mi? 
Gerekir.. (A. P. sıralarından gürültüler). Bir 
dakika efendim.. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhakkak ceza verilir. Cezadan evvel 
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tashih edilmesi gereken bir husus vardır. Mü
saade buyurunuz bu arkadaşımız tashih etsin. 
Tashih etmez ise ondan sonra ıoya başvurur-
nuz? 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir hüküm yok, 
ama ISa/ym Aytuğ böyle birşeye talip değil, 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Talip (de
ğilse, biz de bunu söyliyeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, kendilerini davet et
tim, hakkınızdır, görüşünüz 'dedim. O hususu 
beyanı arasında ifade edebilirdi. Kendi adına 
ISayın Necdet Uğur'a söz verdiler, halklarını kul
landılar, usule uygundur. Müsaade edin, okuya
lım : (A. P. sıralarından gürültüler) 

«Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarıl
mak cezaları Reisin teklifi üzerine Heyetçe mü
zakeremiz ve iş'ari reyle kararlaştırılır. Aleyhin-
Ide böyle bir ceza teklif edilen mebusun bizzat 
veyahut arkadaşlarından biri vasitasiyle izahat 
Vermeye hakkı vardır.» 

(CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Bu cezanın tat
bik şieklli, tatbik kargılığı az. Grupa hakaret edil
miştir, sözünü geri alması lâzımdır. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurunuz, 
okuyorum... Müsaade buyurun, işlenen suçları 
okuyayım da... (A. P. sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun, içtüzüğümüzde ihtar, takbih, 
Meclisten çıkarma cezası vardır. içtüzüğümüzde 
bundan başka ceza yoktur. (A. P. sıralarından 
•müdahaleler, şiddetli gürültüler) yerinizden 
lütfen tek tek konuşur musunuz? Sayın Dengiz, 
bulunduğunuz yerlden; yalnız İçtüzüğe aıidıolsun 
lütfen. Buyurunuz efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başka;-
nım, beyanım tutumunuzla da alâkalıdır. Rica 
ediyorum beni dinleyiniz efendim. 

BAŞKAN — Dinliyorum, buyurun efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — ISayın Başkan, 

arkadaşımızın söylediği ısöz ceza Oe beraber, 
cezaıım üstünde büyük mânalar ifade eden bir 
sözdür. Bunun yalnızca ceza ile geçiştirilmesi 
mümkün değildir. Meclisin yüksek mânevi şah
siyetine kendisi de, oturduğu sıra da dâhil ol
anak suretiyle hakaret edilmiştir. Bu hakaretin 
bir takbih cezası verilmek suretiyle karşılanmar 
sı, ödenmesi mümkün değildir, Bu, yalnız Büyük 
Millet Meclisinin bir grupunu değil, bütün Mil
let Meclisi üyelerinin hepsini ve Türk Milleti
ni de rencide eder. Bu bakımdan arkadaşımızın 

ceza çekeceğine, «sözümü geri alıyorum» demesi 
lâzımldır. 

Sayın Başkan, bu cümle yalnız Meclisi değil, 
arkadaşımızı da yüksieltlir. Bundan kaçınacak 
hiçbir şey yoktur. Bir tek kelime söyletmesi kâ
fidir. Rica ediyorum, bunu temin ediniz, 

BAŞKAN — Çok ımuhterem mılilletvekilleri... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

ben İde söyliyeceğim aynı şeyi, bu kadar hafif 
ceza almak için, Iben de aynı şeyi siöyliyeceğim; 
teamül yaratmayın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
ben şahsan teamül yaratmıyorum. 'Size, İçtüzü
ğün inzibati cezalar fbölümünü okuyacağım. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Müsaade eder 
Misiniz efendim? Bu nizamnamenin... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — 188 nci 
nıaddenin 2 nci fıkrasını okuyun. Bir de çıksın, 
bu kürsüden «Ben, o grupa slöylemedim, bütün 
Meclis üyelerine söyledim» diye itiraif etsin... 

BAŞKAN — Okuyayım efendim... 
ıFUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 'Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Bir dakika, ISayın Azmioğlu blir 

dakika... 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sayın Baş

kan, tatbikatınız, yani tertibini düşündüğünüz 
takbih cezası yanlış. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Az
mioğlu, müsaade buyurun. Bu içltüzüğün dışına 
çıkarak bir işlem yapmamıza limkân yok. Çok is
tirham ediyorum, okuyacağım, hepsini okuya
cağım. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — ISayın 
Başkan, sözünü geri alıp almadığı hakkında bir 
soru tevcih buyuraıadınız, sıoru tevcih ediniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
«inzibati cezalar» 
«Madde 183. — Bu Nizamnamenin muhafa

zası noktasından mebusların uğrayacakları ce
zalar üç türlüdür : 

«1. ihtar», 
«2. Takbih», 
«3. Muvakkaten Meclisten çıkarılmak», 
Tamam. Şu halde, Meclisimizin İçtüzüğü, 

Meclis başkanlarına üç nevi ceza tertibetme 
hakkı vermiştir. İhtar cezalarını re'sen, takbih 
ve Meclisten çıkarılma cezalarını, teklif üzerine 
Genel Kurulun karariyle... 
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SABRi YAHŞİ (Kocaeli) — Meclisten çıkar
ma cezasını ne zaman vereceksiniz Sayın Bag-
kan? 

BAŞKAN — Bir dakika onu okuyacağım. 
«Meclisten muvakkaten çıkarılmak cezasını 

müstelzim hareketler şunlardır : 

«Takbih cezasına uğradığı halde, bunu müs
telzim hareketlerden vazgeçmemek;» (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

«2. Aynı inikatta 3 kere tabih cezasına uğ
ramak, Reisicumhuru, Meclis Reisini ve Meclis 
ve Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek.» 
(A. P. sıralarından gürültüler, «Geri alacak bu
rada», «Cezası kâfi gelmez.» sesleri.) 

ŞİNASt OSMA (izmir) — Geri almazsa biz 
de onlara aynı hakareti yapacağız. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Başkan, tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tutumum yok... 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Baş

kan, sözünü geri alıp almıyacağı hususunda 
kendisine bir soru tevcih etmediniz... Evvelâ 
Başkanlık Divanının sözünü geri alıp almadığı
nı sorması lâzımdır. 

BAŞKAN — öyle bir hak ve imkânımız yok. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan; 
lütfen usulü tatbik ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Elâzığ Mil
letvekili Mehmet Aytuğ'un... (A. P. sıraların
dan «Geri alsın, reye koyamazsınız.» sesleri.) 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Başkan, reye 
koyamazsınız, bir partinin şahsiyeti mâneviyesi-
ne ağır hakaret yapılmıştır. Sözünü geri alma
dıkça şahsiyetli insanlar bu sıralarda oturamaz. 
Sözünü geri almalıdır. Sözünü geri almadıkça 
reye koyamazsınız. (A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler.) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
zatıâliniz haysiyetsiz bir Meclisin Başkanı mısı
nız? Zatıâliniz bu sıralan haysiyetsiz mi kabul 
ediyorsunuz? Buna nasıl tahammül ediyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Ben de sizle beraberim. Aynı 
Meclisin mânevi haysiyetini muhafaza etmek ba
na da düşer tahmin ediyorum. (A. P. sıraların
dan, şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, zaptı bir 
daha okuyalım... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —Sayın Baş
kan; tutumunuz hakkında söz istiyorum. (A. P. 
sıralanndan, «Zaptı okumaya lüzum yok» sesle
ri, şiddetli ve sürekli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ay tuğ, sözünüzü 
geri alıyor musunuz? 

MEHMET AYTÜĞ (Elâzığ) — Efendim be
nim namıma arkadaşım konuştu. Zabıtlar okun
du. Zabıtlar gayet sarih ve vazıhtır, «Çık dışa
rı, çıkmazsan namussuzsun.» lâfım söylüyor. Bu 
çatı altına aynı oylarla gelmiş insanlarız, «İtsi
niz.» diyor, «Zırlama» diyor. Bu sözleri söyli-
yen şahıslaradır benim sosum. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, Sayın Necdet 
Uğur adınıza konuştu. Gayet yapıcı, gayet ta
rafsız, bu gibi işlerin tahaddüs etmemesi arzusu 
içinde konuştu ve, «Sık sık bu gibi olayların ol
makta olması üzücüdür.» dedi. Siz de, bunu son 
olarak mütalâa etmemiz gerektiğini, bu sözünü
zü geri aldığınızı ifade ederseniz, tahmin ediyo
rum Başkanlığa da yardımcı olmuş olacaksınız. 
Yani, bendeniz Necdet Uğur Beyin beyanına 
muvazi bir Başkan olarak ricada bulunuyorum 
sizden. 

MEHMET AYTÜĞ (Elâzığ) — Efendim, 
zabıtlar okundu. Zabıtlar gayet sarih ve vazıh
tır. «Dışarı çıkmazsan namussuzsun», «itsin, er
kekseniz çıkın», «Sırlama» diyor. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Mesele onlar değil Sayın Ay
tuğ... (A. P. ve C. H. P. sıralarından ayağa kalk
malar ve gürültüler.) Sayın milletvekilleri; ri
ca ediyorum, oturunuz yerlerinize... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım; 
hangi usule göre bunu yapıyorsunuz? (Şiddetli 
gürültüler, anlaşjlmıyan protesto sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Millet Meclisimizde çok 
ender tahaddüs eden bir hâdisenin telâfisi yö
nünden böyle hareket ediyorum. (Gürültüler.) 
Sayın Aytuğ'un beyanı arasında «sizler» deyi
mini kullanmadığını... (Gürültüler.) Tavzih edi
yor efendim, «Sürçü lisan oldu» diyor. (Gürül
tüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Veremiyeceğim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vermezseniz, 

bir takbih cezası almakla Cumhuriyet Halk Par
tisine, «Namussuzlar» diyeyim mi? 
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BAŞKAN — Ben gürültülerin tahaddüsüne 
sebebiyet veren kelimenin medlulünün cezasını 
buldum ve Genel Kurula arz ettim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir takbih ce
zası karşısında, bir takbih cezası almakla Cum
huriyet Halk Partisine, «Namussuzlar» diyeyim 
mi?.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, beyanınıza ekliye-
ceğiniz bir husus yok, değil mi efendim? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Yok. 
BAŞKAN — Sayın Aytuğ'a takbih cezası ve

rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
(A. P. sıralarındaki bütün milletvekilleri 

ayağa kalkarak protestoda bulundular, oylama
ya iştirak etmediler.) 

BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. (Gürültüler.) 

Çok rica edeceğim, ikinci bir gürültü anında 
birleşimi kapatmak mecburiyetinde kalacağız. 
(Ayağa kalkmalar, gürültüler.) 

Yerlerinize oturmadığınız takdirde birleşimi 
kapatacağım. (Şiddetli gürültüler.) 

Buyurun, gündemimize geçelim, sıraya de
vam edelim. (Şiddetli gürültüler.) (Başkan ta
rafından çalınan el çanı sesleri.) 

Birleşimi kapatıyorum... (Gürültüler) içtü
zük gereğince Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati ; 17,55) 

)>*»<« 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GEıNEL 
KURULA ISUNUŞLARI 

1. — Konya 'MilLetlvekili İrfan Baran'ın, 
'Türk parasının değerini düşür'mic kararının 
lalımmasımida, Hükümetim, şimdiye 'kadarki eko-
momifk ve 'politik alksalklıikllarınin ıselbelbolduğu 
(Ve !buı kararın Türk eJkoniamiiSHi'i 'bir çıkmaızfa 
soktuğu iddiasiyle 'Hü'külmet İhakkında bir gen
soru açılmasına dair'önergesi (11/9) 

'2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'm UT, lise 
tonozumu 'gençlerin (ürniverkite ıg-iriş 'sınavına talbi 
'tutulmalarımın Anayasanın '50 mci madd'esime 
aykırı okluğu iddiasiyle Anayasanın '819 mcu 
maddesi 'gereğince 'Millî Eğitim (Bakanı hakkın
da bir 'gensoru açıl'masınıa 'dair >ömerigosi ''('Tl/10) 

3. —• Afyon Milletvekili IHamldi Haımaiimcıoğ-
kt'numı, Yükseik Denetletme Kurulunda yapılmış 
odan değişiklik!erin 'hukuka aykırı 'olduğu iddi
asiyle Anayasımın 819 mcıı m'addesi uyarımca Baş-
ıbakan hakkında »bir (gensoru açıl'malsınıa dair 
önergesi ('İl/Tl) 

'4. —• İçel Millietvekil'i Celâl Kargılı'nrn, kar
deşlerime ve yakınlarına 'çıkar 'sağladığı iıddra*-
'siyle Anayasanın $9 mcu 'maddesi 'gereğince (Baş-
tbalkao İhakkında Ibir gensoru açıl'ma'sına dair 
'önergesi (İH/12) 

'5. — içel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, î&-
tamlburun iSağmalcülar ısem'tin'de 'ortaya çıtkaıu 
kolera (hastalığımın lön'lemme'si konuşumda, za-
ımanımda gereiken tedbirleri almakta tsoruim'suız-
ca davrandığı iddiasiyle Anayasamın '89 mcu 
imıaddesi gereğince (Sağlık ve iS'osyal Yardım 
Bakam 'hakkımda lbir gensoru açılmasına dair 
ömemge'si (11/113) 

6. — Maraış 'Milletvekili İbraihim. öztürk'üm, 
'İkinci Beş Yıllık Kalkımmıa 'Plânımda ömgöim
len' 'toprak dağı'tıimını sağlıyan reformcu kanumi-
l'arın >çılkarılmasmıda gerekli çalıiş'mıayı yapma
dığı iddiasiyle Anayasamın 189 mcu maddesi uya
rımca Hükümet ihakkında Ibir \genlsoru açılması-
ma dair önergesi'(.'111/14) 

7. — İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, son 
'öğrenci hareketlerimde 'öldürülen ve yaralanan 
taleibeler 'konuşumda gereken tedbirleri almra-
dığı iddiasiyle Anayasamın $9 mcu 'maddesi ujya-
Tinıca Baışlbaka.n, İçişleri ve Millî Eğitim Ibalkan-
lan İhakkında Ibir gensoru açılmasına dair öner
gesi (ıTl/1'5) 

'8. — Afyon Karaihisar Milletvekili Süleyman 
.Mutlu'nun, 'millî 'servetimizi ve Ibeslenme ilhti-
yacımızı temelden talırilbeden, diğer (hayvan. 
hastalıklarında olduğu igilbi sığır velbaisında da 
gerekli ve etkili tedlbirleri almadığı iddiasiyle 
Anayasanın $9 mcu maddesi uyarımca Tanm ve 
(İçişleri 'bakamları !halk)kımda (bir gensoru açılım a-
sıma dair önergesi (»111/16) 

9. — Manisa Milletvekili ıMııdtaıfa -Ok'un, 
(kuru üzümlün kııruitulması ve 'ihracı Ik'onulsumda 
gereken tedbirleri alnıa'dı'kları iddiasiyle Ana
yasanın $9 ncu ^maddesi uyarımca (Ticaret ve 
'Tarım (bakamları İhakkında Ibir gen'soru aıçılma
sına dair önergesi •('•lll/fl'7) 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARTIAŞTI-

RıLAN IŞLER 
IV 

A - HAKLARıNDA! IVEDILIK KARARı 
VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE ıBIR. DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

file:///genlsoru



