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II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 12 . 1977 Çarşamba 

.Rapor 
1. — 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 Sayılı Kanun ile 

27 . 3 . 1969 tarihli 1137 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan 
26 . 12 . 1972 tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/18) (S. Sayısı : 2) (Dağıtma 
tarihi : 28 .12 .1977) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Aknıan'ın, İz

mit Belediyesine ait arsanın bir kooperatife devrine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/157) 

2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
memur ve işçi tayin ve nakillerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/158) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Van 
depremi felaketzedelerine tahsis edilen orman ürün-

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehanın, bir evvel
ki birleşimde söylemediği bir sözün isnat edilmesi ne
deniyle kendisine söz verilmesi gerekirken verilmediği 
hakkında gündem dışı konuşması. 

terine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/159) 

4. — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Çane-
ri'nin, Çanakkale Valisine ilişkin tçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/160) 

5. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, İs
tanbul - Çatalca İlçesi Emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/161) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu ve 9 ar

kadaşının, Van İlinde deprem felaketine uğrayan va
tandaşların durumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1Q3 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/13) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın milletvekilleri
nin lütfen birer tezkere ile Başkanlığa bildirmelerini 
rica ederim. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere geçiyoruz. 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var
dır, okutuyorum. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Sayın Başkan, bendeniz dün söz istemiştim. 

• • * — ^ > Q < » •<•-
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Zatıaliniz, bunu yarınki oturumda oylatacağınızı ifa
de buyurdunuz. Ben, bana sataşmadan dolayı söz is
temiyorum; benim söylemiş olduğum bir hususun 
yanlış anlaşılmasından dolayı söz istiyorum. 

Binaenaleyh, ya bu oylamayı yapacağız, oylama
dan sonra söz hakkım doğmazsa zaptı sabık hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN —Sayın Bilgehan, siz tecrübeli bir par
lamentersiniz, zaptı sabık hakkında söz ancak, sizin 
konuştuğuımz bir kelime eğer zapta yanlış geçmiş ise, 
o takdirde yerilir; bir. 

İkincisi; sfz, dün, «sataşma pldu» diye direndiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Hayır; lütfen, bendenizin yazmış olduğu 
tekriri okuyun, tahrif etmeye hakkınız yok, .lütfen 
okuyun. Ben, sataşmadan dolayı söz istemedim. Tak
riri lütfen okuyun. 

BAŞKAM -—Sayın Bilgehan, sizin dünkü önerge
niz,»- :- '-

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Nedir? Lütfen okuyun. Sataşma olduğun
dan dolayı söz istemedim, siz kendiniz tahrif ettiniz. 

BAŞKAN — Siz, kendiniz «sataşma vardır» diye 
direndiğinizi iddia ettiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Hayır Beyefendi, «70 nci maddeye göre di
reniyorum» dedim. Benim takririmi lütfen okuyun. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, «zaptı sabık hak
kında söz istedim» dediniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Bana kimse sataşmadı, benim takririmi oku
yun. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, zaptı sabık hakkın
da söz istedim dediniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Hayır efendim, ben zaptı sabık hakkında 
^ is|en^e41m; takrU;im orada, okuyunuz. 
^ BAŞKAlSf -^ Saym Bilgehan, zaptı sabık hakkım* 
da mı söz istediniz? 

MALJY^ % | K ^ Î % Ç t H ^ T BJLGEHAN (Balı
kesir) — Hayır beyefendi. 

BAŞKAN — Onu tashih edelim her şeyden ev
vel. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Dün bendeniz zatıalinize bir takrir gönder
dim. 

BAŞKAN — Evet «fendim. 
MALİY^ BAKANL0HAT BİLGEHAN (Bah-

keşir) —- Söylemediğim bîr hususu söylemiş gibi gös-

2g~. 12 . 1977 0 : 1 

termişlerdir, sataşmadan dolayı istemiyorum. Ama, 
gerek sataşmadan dolayı, gerekse benim söylemedi
ğim bir hususun bana isnat edilmesinden dolayı söz 
vermediğiniz takdirde yşpdacak olan muamele, talep 
sahibinin direnmesi şeklinde olur. Bendeniz direndim, 
zatıaliniz oylamaya sundunuz, oylama sonucuna ar
kadaşlarımız itiraz ettiler. Zatıaliniz hiç mümkün de
ğil iken, vaktin gecikmekte olduğundan bahis ile oy-
iamayı tekrarlamadınız. Bir oylama istendiği takdir
de - zatıaliniz de bendeniz gibi çpk eski ve değerli 
bir parlamentersiniz - bilirsiniz ki, vakit hangi va
kit olursa olsun, yeter ki çalışma süresi içinde olsun, 
mutlaka oylama yapılır. Zatıaliniz bu oylamayı red
dettiniz ve bu oylamanın bugün yapılacağını ifade 
buyurdunuz; zabıtlar burada. Siz bumu da yapmadır 
nız. Ben sataşmadan dolayı değil* benim söylemedi
ğim bjr hususu söylemiş gibi göstermelerinden dolayı 
söz istiyorum. 

Siz benim göndermiş olduğun) takriri her halde 
okumadınız. Okumuş olsa idiniz, benim ifade etmelf 
istediğim şeyleri daha çabuk kavramanız mümkün 
olacaktı. Benim takririmi ya özel olarak okumadınız, 
ya da okumayı unuttunuz. Bu takdirde vazifenizi ih
mal ediyorsunuz. Lütfen benim o takririmi okuyu
nuz. Ne yazmışım acaba, lütfen okur musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, ifadenizi dinledim. 
Yalnız, İçtüzüğümüzün 70 nci maddesinde sataşma 
ile açıklama hakkı bir tutulmuştur. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Bendeniz de onu söylüyorum beyefendi. 

BAŞKAN — Tamam; bir dakika dinleyiniz; Sa
yın Bilgehan, ben sizi dinledim, lütfen dinleyiniz. 

Sataşma maddesi diye bir ayrı. madde yoktur, 
açıklama hakkı diye 70 nci madde hem sataşmayı 
hem açıklamayı bir mütalaa etmiştir ve aynen diyor 
ki : «Açıklama ve cevaplar için Başkan, aynı otu
rum içinde olmak üzere söz verme hakkına sahiptir.» 
(AP sıralarından gürültüler) Yani açıklamanın veya 
sataşmanın aynı birleşim içinde olmasını şart koş
muştur. Fakat ben dün bir sürçü lisanla - çünkü her
kes ayağa kalkmıştı - bir sürçü lisanla bugüne ertele
diğimi söylemiştim. (AP sıralarından gürültüler) Bu 
bjr sürçü lisandır, ye dolayısıyla dünkü karışıklık için
de böyle söylemiş olabilirim, düzeltiyorum. 

İçtüzüğün bu maddesine göre söz verme yetkim 
ypktur. (AB, sıralarından gürültüler) 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Sayın Başkan zatıalinize ben sataşma var 
diye müracaat etmedim. Bendeniz direndim, oyladj-
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Y. ZİYA URAL (İçel) — Gazete yâz&v gazete. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN(Ö& 

vamla) — Hangi gazete yazdı? Bütün basın burada. 
Ben her yaptığımın hesabını, her yaptığım Hareketin 
hesabını bugüne kadar vermiş, bugünden sonra da 
vermeye amade bîr insanım. Ben mesuliyetten korkan 
insan değilim. Ben kendi yaptığımın hesabmı veririm; 
Merkez Bankasının yaptığının hesabmı da kabul ede
rim. Benim emrimde olan herkesin hesabını kabul 
ederim ve bunun hesabını vermeye memurum, mec
burum, hazırım; ama Sayın Başkan eğer kendisine bu 
Meclisin saygı duymasam istiyorsa; evvela İçtüzük 
hükümlerine riayet etmesi lazımdır. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, bir dakikanızı rica 
ederim. Sayın Bilgehan, şahsıma saygı duyulmasını 
istemiyorum ben, bu makama saygı duyulmasını isti
yorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

nız, bugüne bıraktınız. (CHP sıralarından gürültüler) 
Nelden bugüne bıraktınız öyleyse? Onun için sîze say
gı duymuyorum. (AP sıralarından alkışlar, CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, beni bu mevkiye 
Meclis getirdi? (AP sıralarından «Biz getirdik» ses
leri) Meclis Başkanına acaba bu ifadelerinizle haka
ret hakkını nereden buluyorsunuz? (Gürültüler) Sa
yın Bilgehan, size bu söylediğiniz, Meclis Başkanına' 
bu söylediğiniz sözleri ispat için söz veriyorum, bu
yurun. 

Meclis Başkanına söylediğiniz bu sözleri ispat için 
söz veriyorum, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz, buyurunuz Sayın Bilgehan. Meclîs 
Başkanılha atfettiğiniz bu sözler için söz veriyorum. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bilgehan, oturduğunuz yerden Meclis Baş
kanlık makamına atfettiğiniz sözleri ispat için on da
kika söz veriyorum, buyurun. (AP sıralarından gürül
tüler, CHP sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Balı
kesir) — Saym Meclis Bşakanı yine birtakım karabe
tin içindedir. Zira, benim sözlerimin ispat edilebil
mesi ancak oylamanın açık olarak yapılması kaydıy
la mümkündür. Benim elimde olmayan ve bana ve
rilmesi mümkün olmayan bir yetkiden dolayı beni 
ispata davet etmiş olması, kendisinin ne zihniyette ol
duğunu burada açıkça ifade etmektedir. (CHP sıra
larından gürültüler, AP sıralarından alkışlar) 

NAFİZ KURT (Samsun) — Meclis Başkanına 
herkes her şeyi söylüyor burada. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Başkanlık ma
kamına dünkü oturumda yapılan haraketler ve Baş
kanlık makamına, oturduğu yerden yapılan sataşma
ların ispatının yapılacağı yer milletvekili kürsüsüdür. 
Bundan böyle bil Yüce makamın haysiyetine yapılan 
hücuhnWıri ispatı için burayı kullanacağız. 

Büyürün efendim. (AP sıralarından gürültüler, 
CHP sıralarından alkışlar) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Söylediklerini burada 
söylesin. 

MAİİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Sayın Başkan, bir makamın ispat edilebi
lir iddialarla yaralanıp yaralanmaması, o makamın 
hakka, hürriyete, İçtüzüğe bağlı olmasıyla mümkün
dür. (AP sıralarından «BraVo» sesleri, alkışlar) Dün 
değerli Grup Başkanvekili arkadaşım burada Merkez 
Bankasıyla ilgili bir konuda beyanda bulundu. Bu 
konu, benim söylemediğim bir konuydu. 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Ben, zaten zatıalinizin şahsından bahset
miyorum, Meclis Başkanlığından bahsediyorum. Bü
tün hepinizin huzurunda ifade ediyorum. Eğer bu 
sözlerimde bir yanlışlık, bir haksızlık varsa, o zaman 
beni Sayın Meclis Başkanına saygısızlıkta itham et
mekte haklısınız. 

Değerli arkadaşlarım, dün Sayın Grup Başkan
vekili arkadaşım burada beyanda bulunurken, «Ma
liye Bakanı» demek suretiyle şahsımı itham ederek, 
benim söylemediğim bir sözü burada ifade buyur
dular. 

MAHMUT ÖZDEMİR (Sivas) — Ama ona «sa
taşma değil» diyorsunuz. (AP) sıralarından gürültüler) 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Devam
la) — Efendim, müsaade buyurun, müsaade buyu
run; eğer müsaade ederseniz anlatayım; ama hep be
raber konuşacaksak onu da yaparız. (CHP ve AP 
sıralarından yer yer ayağa kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar lütfen oturunuz. 
Lütfen oturumu;, lütfen oturunuz. Saym İdare Amir
leri... Lütfen oturunuz. Kavga üe bir noktaya va
rılmaz, lütfen oturunuz. Oturunuz... Lütfen otu
runuz, lütfen oturunuz. Oturduğunuz yerden ko
nuşmayınız... Sayın İdare Amirleri, arkadaşlarınızı 
lütfen oturtunuz. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Siz sebep 
oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerle
rinizi alınız. (Gürültüler) 

- $ -
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GALİP ÇETİN (Uşak) — Taraftar hareket et
tiğin için seni dinlemiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, Sayın Çetin, lütfen 
susunuz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BlLGEHAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, sayın... (Gürültüler) 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Grup Başkan-
vekillerin işaret verdi, ona göre hareket ediyorsan. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, Cahit Karakaş'ın 
kim olduğunu eski Adalet Partililerden sorunuz. (AP 
sıralarından «yuh» sesleri, gürültüler) 

Lütfen oturunuz. 
Buyurun Sayın Bilgehan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De-

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyu
rursanız, benim bu söylediklerim hiç kimseyi incite
cek sözler değil. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu da hükümet v olmaya hazırlanan bir grup... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ne oldu, acı 
mı geldi, incindin mi? 

MALİYE BAKANI CİHAT BlLGEHAN (De
vamla) — Binaenaleyh, hükümet olmak isteyenlerin 
biraz daha tahammüllü olması, biraz daha tolerans 
sahibi olması lazımgelir.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen süku
netle dinleyiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BlLGEHAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, bendeniz dün, bana 
herhangi bir sataşma olduğundan değil - Sayın Baş
kan öyle ifade ettiler, kimse bana sataşmadı, eksik 
olmasınlar, sataşılacak bir konu da yok idi- ama 
benim söylemediğim bir sözün söylenmiş olduğunu 
ifade ederek, bu konuyu tavzih sadedinde İçtüzüğün 
70 nci maddesi gereğince bendenize söz vermesi hu
susunu Sayın Başkandan istirham ettim. Tezkerem 
buradadır; herhalde Başkanlık Makamı bu tezkereleri 
muhafaza ediyorlardır; okudukları takdirde de mey
dana çıkacaktır. Bunun üzerine, müzakereler bit
tikten sonra bu konuyu Yüksek Meclise arz ettiler 
kendi kanaatlerine göre. 

Bendeniz, «sataşmada bulundu» demiyorum. Za
ten sataşma olmadı. Ben, söylediğim bir sözün yan
lış ifade edildiğini beyan ederek tavzih sadedinde söz 
istediğim hususunda direndiğimi ifade ettim. 

İçtüzüğü tetkik buyurduğunuz zaman, - ki hepi
niz biliyorsunuz, Sayın Başkanımız hepimizden çok 
dalıa iyi biliyorlar muhakkak- gerek sataşmak için, 
gerekse kendisine isnat edilen sözün böyle olmadığı
nın tavzihi için yapılacak işlemin sonunda, Sayın Baş
kanlık bunu kabul etmediği takdirde; o milletvekiline 
sadece bir, direnme hakkı olduğu için, bendeniz bu 
noktada direndiğimi ifade ettim. Sayın Başkan oy
lamaya arz etti. Oylama karışıklığa geldi ,itiraz va
ki oldu. İtiraz üzerine yeniden oylanmasını Sayın 
Başkandan istirham edilmesine rağmen, Sayın Baş
kan vaktin gecikmekte olması sebebiyle bu oylamayı 
yapmadı. Ama yine başta Sayın Başkanımız olmak 
üzere bütün değerli arkadaşlarımızın bildikleri gibi, 
Mecliste oylama istendiği takdirde, ki bunun geç
mişte iyi niyetle, kötü niyetle uygulamalarını gör
müşüzdür, vakiin gecikmesi için birtakım yoklama 
taleplerinde bulunulmuştur, 7'ye 10 kala dahi yok
lama yapıldığı olmuştur, Meclis zabıtları bilir. Sa
yın arkadaşım da benim kadar bu Mecliste eski bir 
parlamenterdir ve benden çok daha iyi bilir bu işleri. 
Buna rağmen, Sayın Başkan yoklamaya lüzum kal
madan «Yarma bırakıyorum» dedi. «Yarına bıra
kıyorum» dediği zaman -bugün kendilerinin de ifa
de buyurduğu gibi. bendeniz de biliyorum - o cel
se içinde bu işin halledilmesi lazım gelir. Yarın bu
nu oylayamaz ki. Bugün bunu oylayamaz. Ben bü
tün bunları ifade ettim ve dedim ki, «Mademki bun
dan dolayı söz vermiyorsunuz, o halde müsaade bu
yurunuz zaptı sabık hakkında söz isteyeyim.» Buna 
da müsaade buyurmadılar. Onun üzerine bendeniz 
de, «Siz, bu makama sizi kimler getiriyorsa, onun 
zihniyetini tespit etmek üzere burada bulunuyorsu
nuz; Onun için size saygı duymakta eza duyuyorum» 
dedim ve bendenizden bunun ispatını istediler. Gizli 
oyla yapılmış olan bir hususun ispatım istemek, mu
hali istemek demektir. Muhal ile de Meclis uğraş
mayacağına göre, benim ispat edeceğim bir şey 
yoktur. Ama bendenize geçmiş zabıt hakkında söz 
verirlerse, bendeniz de tavzihte bulunacağım. Bu 
ifade ettiklerime göre; bendeniz mi haklıyım, Sayın 
Başkan mı haklıdır, bunu sizin vicdanlarınıza bırakı
yor ve hepinizi saygı ile selamlıyorum. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgehan. 
Sayın Biîgelhan, konuşmalarıyla Başkanlığa yaptı

ğı tarizin ispatını yapmışlardır. (Gülüşmeler) 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu ve 9 ar
kadaşının, Van İlinde deprem felaketine uğrayan va
tandaşların durumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Ar aştır ması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/13) 

(BAŞKAN — Meclis Araştırma önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
5S4.11.1976 tarihinde Van ve yöresinde vukubuian 

deprem; 'binlerce insanın kaybına ve büyük hasarlara 
sebep olmuştur. 

Depremin vukubulduğu tarihten bu yana, açıkta 
Iralan binlerce insan kışın ağır şartları altında ıstı
raplı bir yıl geçirmiştir. 

Depremi takiben hükümet yetkilileri; hiç kimse aç 
ve açıkta kalmayacak mealinde kesin vaatlerde bu
lundukları halde; felaketzedeler geçen kış açıkta kal
mış; bu kış da, konutlar hükümetin ihmali yüzünden 
yöt^tirilme'diği İçin, aynı ıstırap ve sefaletle karşı 
karşıya bulunmaktadırlar. 

İç ve dıştan gelen büyük yardımlara rağmen, fela
ketzedelerin aç ve açıkta kalmasının; sefalete ve peri

şanlığa mahkûm edilmelinin tek müseibbübİ hüküme
tin ve yetkiJilerin bu önemli konuya gereken ciddiyet
le eğilmemeleriMir. 

Hükümetin umarsamadığı, felaketzedelerin bu ıs
tırabına Yüce1 Meclisin eğilmesinde zorunluk vardır. 

Bu sebeplerle, durumun mahallinde incelenerek 
gereken tedbirlerin alınması için Anayasanın 88 ncı 
maddesi gereğince Meclîs Araştırması açılmasını say
gılarımızla rica ederiz. 

Van 'Uşak 
İhsan Bedirhanoğhı M. Sefahattin Yüksel 

Diyarbakır 
Mdhmet (İskân Azizoğhı 

Adıyaman 
(Ramazan Yıldırım 

Urfa 
M. Sabri Kılıç 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Erzurum Uşak 
Çetin Bozlkurt İsmail Aydın 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Euldanlı'nın, Mil
li Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/4) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan Komisyonuna aday gösterildiğimden, üyesi 

bulunduğum Milli Savunma Komisyonundan çekili
yorum. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet IBuldanh 

BAŞKAN —- Bilgilerin'ize sunulur. 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
2/254 numaralı kanun teklifini geri aldığına dair öner
gesi. (4/2) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre bir 
geri alma önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
2/254 No. lu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifin! geri alıyo
rum. 

Arz ederim, saygılarımla. 
Kayser] 

Mehmet Doğan 
BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri ve

rilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — 7.2.1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 
27.3.1969 tarihli, 1137 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan 26.12.1972 
tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza

tılmasına dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/18) (S. Sayısı : 2) (1) 

(1) 2 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir* 

— 7 — 

http://5S4.11


M. Meclisi B i 83 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum : f 
Mîllet MecMsî Başkanlığına I 

Bugünkü Gele* Kâğıtlarda yer alan 2 S. Sayılı 
7.21967 tarihli ve «2» sayılı Kanun üe 273.1969 ta
rihli 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesM değiş- I 
tiren v# yünirJük «üresini uzaian 26.12.1972 tarih
li 1648 Sayılı KjmttBtm yttrürJük suresinin uzatıkna-
»na dair kamga tausaruınm, 1648 saydı Kanunun yü- I 
rürJijk sikesinitt 31.12J977 talihinde «ana ermesi, bu | 
Kanunu» »yalama ia&ânuwı kalmaması sonucun- I 
da Hazinenin yılda 8,5 milyar gM büyük bk gelir I 
kaybına uğraması, 1978 bütçe tasarısında öngörü- | 
İen hedeflerin, gerçekleşememesi ve ayrıca yerli sana- i 
yün haksız rekabete maruz kalması nedenleriyle, gün- [ 
deme alı»»»» ve 48 saat beklemede» gündemdeki di- I 
ger îşte-e takdime» öncelikle förüfütaıesiııi arz v« I 
teklif ederim. [ 

Plan Komisyonu I 
Başkanı | 
Aydın I 

İsmet Sezgin | 
BAŞKAN — Aynı konuda Başbakana» da b.r 

tezkeresi vajfdıı» okutuyorum : I 
MiBet Mecüsi Başkanfağuıa I 

Bugünkü Gelen Kâğıtlarda yer alan 2 S. sayıh» I 
7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayıh Kanun ile; 27.3.1969 
tarihli, 1137 sayıh Kanunun 36 ncı maddesini değiş
tiren ve yürürlük süresini uzatan; 26 . 12 . 1972 ta
rihli* 1648 saydı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl-
masma dair kanun tasarısının; 1648 saydı Kanunun 
yürürlük süresinin, 31 . 12 . 1977 tarihinde sona er-
ması, ini kwH««ı. uygutam» imkânını» kalmaması I 
sonucunda Hazinenin, yaMa 8*5 m%ar gibi büyük bir I 
gelir kaybına uğraması, 1978 bütçe tasarısında ön- I 
görülen hedeflerin gerçekleşememesi ve ayrıca yerli I 
sanayiin haksız rekabete maruz kalması nedenleriyle, I 
gündeme alınmadı ve 48 saat beklemeden gündemde- I 
ki diğer işlere takdîmen öncelikle görüşülmesini arz I 
ve teklif ederim; S 

Süleyman Demirel | 
Başbakan I 

HAYRETTİN UYİAL (Sakara — 55 mm mad- j 
denin kullanılması ile ilgili itirazım var. I 

BAŞKAN — Önerge üzerinde mi efendim? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen

dim» öncelikle ve ivedilikle 48 saat geçirilmeden gö-
rüsübnc kanusunda itirazımız var «fendim* I 

BAŞKAN — Usul hakkında mv işiyorsunuz? ) 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yerimden | 

arz ede^i»,. jj 
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Şimdiye kadar bu konular, sıralama konulan Da
nışma Kuruluna verilmiş olan bir ödevdir. Bu ba
kımdan şimdiye kadar biç kullanılmamış olan bir 
usulün şu anda kullanılması, bundan sonraki yasalar 
açısından büyük sakıncalar doğuracaktır. 

Bu bakımdan, Danışma Kurulunda yasaların sı
ralanması rle ilgili bir gündem maddesinin çalışma 
maddesi olarak Meclise sunulmamış bir konuda sa
yın Komisyon Başkanının, şimdiye kadar hiç bir şe
kilde kullanılmamış bir hususu burada ihya etmesi
nin, ilerde çok sakıncalar doğuracağım ifade etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Uysal, komutun Danışma Ku
rulunda görüşülmesi mümkün olamamıştır; çünkü 
Datuşma Kurulu toplanamamışhr. 

Ayrıca; gerek Komisyonun, gerekse Başbakanlı
ğın, konunun müstaceliyeti ile flgöf tezkerelerim okut
muş bulunuyorum. Karar Yüce Heyetöıizfndir. Okut
tuğum önergeleri Genel Kurulun oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Saym Başkanım, müsaade eder mi
siniz efendim? (CHP sıralarından gürültüler) Anlaşı
lamamıştır efenddm, anlaşılamamıştır. (CHP sırala
rından gürültüler) 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Müsaade eder misiniz efendim, ko
nu anlaşılamadı, izah edeyim. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik... (CHP sıraların
dan gürültüler) 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bir yanlış anlama oldu. (CHP ve 
komisyon sıralarından gürültüler, «Anlaşılmadı» ses
leri) 

Efendim, müsaade eder misiniz? Ben Komisyon 
Başkam: olarak önergem hakkında konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, oylamaya geçtiğimiz 
için konuşmamız mümkün değildir. Yalnız, tekrar... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Tekrar oylayalım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, oylama neticesi 
anlaşılamadı. (CHP sıralarından «Anlaşılmadı» ses
leri) 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANT İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sm izah edan Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... (CHP ve AP araia-
nndan gürültüler) 
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ÖZER YILMAZ (Bursa) — Ekseriyet yok efen-
d im salonda. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, zannedersem önerge 
anlaşılamadı. Bir daha okutacağım. (CHP ve AP sı-
ralarmdan gürültüler) 

(Plan Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin'in öner
gesi tekrar okundu) 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Önergem hakkında söz istiyorum 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tavzih ede
ceğim bu konuyu efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, oylamaya geçmiştim; 
yalnız kolay anlaşılması için okuttum, tekrar oya ge
çiyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
yalnız bu önergeye münhasır olmak üzere. 

BAŞKAN — Yalnız bu önergeye münhasır olmak 
üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Neden yalnız bu önergeye münhasır 
efendim? Niçin? Neden yalnız bu önergeye? İçtüzü
ğün verdiği hakkı kullanıyorum. (CHP sıralarından 
gürültüler) Neden yalnız bu önergeye münhasır ol
mak üzere, niçin efendim? 

BAŞKAN — Danışma Kurulundan geçmesi... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Danışma Kurulu ile ilgisi yok efen
dim. Komisyon başkanlarına İçtüzüğün verdiği hak 
bu. İçtüzüğün verdiği hak bu. Rica ederim Sayın Baş
ka»... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu önergeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge gereğince 7 . 2 . 1967 tarihli 
ve 828 sayılı Kanun ile, 27 . 3 . 1969 tarihli, 1137 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesini değiştiren ve yürürlük 
süreshiF uzatan 26 . 12 . 1972 tarihti, 1648 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 2 sayılı 
Kanun tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon? Burada. 
Hükümet? Hükümetten yetki belgeli Umum Mü

dür burada; Aykun Doğan, Gelirler Genel Müdürü. 
Komisyon raporu kısa olduğu için okutuyorum. 

MiHet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuza havale buyurulan «7 . 2 . 1967 

tarihli ve 828* Saydı Kanun ile, 27 . £ . 1969 tarihli, 
1137 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesini değiştiren ve 
yürürlük süresini uzatan 26 . 12 , 1972 tarihli, 1648 
Sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 

Kanun» tasarısı Maliye Bakanlığı temsilcisinin de ha
zır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

1967 yılında yürürlüğe giren ve süresi 1972 yılın
da 5 yıl uzatılmış bulunan ithalatta alman damga res
mînin uygulama süresi 31 . 12 . 1977 tarihinde sona 
erecektir. 1978 yılında bu resimden 8 milyar liralık 
bir geUr beklenmektedir. 

Bu miktar, bütçe gelirleri içinde önemli bir geliri 
iısde etmektedir. Resmin diğer bir özelliği de ithal 
edilen mallardan alındığı için ithalatı frenlemesi ve 
yerli üretimi korumasıdır. 

Tasan, önemli bir mali kaynak olması ve yerli 
üretîmf, himayeci bir karekteri bulunması bakımın
dan ithalatta alınmakta olan damga resminin süresi
nin 31 . 12 . 1982 tarihine kadar 5 yıl daha ikinci 
kez uzatılmasını amaçlamaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda tasan 
Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca; süresi biten ve yıl içinde vergi tahsilatına 
olanak verecek olan tasannın, Genel Kurulda önce
likle görüşülmesi dileği karara bağlanmıştır. 

Gene! Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Erzurum 

İsmet Sezgin Nevzat Kösoğlu 

Ankara 
Sebati Ataman 

Ankara 
H. Turgut Toker 

İstanbul 
Hikmet Çetin 

İstanbul 
A, Nejat Ölçen 

İzmir 
Süleyman Genç 

Konya 
Aydın Menderes 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

BAŞKAN — Tasarının 
sayın üye?.. Yok. 

Tasannın maddelerine 
nuyorum: Kabul edenler.., 
mistir, 

Ankara 
M. Kemal Erkovan 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İstanbul 
Sevil Korum 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Niğde 
H, Avni Kavurmacıoğlu 

Samsun 
Kenan Bulutoğhı 

tümü üzerinde söz isteyen 

geçilmesini oyîannıza su-
Etmeyenler... Kabul edil-
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1 nci maddeyi;okutuyorum•:. 
7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 Sayılı Kanun ile 27 . 3 . 1969 
tarihlî, 1137 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesini değiş
tiren ve yürürlük süresini uzatan 25 . 12 . 1972 ta
rihli, 1648 Sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl

masına dair kanun tasarısı. • 

Madde 1. — 7 . 2 . 1967 tarih, 828 sayılı İthalde 
aanacak Damga Resmi Kanunu ile 27 . 3 . 1969 ta
rihi.", 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesini değişti
ren ve yürürlük süresini uzatan 26 . 12 . 1972 tarihli, 
1648 sayılı Kanunun yürürlük süresi' Dördüncü Beş 
Yıllık Plan dönemi sonu olan 31 Aralık 1982 tarihi
ne kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Değişiklik önerge
si var efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın Şener, 
buyurun. 

Şalısınız adına görüşme süreniz 10 dakikadır. Sa
yın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzoüı) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarını;' 

7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 
27 . 3 . 1969 tarihli, 1137 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesini değiştiren ve yürürlük süresîni uzatan 
26 . 12 . 1972 tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürürlük 
süresi 31 . 12 . 1977 tarihinde bitmektedir. 

Bu kanunun lehinde oy vereceğim. Ancak, bu ka
munun 1 nci maddesinde Dördüncü Beş Yıliık Kal
kınma Planına atıf yapılmıştır. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Önerge var. 

AHMET ŞENER (Devam'a) — Biliyorum sayın 
arkadaşım, biliyorum; sizin de önergeniz var, benim 
de önergem var. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Pîanı gel'nediğlne göre, ona atıf yapmak mümkün 
değHdir; onun için lütfediniz. 

Sayın Başkan, 2 önerge var. Bendeniz önergem
de yürürlük süresini 1983 yılına kadar dedim; arka
daşlarımın önergesinde ise - duyduğum kadarıyla -
müddetin kalkması teklif edilmişfir. Bendeniz o öner
geye işiîrak ederim. Eğer arkadaşlarım, süresiz olarak 
yapiîmasını uygum görürlerse, ben de iştirak ederim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Süreniz Sayın 
Şener. 

AHMET ŞENER (Devamca) — Ben o önergeye 
iştirak ettjğîme göre, önergemi geri aîıyorram 

Arz ederim saıyın arkaıdlaşlarım. 
BAŞKAN -— Teşekkür edterim Sayın Şener. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeler vardır, gel'ş sırasına göre okutacağım; 

aykırılık sırasına göre işlem yapacağım. 
Sayın Şener, önergenizi geri a-diniz mı?.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — ASdım efendim, 

Eikadaş'anmm önergesine iştirak ediyorum. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Mec'İisi Başkanlığına 
Göıüşülnıekte olan İthalde Alınan Damga Res

mi Kanunumun yürürlük süresinin uzatılmasıyla ilgili 
kanun tasarısının 1 nci maddesinde yer aîan «4 ncü 
Beş Yıllık Plan Dönemi solnu o!an» ibareöimin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Metin Tüzün Hikmet Çetin 

İzmir İstanbul 
Süleyman Genç Sevil Korum 

Kayseri Kırklareli 
Mehmet Yüceler Mehmet Dedeoğlü 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon da katıldı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, önergede yapılan değişikliklerle oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Miîfiet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oîan İthalde Alınan Damga Res

mi Kanununun yürürlük süresinin uzatılmasıyla il
gili kanun tasarısının yürürlük maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 2. — Bu Kanun, 31 . 12 . 1977 tarihin
de yürürlüğe girer». 

İstanbul Manisa 
Hikmet Çetin Sümer Oral 

İstanbul 
Metin Tüzün 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve 
Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı?.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Lehte söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Millet Meclisimiz bu dönem 
ilk yasasını kabul ediyor; milletimize, halkımıza ve 
yurdumuza bu yasanın hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerken, bir noktayı saptamak istiyorum. 

Yasa, Hükümet tarafından Meclise sevk edilmiş
tir. Öyle bir güne rastlamıştır ki, Hükümet kendisi
nin düşürülmesi gerektiği için Yüce Meclis tarafından 
bir Gensoruya muhataptır. Belki bunun telaşı içeri
sinde, burada biraz önce gündem dışı, daha doğrusu 
kendisine sataşma yapıldığı iddiasıyla söz alan sayın 
Maliye Bakanı arkadaşım, bu görevini yaptıktan 
sonra, Hazineye çok önemli bir gelir kaynağı getir
mesi gereken bu yasada nöbeti çok değerli bir devlet 
memuru arkadaşıma bırakarak, buradan ayrılıp git
mek gereğini duymuştur. Bunun tutanaklara geçme
sinde yarar görüyorum. 

Ayrıca, yasa çıkartılırken, Adalet Partili değer
li arkadaşlarımın hemen % 99'a yakın bir şekilde, 
başta grup başkanvekilleri ve yöneticileri olmak üze
re, Millet Meclisinde bulunmadığının da tutanaklarda 
bulunmasında çok yarar görüyorum, memlekete hiz-

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündem gereğince, Plan Komisyo
nunda açık bulunan bir üyelik için Adalet Partisi Gru-
punca Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı aday 
gösterilmiştir. (CHP sıralarından «Aday nerede? Ada-

meti hangi açıdan anladıklarının, Meclis tutanakla
rı vasıtasıyla saptanmış olması bakımından. 

Bir başka bakımdan daha yararlı görüyorum bu 
durumu: Dün burada sayın Başkan, Grup Başkanve-
killerimizin verdiği Gensoru görüşülürken, devamlı 
olarak hesaplaşmaktan bahsetti. İşte bir Gelir Kanu
nu, pekala böyle bir hesaplaşma bakımından, ülke
nin ekonomisi bakımından orta yere gelebilen bir 
fırsattı. Eğer dağarcıklarında söylenecek sözler var 
idiyse sayın Başbakanın, Hükümetinin değerli üyele
rinin ve ona oy vermekte tehalük eden değerli arka
daşlarım, bunu bir vesile olarak, yararlı bir vesile 
olarak kullanabilirlerdi. 

Sözleri olmayan, söyleyecek sözleri olmayan, te
laşları çok olan, sinirleri, bizim anlayışla mazur gör
düğümüz şekilde artan değerli arkadaşlarımın bu ve
sileyle bugün Parlamentoda bulunmadığını, tutanak
lara geçirmekte bir eski parlamenter olarak bazı ya
rarlar mülahaza ettim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Mevzuun üze
rine inelim. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen tümü üzerinde 
olsun. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Onun için söz 
aldım. 

Tekrar Yasanın Millet Meclisine ve yurdumuza, 
halkımıza uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Sağolun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tasarının tümü açık oylamaya tabi

dir. Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında 
dolaştırılarak ve bilahara da kürsünün önüne konul
mak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
Sayın üyeler; açık oy, oy pusulalarıyla yapılacak

tır. Oy pusulası olmayan sayın üyelerin beyaz bir kâ
ğıda isimlerini ve bölgelerini yazıp, imzalarım atmak 
suretiyle kullanmalarını rica ederim. Oy pusulaları
nın üzerinde «kabul» veya «ret» işaretinin de ya
pılması gerekmektedir. 

yi görelim» sesleri.) Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenle*'... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, neyi oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — Puan Komisyonuna Adalet Partisince 
Sayın Ahmet Buldanlı aday gösterilmiştir. (CHP sı-

VI. — SEÇİMLER 

— 11 — 
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ralarından «Aday yok» sesleri.) Saym Ahmet Buldan* 
h'yı Plan Komisyonu üyeliği için kabul edenler... Et
meyenler..,. Kabul edilmemiştir. 

MiHi Savunma Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için Adalet Partisi Grupunca îzmlr Milletvekıi-t 
li Sayın Zeki Efeoğîu aday gösterilmiştir. (CHP sı
ralarından «Aday yok, adayı görelim» sesleri.) Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

1. — Elazığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 ar
kadaşının, doğu illerinde meydana gelen depremlerin 
ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/6) 

2. — Van Milletvekili İhsan Bedirhanoğlu ve 9 ar
kadaşının, Van İlinde deprem felaketine uğrayan va
tandaşların durumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 8§ nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin öûergesi. (10/13) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Meclis Araş
tırması ve Genel Görüşme önergelerinin öngörüşme-
lerine geçiyoruz* 

Gündemlimizin Genel Görüşme ve Meclis Araştır
ması böîümiinün 1 nci sırasında yer alan 10/6 esas 
numaralı, Elazığ Milletvekili Faik öztürk ve 10 ar
kadaşının, Doğu illerinde meydana gelen depremlerin 
ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla, Ana
yasanın 88 HC% Millet Meelisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
Mcü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması acıl-
rriasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyo
ruz, 

Hükümet?... Burada. 
önergeyi okutuyorum. 
SALİH ÖZCAN (Urfa) — Sayın Başkan, Mec

liste çoğunluk yoktur. 
BAŞKAN — Çoğunluk olup olmadığının usulüne 

göre yapılacak müracaat üzeHne tespiti gerekmekte^ 
dir. 

Araştırma önergesini okutuyorum; 
Millet Meclisi Başkanlığına 

6 Eyîüî 1975 tarihinde Diyarbakır'ın Lice, Efeni, 
Kulp ilçelerinde, 1976'nıri Kasım ayında Van ilimizin 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, bizim isteğimiz; Adalet Partili üyeler gelsinler, 
oylamayı ve işlemleri beraberce yapalım. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu ve Dilekçe 
Komisyonundaki birer bağımsız üyelik için bu ana ka
dar bir müracaat olmamıştır. Bu üyeliklere aday ol
mak isteyen bağımsız üye var mı?... Yok. Üye olmak 
İsteyen bağımsız üyelerin bir tezkere ile Başkanlığa mü
racaat etmelerini rica ederim. 

Muradiye, Çaldıran, ilçeleri ve yörelerinde ve son 
olarak da Elazığ'ın Palu ilçesinde Mayıs 1977'de dep
remler oldu. Depıenılerdcki hasar ve can kaybı çe
şitli araçlarla ve biçimlerde kamuoyuna yansıtıldı. 

Depremlerin doğal afetlerden olması, onlara karşı 
yönetenlerin kayıtsız kalmalarını gerektirmez. Dep
remleri önlemenin olanaksızlığı yanında, zararlarını 
acılarını ve üzücü sonuçlarını asgariye dönüştürme" 
nin, bu konuya eğilmiş bulunan toplutnlarca başarıl
dığı biliniyor. 

Sözü edilen depremler yurt içinde olduğu kadar 
yurt dışında da insancıl düşünen toplum ve kişileri 
etkilemiştir. Deprem ve benzeri afetlerde halkımız 
daima birlik ve beraberliğin, dayanışmanın güzel ör
neklerini vermesini bilmiştir. Bu duyarlılığın sonucu 
olarak doğu depremlerinde de yaraşırcasına, olanak
larını zorlayarak yardımda bulunmuştur. 

Halkımızın yardımları yanında yurt dışından da 
gerek komşu ülkeler ve gerekse komşu olmayan ülke
ler tarafından küçümsenemeyecek ölçüde para- ve 
malzeme yardımı yapılmıştır. O dönemlerde, yapılan 
yardımların yerinde ve dürüst ellerde kullanüması ha
linde, yıkılanın yerine daha iyisinin fazlası ile yapıla
bileceğini, basın ve olayları yerinde izleme olanağı 
bulabilenler dile getirmişlerdi. 

Son günlerde basından ve bazı yurttaşlardan öğ
renebildiğimiz kadarı ile deprem felaketzedeleri 
- özellikle Van ve Palu - sorunlarının çözümleneme
diğini gelecek günleri korku ve kuşku ile bekledikle
rini söylemektedirler. 

Lice, Van ve Palu depremleri ile ilgili konulara 
açıklık getirilmelidir: 

î . Lice de^renîMin açtığı yaralar tedavi edile-
büldf mî? Bu yöre Hâlkm* şu anda gbltüMItttesi gere^ 
kenîer nelerdir? Lice Hani ve Kulp ilçelerine özgü 

Yİt -^ GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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depremden doğan sorunların, aradan geçen uzun sü
reye karşın ne kadarı çözüm bulabildi? 

2. Van ve yöresinde meydana gelen deprem için: 
a) Yurt içinden ne kadar para ve malzeme yar

dımı yapılmıştır? 
b) Yurt dışından nerelerden ve hangi ülkelerden 

ne miktar yardım yapıldı? 
c) Tüm yardımlar kimler tarafından hangi amaç

larla nerelere harcandı? 
Harcamaların dürüst yapıldığını kesin kanıtlarla 

saptamak olanaklı mıdır? 
d) Bu yörede yaşayan halkın tüm gereksinme

leri giderilmiş ve sağlanmış mıdır? Halkın yakınma
sının doğruluk derecesi nedir? 

3. Palu ve yöresi için bugüne kadar neler yapıl
mıştır? Halk kışa nasıl girmektedir? Çözümlerdeki 
başarı ne düzeydedir? 

Yukarıda değinilen konulara açıklık kazandırıl
masını ve gerekirse acil önlemler alınmasını sağlamak 
amacı ile Anayasanın 88 ve Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Elazığ Manisa 

Faik Öztürk Erkin Topkaya 
Sivas Diyarbakır 

Mahmut Özdcmir Mehmet İskân Azizoğlu 
Tokat Urf a 

Ali Kurt Celâl Paydaş 
Malatya Denizli 

Mustafa Şentürk Mustafa Gazalcı 
Malatya Konya 

Ali Kırca Durmuş Ali Çalık 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz önce ay

nı anlamda bir başka araştırma önergesini bilgileri
nize sunmuştum. Sayın Van Milletvekili İhsan Be-
dirhanoğhı ve 9 arkadaşının, Van ilinde deprem fe
laketine uğrayan vatandaşların durumunu saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması önergesi tarafınızdan kabul edilmiş idi. 
Bu iki önerge de aynı anlamda olduğu için kabul 
edildiği takdirde kurulacak komisyonda her ikisini de 
görüşmek üzere oylarınızı rica edeceğim, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İki araştırma önergesi birlikte müzakere edilecek
tir. 

İkinci araştırma önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
24 . 11 . 1976 tarihinde Van ve yöresinde vuku 

bulan deprem; binlerce insanın kaybına ve büyük ha
sarlara sebep olmuştur. 

Depremin vuku bulduğu tarihten bu yana, açdtta 
kalan binlerce insan kışın ağır şartları, altında ızdı-
raph bir yıl geçirmiştfr. 

Depremi takiben hükümet yetkilileri; hiç kimse aç 
ve açıkta kalmayacak mealinde kesin vaatlerde bu
lundukları halde; felaketzedeler geçen kış açıkta kal
mış; bu kış da, konutlar hükümetin ihmali yüzünden 
yeîiştirilrnedrği için, aynı ızdırap ve sefaletle karşı 
karşıya bulunmaktadırlar. 

İç ve dıştan gelen büyük yardımlara rağmen, fela
ketzedelerin aç ve açıkta kalmasının; sefalete ve pe
rişanlığa mahkûm edilmesinin tek müsebbibi hükü
metin ve yetkililerin bu önemli konuya gereken cid
diyetle eğilmemeleridir. 

Hükümetin umursamadığı, felaketzedelerin bu ız-
dırabına yüce Meclisin eğilmesinde zorunluk vardır. 

Bu sebeplerle, durumun mahallinde incelenerek 
gereken tedbirlerin alınması için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını say
gılarımızla rica ederiz. 

Van Uşak 
İhsan Bedirhanoğlu M. Selâhattin Yüksel 

Diyarbakır Diyarbakır 
Mehmet İskân Azizoğlu Bahattin Karakoç 

Adıyaman Gaziantep 
Ramazan Yıldırım Celâl Doğan 

Urfa Kars 
M. Sabri Kılıç Hasan Yıldırım 

Erzurum Uşak 
Çetin Bozkurt İsmail Aydın 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştır
ması yapılıp yapılmaması hususunda Hükümete, si
yasi parti gruplanna ve önerge sahiplerinden birine 
sırasıyla söz verilecektir. 

Bu görüşmelerde, Hükümet ve gruplar 20'şer da
kika, önerge sahiplerinden biri 10'ar dakika söz hak
kın?'. sahiptirler. 

Hükümet söz istiyor mu?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI MEHMET RECAİ 

KUTAN (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Hükümet aduıa Sayın İmar ve İs

kân Bakanı Recai Kutan, görüşme süreniz 20 daki
kada', buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI MEHMET RECAİ 
KUTAN (Malatya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 
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Elazığ Milletvekili Faik öztürk ve 10 arkadaşı
nın, Doğu illerinde son yıllarda meydana gelmiş olan 
depremlerin beraberinde getirdiği meseleleri tespit et
mek üzere bir Meclis Araştırması talebi ve aynı şekil
de buna paralel olarak diğer brr Meclis Araştırması 
talebi vesilesiyle huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Ağustos ayında güvenoyu almış olan Hükümeti
miz karşssmda 19 Ağustos 1966 tarihinde meydana 
gelmiş olan Muş - Varto depreminin meselelerini, 5 
Eylül 1975 tarihinde meydana gelmiş olan Lice dep-
rem'nin meselelerini, 25 Mart 1976 tarihinde meyda
na gelen Kars depreminin meselelerini, 24 Kasım 
1976 tarihinde meydana gelen Van - Ağrı depreminin 
meselelerini, 25 Mart 1977 tarihinde meydana gelen 
Palu depreminin meselelerini bulmuştur. Bilindiği 
üzere bu arz ettiğim illerin tamamı Doğu Anadolu-
muzda bulunmaktadır. 

Hükümetimiz göreve başladıktan sonra bu deprem 
yaralarını en kısa zamanda sarmak maksadıyla ciddi 
bir çalışmanın içerisine g?rmiştir. 

Şimdi muhterem heyetinize bu depremlerle ilgili 
olarak bugüne kadar yapılmış olan hangi hususların 
gerçekleştirilmiş olduğu ve önergede sorulmuş olan 
hususlara cevap arz edecek tarzda malumat arz ede
ceğim. 

Birinci olarak arz etmek istediğim husus; Lice, 
Hani Kulp civarında meydana gelmiş olan depremle 
ilgili olarak bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar 
hakkında malumat arz ediyorum. 

6 Eylül 1975'de maalesef Lice, Hani ve Kulp il
çelerimizde 2385 kişinin hayatına son veren bir dep
rem meydana gelmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonunda yıkık ve ağır hasarlar
dan 8 548 dilenin hak saMbi olduğu, bunlara birer 
mesken yapılma ihtiyacı tespit edilmiştir. Ancak, 
8 548 hak «aMlbi vatandaşımızdan kanun gereğince, 
kanunun emrettiği, amir hükmü gereğince sadece 5 725 
vatandaşımız borçlanmıştır. Buna mukabil 7 556 ev 
îhaîe suretiyle inşa edilmiştir. Ancak arz edeyim kî, 
bu inşa edilmiş olan evler problemin adliyetı sebe
biyle, ahşap karkas oîarak ve prefabrlk evler ola
rak inşa edilmiştir. 326 vatandaşımıza «evin'i yapana 
yardım» metoduyla olmak üzere, böylece 7 882 evin 
yapılmasına imkân sağlanmıştır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, 5 725 vatandaşımız 
borçlanmıştır; buna mukabil Devlet eliyle 7 882 va
tandaşımıza ev yapılmıştır. Buna mukabil bazı köy
lerimizde yapılan jeolojik etütlere ve topoğrafik im
kânlara göre 425 aifcye ev yapmak imkânı kendi koy-

| îerinde bulunmamıştır. Bu itîbarfe, bunların başka 
I köylere iskân edilmesi düşünülmüş, ancak diğer köy

ler bu 425 ailenin kısmen de olsa kendi köylerine ge-
I lip yerleşmesine muvafakat etmemişlerdir. Bu Itlbar-
I la bu 425 aileye devlet eüyle maalesef bugüne kadar 

mesken yapılamamıştır. 

I Orta ve az hasar görmüş olan evler için onarım 
yardımları yapılmıştır. Böylece, Lice, Kulp ve Hani' 
de 425 ailenin dışında bütün meskenler inşa edü-

I mistir. 

'Borçlanan 5 725 ailenin evlerinin tamamı aüışap 
karkas olarak ve prefabrike ahşap elemanlar olarak 
yapılmış olan bu evlerin dışına tuğla 'dolgu yapılmış 
ve bu evler daha dayanıklı bir hale getiri'Miştir. Bu
na mukdbil borçlanmayan vatandaşlarımız ilk ola
rak kendisine acil tedbir olarak prefabrike mesken 
olarak verilen evlerde oturmaya devam etmektedirler. 
Ancak, muhterem arkadaşlarım, Lice, Kulp, Hanimde 
yapılacak olan hizmetlerin tamamı ikmal edilmiş de-

J ğUdir. Biraz eVvel arz ettiğim g>übi, Lice, Kulp ve Ha-
j ni'deki deprem 1975 yılında, o yılın eylül ayında 
I meydana gelmişti; üzerinden takriben 2,5 yıl geçmiş 
I olmasına rağmen hâlâ, Lice, Kulp ve Harii'de yapıl-
I ması icabeden ıbazı hizmetler vardır. Bunları kısa ola

rak arz ediyorum : 

I Lice'de kanalizasyon ihale edîhnlş, bunun dışın-
j daki hizmetler tamam. Hükümetimizin işe başlama-
I sından sonra kanalizasyon üzerinde ciddiyetle durul-
I du, ancak maalesef çeşitli imkânsızlıklar, bilhassa in-
I saat malzemesi teminindeki - biraz sonra onun öne-
I min'i arz edeceğim - biShalssa çimento teminindeki müş

külat sebebiyle ancak % 6ö'ı bitirildi. Kalan % 40'ı 
I 1'978 yılında İkmal edilecektir. Ancak şunu arz ede* 
I yim : Her evin halen fosseptiği mevcuttur ve Bele-
I dıiyeye bu fosseptikleri temizlemek üzere bir adet vi-
I danjör de t-eıriin edilmÜş durumdadır. Bu kanalizas-
I yon hizmetleri bittikten sonra, evler arasındaki ara 
I yolların asfaltlanması hizmetlerine ancak 1978 yılın-
J da başlanabilecektir. HarJİ ilçemizin merkezinde yap-
I mış olduğumuz evlerin büyük bir kısmı maalesef iş-
I gal edilememiş, vatandaş/arımız tarafından teşdim ahn-
I mamış durumdadır. Çünkü bu evlerimiz, o zamanki 
I Hükümetin kararıyla Yugoslavya'dan ve Finlandiya' 
I dan getirilen ahşap evler, prefabrike evler olarak 
I yerine monte edilmiştir. Anca!k, vatandaŞianmızm 
I büyük bir kısmı bu prefabrike evleri beğenmemekte-
I dir, tasvip Ermemektedir. Şu anda bu evlerÜn aJryapı-
I lan da bir hayli ağır olarak inşa edilmektedir. Yani, 
| 'bu evlere ait yoîlar, kanalizasyon, su, elektrik hüz-
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metleri maalesef ikmal edilmemiş durumdadır. Eğer 
'vatandaşlarımız borçlanır ise, altyapılar süratle ikmal 
ediiM&îeeek durumdadır. Takdir buyurulacağı gibi, 
biraz evvel arz ettiğim 5 bölgedeki depremle ilgili 
olarak nakit temininde hepimizce belli olan darbo
ğaz selbetbîyle önceHkle acil İhtiyaçlara para tahsis 
oSunmuşhır. Vatandaşlarımız ba evlere yerleşmedik
leri için altyapı hizmetleri maalesef bir miktar ağır 
olarak yürümüştür. Kulp merkeziindi evlerin tamamı 
İkmal edilmiş durumdadır. Ancak yine bu evlerin ait-
yapıferı, yolu, suyu, elektriği, kanalizasyonu ikmal 
edilememiştir. Kiraz evvel arz ettiğim gihi, Ağustos 
ayında aşağı yukarı inşaat mevsimlinin sonuna yak
laştığımız bir devrede meseleye elkoymuş olan Hü
kümetimizin en ?yi niyetle başlattığı faaliyetler, maa
lesef ikmal (imkânına kavuşamamıştır. Programları
mız Kulptaki altyapı hizmetlerinin 1978 yılında ik
mal ed'i'ümesi istikameıünde olacaktır. 

Önergede tevcih edilen diiğer bazı sualler : «Lice 
deprem bölgesinde bunun dışında meler yapılmıştır?» 

Pek çok kamu tesisi ikmal edilmiştir. Bununla il
gili olarak detaylı bilgi arz etmek istem'iyorum müd
detimiz 20 dakikayla tahdit edilmiş olduğu için; an
cak, Lice'nin YünMce köyünde İsviçre Devletinin yar
dımıyla sağlık ocağı, okul, cami, öğretmen lojmanı, 
köy içme suyu isaîe hattı, çeşme ve buna 'benzer hiz
metler yapılmıştır ve bunun dışındı Yaprak köyün
de, Ubya DeVÎeti tarafından yine bazı kamu tesis
leri yapılmıştır. 

İç bağışlarca, bir ticaret odası okulu, deprem ilk
okulu, askerlik şubesi, askerlik şubesine alt 2 adet 
lojman, 4 adet öğretmen lojmanı olmak üzere Lice' 
de diğer tesisler yapılmıştır. 

iKuîp merkezinde, Alman Kızılhaç'ı vasıtasıyla 
1 adet hastane binası, çamaşırhane, doktor lojmanı, 
hemşire lojmanı, ilkokul öğretmen lojmanı ve umumi 
(hela yapılmıştır. 

'Bunun dışında, Lice merkezinde sağlık ocağı, or
taokul, sağlık ocağı lojmanı, kaymakam lojmanı, jan
darma komutanlığı lojmanı yapılmıştır. 

Ve netice olarak, Diyaıhakır 1 nci Böİge Müdür
lüğü, Lice İnşaat AmMiği eliyle 12.9.1975 tarihinden 
2040-1977 talihine kadar 580 milyon lira, bu dep
rem inşaatlarıyla ilgili olarak, harcama yapılmış du
rumdadır. 

Şimdi, Van - Ağrı depremiyle iîgili 'bilgi arz et
mek istiyorum : Hatırlanacağı veçhile, Van ve Ağrı'da 
24.11.1976 günü meydana gelen depremde maalesef 
3 837 vatandaşımız hayatlarını kaybetmişlerdir. 
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9 293 mesken tamamen yıkı'mış, 3 049 mesken orta 
hasara ve 6 439 mesken az hasara uğramıştır. 

O yıl acil yardım ve geçici iskan için ciddi çalış
malar yapılmıştır. Depremi takip eden günlerde, dep
rem 'böJgesö dışında ve 46 ilde resmi ve gayri resmi 
kuruluşlara ait meskenlere yerleştirilen aile sayısı 
2 707'ye ulaşmıştır. Afetzedelerden, kış mevsimini afet 
böîgesi dışında, yukarıda belirtilen veya diledikleri 
yerlerde İhtiyaçlarını kendileri karşılamak suretiyle 
geçirmek isteyen 4 nüfusa kadarki ailelere her ay 
1 500 lira, nüfusu 4'ten fazla olan ailelere de fazla 
her kişi için 109 lira ek olmak üzere nakdi yardım 
yapılmıştır. Bu amaçla 46 ile gönderilen geçici iskan 
ödeneği yaklaşık olarak 15 milyon liradır. Bu nakdi 
yardımın dışındaki mübrem ihtiyaçlar valilikler eliyle 
karşîiannıışhr. Van ve Ağrı illerinde depremden etki
lenmeyen yerleşimlerde geçidi iskan sağlamak amacıy
la yaklaşık olarak 20 bin çadır, 60 hin battaniye ve 
18 bin uyku tulumu dağıtılmıştır. Birleşmiş Milletler 
aracihğı ile Dünya Gıda Programı çerçevesinde 3 ton 
gıda malzemesi dağıtılmıştır. Kızılay'ın dağıtımı bunun 
dışındadır. Ayrıca iaşe ve İbate, sosyal ihtiyaçlar, na
kil masrafları ve nakdi yardımlar için Van iîi emrine 
62 milyon Mra, Ağrı ili emrine ise takriben 10 milyon 
lira gönderilmiştir ve ertesi yıl daimi iskan çalışma
larına başlanmıştır. Yıkık ve ağır hasarlı meskenlerde 
yapdan hak sahipliği çalışmaları sonucunda yaklaşık 
olarak 9 419 mesken yapılması plnlanmıştır. 7 992 
mesken İhale suretiyle, 910 adedi «evini yapana yar
dım» metoduyla, 138 adedi de Libyı Hükümeti eliyle 
yapijması planlanmıştır. 379 adet meskenin yapımı ise 
•maalesef bir kısım köylere ulaşım imkanı, Yol Su 
'Elektrik ve vilayetin, Karayollarının bütün gayretleri
ne rağmen ulaşım imkânı sağlanmadığı için hu 379 
adet meskenin ihalesine maalesef talip bulunamamış
tır. 

'Muhterem arkadaşlarım, İmar ve İskan Bakanlığı 
olarak meseleyi ele aldığımız zaman, bizden önceki 
hükümetin Van ve Ağrı depremiyle iîgili olarak seç
miş olduğu hedefin, 1977 yılı sonuna kadar 10 bin adet 
meskenin ikmal edilmesi, inşa edilmesi olduğunu tes
pit ettik. Ancak, ağustos ayından sonraki imkânlar 
muvacehesinde bu 10 bin adet meskenin ikmal edile
meyeceği kanaatine vardık. Bunu önleyen çeşitli un
surlar var idi; bunlardan bir tanesi zaman unsuru idi. 
Ağırstos ayından itibaTen bilhassa yüksek rakımdaki 
Doğu Anadolu köylerinde 3 aydan daha fazîa çalışma 
zamanımız mevcut değil idi ve bu köylerden bir kıs
mının da henüz yolları ikmal olunamamış idi. Bu 
itibarla, realist bir program hazırladık ve 1977 yılı 
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sonuna kadar takriben 5 bin adet meskenin ikmal edil
mesi İçin çalışmalara başladık. 5 bin adet meskenin 
inşa edilebilmesi için îhiiyacımız öîan çjimerfto, maa
lesef Doğu Anadoiudaki çimeni» fabrJkaîarınm ka-
IHfaiteleri muvacehesinde ciddi meseleler ortaya koy
du. Şöyle ki; Elazığ Çimenlto Fabrikasının ütietSmıMn 
yarısını, Van Çimento Fabrikasının üretiminin taöfi-
rQben % 80'inii; aynı şekilde Erzurum, Kars ve Mar
din'deki çimento fabrikalarının üretimlerinin önemdi 
bir kısmım Van ve Âğn depremime talMs etmiş ol
mamıza rağmen, 5 bin adet meskenin 3 aylık bir 
devrede inşa edilebilmesi, İkmal edileblmesii için ye
teri çimento temininde maalesef müşküller hasıl ©I-
muşlur. Buna ilaveten mestken faaliyetinin dışında
ki kamuya ait ve özel sektöre ait inşaatlar da çok bü
yük ölçüde aksamıştır. 5 bin hedefimöz, 4 500- mesken 
olarak gerçekleşmiştir. Ancak, üzülerek ifade edeyim 
ki, afet maksadıyla yapılmış olan 4 500 adet meske
nin, şu anda takriben 1/3 ünden biraz daha fazlası 
Vatandaşlarımız tarafından işgal edilmiş durumdadır. 

Kanun gereğince inşa masraflarının yarısı afffedil-
ımiş'tir. Ancak, geriye kalan yarısının 30 sene vade ile 
Ve faizsiz öîarak bu afetzedeler tarafından ödenmesi 
kanunun amir hükmüdür. Bu itibarla, bu evlerin, işga
limden önce vatandaşların borçlanma muamelelerSnli 
ikmal etmeleri lazım. Ancak, üzülerek ifade edeyim, 
takriben 1 700,ün dışında vatandaşımız borçlanmaya 
yanaşmamıştır. Borçlanma yapılmaması hususunda da 
bazı propagandaların yapıldığı da, mahalli idareciler 
tarafından Bakanlığa intikal ettirilmiş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, muhatap ovduğumuz di
ğer bir soru itibarıyla, izin verirseniz gayet kısa ola
rak, iki dakika içinde Pa2u depremi ile ilgiE bilgi arz 
edeceğim. 

Pa!u Dçe merkezi ve köylerinde 25.3.1977 günü 
bir deprem meydana gelmâştir* Bu depremin akabin
de Bdianhğımız tarafından bir büyük teknik heyet 
mahaSine göndermiştir. Bakan olarak işe başladık
tan bir müddet sonra, mahallinde yaptığım kikikaüan 
«sonra, vatandaşlarımız tarafından vaki oîan itirazları 
yeniden tetkik. ettirmek maksadıyla dört teknik ele
manım daha, uzun süreli olarak mahalline gönderil
miştir ve böylece bak sahipleri sınıflandırılmış, az ha" 
«ar, orta hasar, ağır hasar olarak hükîarı tayın edil
mişlerdir, 

Meskenleri orta derecede hasar görenfere 9 bin li
ra, az derecede hasar görenlere 6 bin lira onarım 
yardımı gönderiüraesi karariaştırılmıştır. Bu itibarla 
'Eiazığ Valiliği emrine gerekli ödenek gönderilmiştir. 

I Ancak meseleye, arz ettiğim gibi, 1977 inşaat mev
siminin son yıllarında ancak müdahale imkânımız ol
duğu için, ağır hasara uğramış ve evleri yıkılmış olan 
vatandaşlarımıza mesken inşa etmek ve kıştan evvel 
bunu kendilerine teslim etmek imkânı maalesef olma
mıştır. Devletin vecibesi kıştan evvel vatandaşları
mıza başlarını sokabilecekleri bir evi temin etmekti. 
Bu, Devlet olarak yerine getirilmediği için, 1977 kışı 
için ağır hasar gören ve evleri yıkılmış olan vatan
daşlanmıza; köylerde yaşayanlar îçîn her ay 300 TL. 
ve ilçe merkezlerinde yaşayanlara da 500 TL. kira yar
dımı verilmesi kararlaştırılmış ve bu maksatla Ela" 
zığ valiliği emrine yeteri kadar ödenek gönderilmiş" 
tir ve 7 . 11 . 1977 tarihinden itibaren Palu'muza bu 

I arz ettiğim kira bedellerinin ödenmesine başlanmıştır. 

| Ayrıca, depremin ilk anında, Kızılay ve Bakanlığı-
I mızdan 1 20*0 adet çadır, 3 000 adet battaniye, 7 san-
J dik ilaç afetzede ailelere gönderilmiştir. Afetzede aile

lerin yeni iskân sahalarının jeolojik etütleri ve diğer 
I mühendislik çalışmaları ikmal edilmiştir. Bunların ih-
I tiyacı olan, şu anda acil ihtiyaç olarak görünen tak

riben 300 adet mesken inşaatı 1978'de başlayacaktın 
I Bunlardan 200 adedinin ihalesi önümüzdeki 15 gün 
I zarfında gerçekleştirilecektin 
I BAŞKAN — Süreniz tamamdır Sayın Bakanım, 
I lütfen tamamlayınız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI MEHMET RECAl 
I KUTAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, çok 
I değerli arkadaşlarımızın vermiş olduktan Meclis Araş-
I turnası önergelerine biz de iştirak ediyoruz. 

I Meselenin hakikaten vuzuha kavuşması bakımın-
I dan Yüce Meclisin bu konuyu araştırmasında fayda 

vardır. Bu temenniye, bu arzuya biz de iştirak etmek-
I teyiz. 
I Bu arzumuzu izhar eder, Yüce Meclisi saygı ile se-
I lamlarım. 
I BAŞKAN — Gruplara söz veriyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Diyarba
kır milletvekili Sayın Bahattin Karakoç, buyurun. 

I Sayın Karakoç, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA BAHATTİN KARAKOÇ 

(Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
I Üzerimle görüşmekte okluğumuz araştırma Öner

gesi, deprem afeti ite ilgili bir önergedir. Konuşma
mın başında, deprem gibi doğal afetlerden ulusumu
zu ve tüm insanlığı esirgemesini Yüce Tanrıdan te
menni ediyorum. 

Ancak, ana muhalefet partisi olarak asıl gOTevimi-
I zin, bu gibi olaylar karşısında Devletin ve onun yü-
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rütme organı olan hükümetin tutum ve davranışını de
netlemek olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle de, he
men bastan ifade edeyim; gerekçelerini biraz sonra de
taylarıyla arz edeceğim, ama hemen baştan ifade ede
yim ki, bu Araştırma önergesinin yararına ve gereğin-
ne inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın İmar ve tskân Bakanı 
arkadaşımızın da, biraz önce burada yaptığı konuş
madan anlayacağımız gibi, bu Araştırma önergesine 
gerçekten şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sayın Bakan konuşmasında; Lice, Van ve Kars 
yörelerinde meydana gelen depremlerle ilgili, birta
kım bilgiler verdiler. Bu bilgilerin ışığı altında biz 
en az bu bilgilerin ışığı altında, daha başka bizim bil
diklerimiz bir yana - bu deprem bölgelerinde bir çok 
hizmetlerin, Devletin yerine getirmekle yükümlü bu
lunduğu hizmetlerin aksamış olduğunu açık seçik göre
biliyoruz. 

Sayın Bakanın verdiği rakamlar arasındaki çeliş
kiler de, bunu bariz şekilde ortaya koymaktadır. 

Neden bu aksamalar vardır? Devlet çarkının nor
mal işlemesi ile, bu hizmetler aksamasız yerine getiri
lebilecekken, birtakım hizmetler neden aksamıştır, 
vatandaş niçin hâlâ ve hâlâ karda, kışta açıkta kal
makladır? Acil yardım görevi, hizmeti niçin sağlana
mamıştır? Yapılan hizmetler konusunda âdeta ayyu
ka çıkan suiistimal iddialarının doğruluk derecesi ne
dir? Bu, vatandaşı hangi ölçüde tedirgin etmektedir? 
Bütün bunların ciddi bir devlet yönetiminde açıklığa 
kavuşturulmasında büyük zorunluk vardır. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu olan deprem
lerin hepsi Doğu yöremizde meydana gelmiş deprem
lerdir. Evvelâ işin bu açıdan ele alınmasında, yani 
Doğu Anadolu'da meydana gelmiş depremlerin özelliği 
bakımından üzerinde durulmasında büyük yarar oldu
ğunu sanıyorum. Depremler meydana geldikleri yöre
lerin jeolojik, coğrafi şartları yanında, oradaki sosyal 
şartlara göre de birtakım sonuçlar doğururlar. İstatis
tikler göstermiştir ki, genellikle gelişmiş ülkelerde 
meydana gelen depremlerde insanca zayiat az olmak
ta, geri kalmış yörelerde ise insanca zayiat fazla ol
maktadır. Doğu Anadolu bölgesi bir deprem bölgesi; 
ancak Doğu Anadoluya nazaran çok daha fazla dep
reme maruz coğrafik bölgeler vardır. (Türkiye'de de
ğilse bile, dünyada vardır); oralarda da zaman zaman 
Doğu Anadoludakinden daha şiddetli ve daha sık dep
remler meydana geliyor olmasına rağmen, buralardaki 
insan kaybının Doğu Anadomdakilerin ölçüsüne 
varmadığını görüyoruz. Bunun tek sebebi, Doğu 

Anadolu yöremizin ihmal edilmiş olması, kalkınmamış 
olması, geri kalmış olmasıdır. Bu geri kalmışlık elbette-
ki vatandaşın afetler karşısında davranışını da etkile
mektedir. Diğer taraftan, maruz kaldığı afet karşısında 
başvuracağı tedbirler bakımından da ve bu afetten en 
az zararla kurtulması için başvuracağı tedbirler acısın
dan da kendisini imkânsızlıklar içerisinde bırakmakta
dır. Hal böyle olunca, sonuç gerçekten elem verici, 
üzüntü verici olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bunun cihetteki sebepleri bir hükümet dönemine 
sığdırılamaz; Doğu Anadolunun geri kalmışlığının 
sorunları elbetteki bir hükümet içerisinde alınamaz 
sadece. Ama, bir zihniyette, Doğu Anadolunun geri 
kalmışlığının nedenini 'bir zihniyette bulmak müm
kündür. O da, bugün hâlâ ülkemizi yönetmekte bulu
nan zihniyetin maalesef ta kendisidir. Ötedenberi bu 
zihniyeti, kapitalist zihniyeti eleştirmiş durmuşuzdur; 
bunun bir ispatı da belki bu Araştırma Önergesiyle 
Doğu Anadolunun geri kalmışlığının nedenleri ortaya 
konduğu zaman ortaya çıkacaktır, bu şekilde ispatlan
mış olacaktır. En az bu açıdan gerek kamuoyuna, ge
rekse Mecliste bulunan sayın milletvekillerine bu araş
tırmanın yararlı olacağı kanısındayım. 

İşin bu genel yönünden sonra, depremler nedeniyle 
sorumlu mevkide bulunan Hükümetin tutumu ve dav
ranışları üzerinde durmak isterim. Sayın Bakan, biraz 
önce lütfettikleri bilgiler sırasında, âdeta kendi Ba
kanlık dönemlerinde verdikleri bilgileri ve çalışma
ları, kendi bakanlık dönemlerine hasretliler ve ondan 
öncesinden sorumlu değillermiş gibi bir üslupla ko
nuştular. Bu araştırma önergesinin amacı, şu veya bu 
kimseyi suçlamak değildir, şu veya bu sorumluyu or
taya koymak da değildir. Bir olay hakkında Yüce 
Meclis bilgi edinmek gereğini duyarsa Meclis Araştır
ması açılmasına karar verir, bu Meclis Araştırması 
şuasında, varsa birtakım sorumlular ortaya çıkar ve 
ona göre gereği yapılır; ama Meclis Araştırması bir 
şahsı hedef almaz, bir hükümeti de hedef almaz, doğ
rudan doğruya olayları incelemeyi amaçlayan bir fa
aliyettir. Onun için olayı bütünüyle görmek, şu veya 
bu hükümet döneminde olup biteni değil de, başından 
sonuna kadar olayların cereyan şeklini ve bu arada 
devlet olarak ve devletin yürütme organı hükümetin 
(bu hükümet, bir hükümet veya birkaç hükümet ola
bilir) veyahut hükümetlerin tutumu üzerinde durmak 
gerekmektedir. 

Ben, bu depremlerden 1975 yıh Eylül ayında Di
yarbakır'da meydana gelen Lice, Hani ve Kulp dep-
remleriyle ilgili faaliyetlere değinerek Hükümetin tu
tumu üzerinde durmak istiyorum, 
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Bu depremlerin bir kısmına şahit oldum. Depremi 
hemen takip eden bir iki saat içerisinde deprem ala-
n?nda idim. Durumun büyük kısmını gözlerimle, gör
düm, sonradan da kendi seçim bölgem olması itiba
rıyla olayları olanaklarım içerisinde yakından izleme
ye çalıştım. 

Değerli milletvekilleri, deprem bir doğal afettir. 
Konuşmanın başında da belirttiğim gübi, Tanrı, mille
timizi ve insanlığı bu gibi doğal afetlerden korusun. 

Depremden bir iki saat sonra Lice'ye ulaştığımız
da o sırada ve onu takip eden birkaç gün içerisinde, 
Lice'de gördüğümüz manzara; doğal afetin yanında 
gerçekten Hükümettin yokluğunun ortaya çıkarttığı bir 
sosyal afetfti. Doğal afetin yanında sosyal yönü daha 
ağır basan bir afetle karşı karşıyaydık. Deprem günü 
ve depremi takip eden gün, bütün iddiaların tersine 
iddia ediyorum ki, Lice'de Hükümet yoktu; Hani'de 
Hükümet yoktu; elbetteJd bu yüzden hükümetin yap
ması gereken hizmetler de yoktu. 

Radyoda «Enkaz kaldırma çalışmaları başlamış
tır» diye haberler veriliyordu; ama ancak üçüncü gü
nü bu çalışmalar başlayabilmiştir. O güne kadar da 
ölenler ölmüş, kendi imkânlarıyla enkazın altından 
çıkabilen vatandaşlarımız canlarını kurtarabilmişler
dir. Bunun dışında Hükümetin hiçbir müdahalesi, maa
lesef olmamıştır ve bir enkaz kaldırma çalışması ya
pılması yapılmamıştır. Bunu ben her 3 gün, depremin 
birinci, ikinci ve üçüncü günü Lice'de, Hani'de bu
lunmak suretiyle kendim tespit etmişimdir; bu mü-
şahademe dayanarak iddia ediyorum. 

Akşam radyoya verilen haberler başka türlü idi. 
Vatandaş gözünün önündeki durumla, radyonun ha
berleri karşısında gerçekten bir kere daha bir afete 
maruz kalıyordu; bir kere daha, adeta, can evinden 
vuruluyordu; sanki radyonun haberi, kendileriyle alay 
edilmek için veriliyormuş gibi. 

Bu iddianın en basit kanısını da, izninizle, acıklı 
olmasına rağmen ben burada arz edeyim: Deprem
den aşağı yukarı 5-6 gün sonra, enkazın altından 
canlı vatandaşlarımız çıkarıldı. Bunun anlamı şudur: 
3-4 gün sonra ancak enkaz çalışmaları başlayabildi. 
5-6 gün sonra da enkazın altından canlı vatandaşla
rımız çıkarıldı. 5-6 gün" dayanamayan vatandaşları
mız da, enkaz çalışmalarının gereğince yerine geti
rilmemesinden dolayı, enkazın altında kalıp öldüler. 

Enkazın başında oturup, enkazın altındaki yav
rusunun sesini dinleyerek ağlayan anneler gördük; 
çaresiz anneler gördük. Enkazın altından çocuğunun 
sesini duyuyordu, çaresizdi, o çocuğu oradan çıkara-

mıyordu ve bu gibi ıstırap karşısında müdahale eden 
o anneye yardım eden bir devlet görevlisi de göreme
dik. Yok muydu orada görevli kimseler? Yok muydu 
imkân? Kamyonu, greyderi, dozeri, vinci ile her şey 
yığılmıştı, vardı. Bunu itiraf edeyim; ama bir keş
mekeş, bir kargaşalık.. Orada olan tek şey idaresiz
likti, beceriksizlikti, bilgisizlikti, sorumsuzluktu; tıp
kı bugünkü Hükümette olduğu gibi. 

Vinç, dozer, greyder yıkılmış Lice'nin enkazının 
kenarında bekliyordu, enkaz sahasına girmiyorlardı; 
giremiyorlardı. Komuta edecek kimse yoktu, ne ya
pacağını bilen kimse yoktu. Bu yüzden de maalesef 
gereksiz yere birçok vatandaşımız enkazlann altında 
can verdiler. 

Yığınla yiyecek maddesi yığılmıştı Lice'nin kena
rına; bunları teslim alacak kimse yoktu. Vatandaş 
meydana gelen büyük afet karşısında galeyana gel
miş, hamiyet duygusu kabarmış, yardımları yağdırı
yordu Lice'yi, Hani'ye, Kulp'a; ama bu yardımları 
götürecek, teslim edecek bir ekibi bulamıyordu, bir 
yetkiliyi bir sorumluyu bulamıyordu karşısında; bu
nu tevcih edecek hiç kimse de yok. Ekmekler orada 
yığınla dururken bir tarafta açlıktan perişan olan in
sanlar vardı. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Öğretmen
lerin yardımı olmadı mı? 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Kişisel 
çabalar? Elbetteki gerçekten orada bazı kuruluşla
rın, arkadaşlarımızın, bazı yardımsever teşekküllerin 
- ben teker teker bunların hepsinin üzerinde durmak 
istemiyorum, amacım hiçbir polemik veya politika 
yapmak değildir - gerçekten hamiyetsever vatandaş
ların yardımlarım göğsümüz kabararak görüyorduk; 
ama bunların arasında bir organizasyon olmayınca 
sonuç alınamıyordu ve asıl bu işten sorumlu olan 
da Hükümetti. Teker teker birtakım özel kuruluşla
rın veya krşilerin yapmış olduğu yardımlar elbetteki 
burada bizim konumuz olamaz. Şu anda Hükümetin 
yapması gereken konular üzerinde durmak ihtiyacı
nı duyuyorum. 

Acil yardım dediğimiz yardım; hani günlük ha
yatın sürdürülmesi için yapılan yardımlar ancak 2-3 
gün sonra yavaş yavaş yapılmaya başlandı. O da ga
yet can sıkıcı, gerçekten üzücü sahnelere neden ola
cak şekilde oluyordu. Vatandaş bir parça ekmek ala
bilmek için saatlerce kuyrukta bekliyordu. Çadırda, 
belki de çoğu açıkta soğukta bekleyen çoluk çocu
ğuna bir parça ekmek götüreceğim diye kuyrukta 
mücadele veriyordu. O sırada bir lokma ekmek için 
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dipçiklenen, jandarma dipçiğiyle darba ve hakarete 
maruz kalan hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı 
gördük. Elbetteki içimiz biraz daha burkuldu, biraz 
daha üzüldük. 

Bunlar, o jandarmalar elbetteki ne o köylü vatan
daşlarımıza düşmandı, ne o vatandaşımız o bir lokma 
için o dipçiğe layıktı. Bunu hepimiz gayet iyi biliriz 
ama ortada bir düzen olmadığı için, bir sorumlunun 
sorumluluğunun gereği olan hareketleri yerine getir
mesi söz konusu olmadığı için, böyle bir keşmekeş 
vardı ve bu şekilde mağduriyetlere sebep olmakta 
idi. 

Bunlar, bu doğal afetin vukn bulduğu andaki 
müşahadelerimiz. Ondan sonraki olaylar da pek iç 
açıcı değildir. Her memlekette insanlar arasında bir
takım kötü niyetliler bulunur. Hiç kimseyi suçlamak 
istemeyiz ama, özellikle afetlerde birtakım leş karga
ları afet sahasının etrafını almaya çalışırlar. Deprem
lerde de ortaya çıkan leş kargaları, daha ziyade dep
remden sonra Hükümet tarafından afetzedelere yap
tırılacak olan evlerin müteahhitleri olur; genellikle 
bunlar arasında görülür. Elbetteki müteahhit arka
daşlarımızı suçlamıyorum bu sözlerimizle, yanlış an
laşılmasın, kimseyi de itham etmek niyetinde deği
lim. Ama, bu konudaki dedikodular ayyuka çıkmış
tır ve Hükümetin bu konuda izlediği politika da de
dikodulara meydan verecek niteliktedir. Buna, Araş
tırma önergesinin görüşüldüğü şu sırada özellikle dik
kati çekmek istiyorum. 

Bir kere ortada şöyle bir iddia vardır: Sayın Bakan 
edildiği takdirde, temenni ederim, bu iddianın, bu 
dedikodunun aksi çıksın. Ama bu dedikoduları iza
le etmek, ortadan kaldırmak görevi de herhalde, da
ha ziyade hükümet sorunlarına ait olmak üzere, he
pimizindir. Denir ki: Afet evlerinin inşaatında parti
zanlık egemen olmuştur. 

Şimdi sorarım Sayın Bakandan: Afet evlerinin 
ihalesinde partililer farkı gözetilmiş midir, gözetil
memiş midir? 

Evler ihale edildiği zaman, şu veya bu partiliye 
müteahhitlik verilmiş midir? Bu konularda inşaat 
taahhüdünde bulunulmuş mudur? 

Bu konularda dedikodular gerçekten önemlidir, 
bunun açığa çıkartılması lazımdır. Bunun ötesinde 
herkes duymuştur, kamuoyu özellikle bundan etki
lenmiştir. Her afetten sonra olduğu gibi, Lice ve Van 
depremlerinden sonra da gerçekten bu amaçla ülke
mize yardımlar yagmıştu*. Lice depremi dolayısıyla 
ülkemize yapılan yardımlarla, radyodan ve basından 

dinlediğimiz kadarıyla, 10 tane Lice yapılabilirdi; o 
kadar bol yardım geldi. Yan depremi nedeniyle özel
likle dış ülkelerden gelen yardımlar, neredeyse Van 
Gö'ünü doldururdu. Ama hâlâ, Sayın Bakanın da 
burada ifade ettikleri gibi, vatandaşın basit ihtiyaç
larını karşılayacak birtakım hizmetler dahi henüz 
gerçekleştirilememiştir. Henüz açıkta kalan insanlar 
vardır; Lice depreminde, Van depreminde; evine yer-
leşememiş insanlar vardır. 

Bu kadar yardım, Devletin bu kadar masrafı, 
ama hâlâ açıkta, perişan kalan insanlar.. Bunun ara
sındaki farkın ne olduğu ister istemez insanın zihnine 
takılır ve zihne takılan bu sorun da en azından bir
takım şayialara yol açar. 

Şimdi bu. şayialar ve iddiaların da açıklığa ka
vuşturulması, bu araştırma önergesinin kabulünü zo
runlu kılmaktadır. 

Bunun ötesinde, depremde yardım malzemesi ola
rak gönderilen bir kısım malzemelerin, deprem böl
gelerinin çok uzaklarında birtakım pazarlarda gö
rüldüğü iddia edilmiştir ve doğrulanmıştır. Battani
yeler satılmıştır; peynirler, yağlar ve yiyecek madde
leri sonradan, hatta bakkallara kadar ulaşabilmiştir, 
TIR kamyonları kaybolmuştur; TIR kamyonlanyla 
giden malzemelerin kaybolduğu iddia edilmiştir. Şim
di, vatandaşın zaten yüreğinin yaralandığı bir konu
da, hamiyetinin kabardığı bir noktada, bu şekildeki 
çirkin iddialar, herhalde toplumsal birtakım değer
lerimizi körükleyecek niteliği haizdir. Bizden daha 
çok bilgiçlik, birlik, beraberlik, bütünlük üzerinde du
ran Hükümete dahil partilerin mensubu arkadaş
larımın bu konuyu en az bu açıdan da değerlendi
rerek bunları açıklığa kavuşturmada yardımcı olma
larını umuyorum ve herhalde bunda zorunluluk var
dır. 

Bunun ötesinde yapılan hizmetlerde de akıl al
maz bir kalitesizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Ben 
Lice'deki bazı inşaatları gezdim, gördüm, zaten sa
yın Bakanın da burada ifade ettikleri gibi, vatandaş 
bir kısım evleri beğenmiyor, bundan dolayı borçlan
mıyor, içine girip oturmuyor. Bu beğenmemenin çe
şitli nedenleri vardır. Yapının tipi, şekli, ihtiyaçları
nı karşılayacak nitelikte değildir. Adam borçlanmak 
istemez. Kendi mali durumu müsaittir, gider kendi 
kendine evini yaptırır; ama bu evleri kabul etme
mekte en büyük neden, yapılan inşaatın kalitesizli
ğidir. Ben Lice'de Libya dostumuzun yapmış oldu
ğu bir köyü gezdim, gördüm. Bizim yaptığımız köy
leri de gördüm. 
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BAŞKAN — Sayın Karakoç, 2 dakikanız var. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 
Arada gerçekten bizim hesabımıza üzücü Libya' 

h dostlarımızın da hesabına sevindirici büyük bir fark 
var. Libya, ki kendi sanayisi bakımından, kendi kal
kınması bakımından bizim teknik yardımımıza muh
taç bir ülkedir, oraya teknik- eleman göndermeye en 
azından tasavvur içindeyiz, hatta fiilen de bunu ger
çekleştiriyoruz, oradaki müteahhitlerimiz birtakım 
işîer başarıyorlar; ama Libya'lılar kendileri gelip bir 
köy yaptılar Lice'de, bizim yaptığımız köyün yanın
da Paris gibi kalmaktadır; o kadar farklıdır, o kadar 
güzeldir; yapılar da o kadar sağlamdır. Bizimkinde 
ise çürüklük iddiaları vardır, ihtiyaca uymadığı id
diaları vardır ve bunun yanında şimdi Sayın Bakan
dan hayretle duyduğum gibi, yerleşme özgürlüğüne 
aykırı durumlar dolayısıyla da kabul etmemektedir
ler. 

Sayın Bakan biraz evvel burada ifade ettiler, 400 
küsur aile dendi galiba, yanılmıyorsam 425 ailenin 
başka bir köye yerleştirilmesi gerekmiş; ama o köy
de oturanlar bu evleri kabul etmedikleri için kendile
rine ev verilememiş, bu vatandaşlar açıktaymış. Yer
leştirme özgürlüğü karşısında bunu sağlamakla yü
kümlü olan bir hükümetin var olduğu bir ülkede 
böyle bir iddia geçerli olamaz. Köy kabul etmiyor 
diye, ben o vatandaşımı o köye yerleştiremeyeceğim. 
Bu özgürlüğü, bu hakkı kim sağlayacak, kim ger
çekleştirecek? Hükümet. Yok mu hükümet? Biz yok 
diyoruz da bunun karşısına çıkanlar var. Bu maze
ret değildir, mazeret ise gerçekten hükümetin bir 
kusurudur, bu kusurla malul bir. hükümetin de gö
rev mevkiini daha fazla işgal etmemesi gerekir. 

İddialar gerçekten üzücüdür, gerçekten vatanda
şı tedirgin edicidir. Doğu Anadolu'da afete maruz 
kalmış vatandaşlarımız halen mağdurdurlar, halen 
perişandırlar, İşte bir dondurucu kış daha gelmek
tedir, hâlâ açıkta kalanlar vardır. Hizmetlerde bü
yük yolsuzluk iddiaları vardır, yapılan hizmetlerde 
partizanlık iddiaları vardır, bütün bunların açıklığa 
kavuşturulması zorunludur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Karakoç. 
BAHATTJN KARAKOÇ (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkan. 
Bunun içindir ki bu önergenin kabul edilmesinde 

büyük yarar, hatta zorunluk görüyoruz. Bu bakım
dan sayın milletvekillerinin de bu yönde davranma
larını rica eder, saygılarımı sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakoç. 
Adalet Partisi Grupu adına Giresun Milletvekili 

Sayın Şükrü Abbasoğlu. 
Sayın Abbasoğlu, görüşme süreniz 20 dakikadır; 

buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA ŞÜKRÜ ABBASOĞLU 
(Giresun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
hepinizi Grupum adına saygı ile selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben tam 13 sene İmar İs
kân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün üst 
kademelerinde görev ifa ettim. Afet hizmetlerinin ne 
olduğunu, afetzedelerin hangi şartlar içerisinde bulun
duğunu yakinen biliyorum. O bakımdan, bugüne 
kadar ki tecrübelerimi de dikkate almak suretiyle, 
konuşmam daha çok genel bir nitelik taşıyacak ve 
afet hizmetleri konusunda yeni bir afet mevzuatı 
hazırlanması konusundaki çalışmalara mümkün ol
duğu kadar ışık tutmaya gayret edeceğim. 

Afet hizmetlerinin önemini geniş bilgiler vermeye 
I ve fazla detaya inmeye gerek kalmadan, bizzat afet 

deyimi açık ve seçik bir şekilde ortaya koymaktadır, 
I Bu deyim bir olağanüstülüğü, bir ezintiyi, bir çökün

tüyü ve bir tahribatı yansıtmaktadır. Afetlerin mey
dana gelişinde tabii etkenlerin en başta rol oynaması 
afet hizmetlerine daha da önem kazandırmaktadır. 

Yurdumuz, jeolojik yapısı, coğrafi mevkii, topog-
rafik durumu, dağlık ve engebeli bir bünyeye sahip 
oluşu sebebiyle sık sık ve yer yer tabii afetlere uğra
maktadır. Bu yüzlen de hemen her yıl birçok can 

I ve mal kaybına maruz kalmaktayız. Bilhassa son yıl-
I larda meydana gelen büyük depremlere ilişkin zam

ları ortaya koymak için, maalesef büyük rakamlar 
kullanmak zorunda kalmaktayız. 

I Deprem, su baskını, yer kayması, yangın, kaya 
düşmesi ve çığ gibi afetlerin meydana geldikleri veya 

I muhtemel bulundukları yerin genel hayatına etkili 
bir nitelik kazanmaları halinde, afetten zarar gören
lere yardımda bulunmak Devletin en önemli sosyal 
görevierinde'n biri haline gelmektedir. 

Esasen, afet hizmetlerinin ve dolayısıylc afetler 
mevzuatının amacı, afetten çeşitli şekillerde zarar gö
ren vatandaşlarımızın acılarını dindirmek, yaralan-

I nı sarmak ve konutları yıkılanları açıkta kalmaktan 
kurtararak, yeni konutlara, yeni barınaklara kavuş-

I turmaktır. 
Afet hizmetlerinin çeşitli aşamaları bulunmakta-

I dar. Bu hizmetleri, işlerin niteliğine ve sırasına göre; 
I acil yardım işleri, inşaatın gerektirdiği hazırlık çalış-
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malan ve uygulama, yani, inşaat çalışmaları diye 
başlıca üç ana grupta toplamamız mümkündür. 

Her grupta toplanan işler, bir sistem içerisinde 
yürütülen bir çok çalışma bölümlerini kapsar. Bir 
yerde veya mıntıkada genel hayata etkili bir afet 
meydana geldiğinde, hemen acil yardım ve kurtarma 
çalışmalarına başlanır. 

Bu çalışmalar, işin önemi ve ivediliği yönünden 
yoğun bir gayreti ve üstün bir çabayı gerektirir. 

Acil yardım çalışmalarından hemen sonra, inşaa
tın ve daimi iskânın gerektirdiği hazırlık işlemlerine 
başlanır. Ekipler halinde kati hasar tespitlerinin ya
pılması, hasar tespit raporlarımın değerlendirilmesi, 
hak sahabi durumunda olan afetzedelerin tespiti, 
bunlardan talep ve taahhütname alınması, yeni yer
leşme yerlerinin seçimi, bu yerlerin jeolojik ve taş
kın yönünden etütlerinin yapılması, kamulaştırma 
tahsis ve pazarlık gibi işlemlerle, arazi sağlandıktan 
sonra harita, plak parselasyon ve aplikasyon işle
rinin tamamlanması, başlıca yapı malzemesi tahsis
lerinin yapılması, borçlandırma ve ipotek işlemleri
nin sonuçlandırılması gibi işler hazırlık çalışmaları 
grupunda ele alınan işlerin başhcalarım teşkil et
mektedir. 

inşaat ya da uygulama çalışmaları afet hizmet
lerinin en önemli aşamasını, daha doğrusu hedefini 
teşkil eder. Bu çalışmalar sonucunda konutsuz kalan 
afetzedelerin yeni konutlara, işyeri zarar görmüş bu
lunanların da yeni işyerlerine kavuşmaları olanak da
hiline girmektedir. Konut ve işyerleri ile birlikte ye
ni yerleşme yerlerinin yol, su, elektrik ve kanalizas
yon tesisleri inşaatı da ele alınır ve tamamlanır. 

Sayın milletvekilleri, afetlerin genel hayata etkili 
bir sonuç yaratmaları, diğer bir deyişle, kitle halin
de çeşitli olağanüstü zararlar ortaya koymaları afet 
hizmetlerine büyük önem kazandırmaktadır. Bu se
beple afet hizmetlerinin en başta gelen özelliği ivedi 
olması, gecikmeye tahammülü bulunmamasıdır. Bu hiz-
metlerın yerine getirilmesi seri, hızlı ve yoğun bir ça
lışma düzenini zorunlu kılar. Bu zorunluk, hizmet
lerin niteliğinden, tabiatından ve yaygınlığından ile
ri gelmektedir. 

Hizmet yerlerinin büyük bir kısmı köyler, yani 
ulaşım olanağı olmayan, ya da çok sınırlı olan yöre
lerdir. Bu yüzdendir ki, uygulama işlerinde görev 
alanlar yoğun ve hızlı çalışma düzeni yanında yoru
cu ve yıpratıcı yöre şartları ile de karşı karşıya bu
lunurlar. Denilebilir ki, feragat ve fedakarlığın ör
neklerini vermek isteyenler bu olanağı, en fazla afet 
hizmetlerinin görüldüğü yerlerde elde edebilirler. 

I Hizmetlerin ele alınması, yürütülmesi ve sonuç
landırılması, mevzuatın koyduğu genel esaslar saldı 
kalmak kaydıyla, çoğu defa büyük ölçüde takdir ve 
inisiyatifte hareket etmeyi gerektirir. Alınacak ka
rarlar, girişilecek çabalar, yapılacak yardımlar ve 
uygulanacak metotlar; afetin türüne, zamanına, şid
detine, meydana geldiği veyahutta muhtemel bulun
duğu yörenin tabii, ekonomik, sosyal ve kültürel özel
liklerine ve şartlarına göre farklılıklar gösterebilecek
tir. 

Afet hizmetlerinin, acil yardımların başlamasın
dan, daimi iskanın tamamlanmasına kadar olan bü
tün aşamalarında Devletin yardımı ve desteğini daima 
ön planda gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da afetlere ilişkin mev
zuat konusuna değinmek istiyorum. 

1959 yılına kadar yurdumuzda meydana gelen 
her önemli ve büyük afet için ayrı ve özel afet ka
nunları çıkarılmakta ve yardım hizmetleri bu kanun
lara göre yürütülmekteydi. 

Memleketimiz genel hayata etkili nitelikte büyük 
afetlere sık sık maruz kaldığından, her afet için ayrı 
bir kanun çıkarmak hem güç ve hem de zaman alıcı 
oluyordu. Öte yandan sözü edilen kanunların, hiz
metlerin yürütülmesine, yardımların şekline, mikta
rına, şartlarına ve ölçülerine ilişkin hükümleri genel
likle birbirinden farklı olduğundan uygulamalarda 
birçok zorluklar ve farkh durumlar ortaya çıkıyordu. 

Bütün afet hizmetlerinin daha olumlu ve daha 
hızlı bir düzen içerisinde yürütülmesini sağlamak, ya
pılacak yardımların şeklini ve şartlarım daha adil öl
çülere dayandırmak amacıyla 1959 ydında 7269 sayılı 
Genel Afetler Kanunu çıkarılmıştır. O tarihten sonra 
meydana gelen ve meydana gelmesi muhtemel bulu
nan bütün afetlere ilişkin hizmetler bu kanunun kap
samına alınmıştır. Bu kanunun birçok maddeleri, 
uzun aşamalardan ve hazırlıklardan soma 1968 yılın
da 1051 sayılı Kanunla değiştirilmiş, o günün ve o za
manın şartlarına göre, hizmetlerin daha iyi bir düzen 
içerisinde yürütülmesine olanak hazırlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, afetler olağanüstü bir du
rumun ifadesi olduğuna göre, bu durumun meydana 
gelmesi halinde, acil yardım ve kurtarma hizmetle
rinin ne şekilde, kimler tarafından ve hangi esaslara 
göre yürütüleceğinin önceden tespit edilmesi ve prog
ramlara bağlanması gerekmektedir. Zira önceden 
planlama ve programlama çalışmaları yerine getiril
mezse, afetin meydana gelmesinde, afetin yarattığı 

I karışıldık ve şaşkınlık içerisinde bu çalışmaları ta-
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marnlamak ve yürütmek oldukça zor olmaktadır. I 
Planlama çalışmalarımın ne şekilde yürütüleceği ve 
tamamlanacağı biraz evvel sözünü ettiğim 7369 sa
yılı Afetler Kanununun 4 ncü maddesiyle belirtilmiş
tir. Bu konuda en büyük görev, valiliklerce kurula
cak, il kurtarma ve yardım komitelerine düşmektedir. 
Kanun hükmü bu. İlçe, bucak ve köylerdeki hazır
lık çalışmaları da bu komitelerin ilgi ve gözetimi al
tında yürütülmektedir. 

Hemen ifade edelim ki, acil yardım ve kurtarma 
çalışmalarının planlanması ve programlara bağlan
ması, işin öneminden ötürü tek bir kuruluşun sorum
luluğuna bırakılmış olmayıp, İlgili mülkiye amirleri
nin koordinatörlüğü ve sorumluluğu altında ele alı
nıp yerine getirilmesi gereken ortak ve kolektif bir 
çalışmayı zorunlu kılar. Afetlerin meydana gelmesiy
le acil yardım ve kurtarma hizmetlerine mevzuatta 
öngörülen esaslara göre hemen başlanır. Bu hizmet
ler başlıca; kurtarma, yaralıları tedavi, yedirme, giy
dirme, geçici barındırma, enkazı temizleme, ön ha
sar tespitlerinin yapılması ve yörede güvenliğin sağ
lanması gibi çalışmaları kapsar. Bu hizmetlerin acil 
yardım ve kurtarma çalışmalarının önceden planlan
ması ve programlanması ölçüsünde iyi bir düzen I 
içerisinde yürütülmesi ancak mümkün olabilir. 

Afetlerde kurtarma ve acil yardım hizmetlerinin 
yürütülmesinde ve ilgili bütün kurumların güçlerinin 
koordine edilmesinde yine mülkiye amirlerine büyük 
görevler düşmektedir. Kısacası, mevcut Afetler Ka
nunumuz acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin yü
rütülmesini ilgili mülkiye amirlerinin sorumluluğu 
ve koordinatörlüğü altında mahallinde teşkil oluna- j 
cak komite ve komisyonlara bırakmış bulunmakta- I 
dır. Bu sistem büyük afetlerde maalesef pek başarılı 
ve etkili olamamaktadır. Zira, mahalli komite ve 
komisyonlarda görev alacak kişiler, çoğu kez afetten 
zarar gördükleri ve moral yönünden çöküntüye uğ
radıkları için, kendilerinden olumlu bir biçimde ya
rarlanmak mümkün olamamaktadır. Batı ülkelerinde 
acil yardım ve kurtarma hizmetleri sivil savunma ku
ruluşlarınca yürütülmektedir. Uzmanlaşmış ve tec
rübe kazanmış, zinde sivil savunma örgütlerinin biz
de de devreye sokulması büyük yararlar sağlayacak
tır. Bu maksatla mevzuatımızda gerekli düzenleme
nin sağlanması yerinde ve faydalı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Öce ve Van depremleri, 
bilindiği gibi, büyük ölçüde can ve mal kaybına yol 
açmıştır. Bu depremler sebebiyle iç ve dış kaynak
lardan çeşitli yardımlar ve bağışlar yapılmış ve Hü- j 

— 22 

28 . 12 . 1977 O : 1 

kümetimiz mevcut imkanlarını, mevzuatımızın ön
gördüğü esaslara göre, bu yardımları en iyi bir bi
çimde değerlendirmeye çalışmıştır. Elbette ki bazı ak
samalar olmuştur. Bu aksamaları, mevcut afetler 
mevzuatımızın yetersizliğine ve afet hizmetlerinin 
tabiatına bağlamak zorundayız biraz da. 

Afet hizmetlerinin aksamasında bazı yöresel, eko
nomik, sosyal ve doğal şartlar da etkili olmaktadır. 

Afetzedeleri iskan etmek için, jeolojik etütlere 
dayanan yeni yerleşme yerlerine gitmek istemeyenle
re, teknik ve sağlıklı şartlara uygun olarak inşa olu
nan konutlara taşınmak istemeyen afetzedelere de 
maalesef rastlanmaktadır. Bu durumu, afet hizmet
lerini yürütmekle yükümlü kuruluşun bir hatası ya 
da kusuru olarak nitelemek, zannederim biraz insaf
sızlık olur. 

Afet hizmetlerinin daha olumlu bir biçimde yü
rütülmesi için gerekli her türlü yasal ve idari tedbir
lerin alınmasına taraftarız. 

Konuya ve bundan sonraki afet çalışmalarına ışık 
tutacağı görüş ve kanaatiyle Araştırma Önergesine 
Adalet Partisi Grupu olarak olumlu oy kullanacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum!. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbasoğlu. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Diyarbakır 

Milletvekili Sayın Yaşar Göçmen, buyurunuz. 
Sayın Göçmen, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
Açık oy için oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Kullanmayanlar lütfen kullansın. 
Buyurun Sayın Göçmen. 

MSP GRUPU ADINA M. YAŞAR GÖÇMEN 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Demin, aynı seçim çevresinden ve başka bir par
tiye mensup kıymetli bir arkadaşımızın yüksek hu
zurlarınızda dile getirmiş olduğu dertlerimizin pek 
çoğuna katılmamak mümkün değildir. Yalnız, peşi
nen şunu ifade etmekte fayda mülahaza ederiz ki, 
memleketimizin büyük siyasi partilerinin elbirliği et
mek suretiyle bir erken seçime gitmeleri, yurdumu
zun ve bilhassa deprem bölgelerinin ne şekilde ihmal 
edildiğini gözler önüne sermektedir. Biz Milli Sela
met Partisi Grupu olarak bu araştırma önergesinin 
kabul edilmesini ve erken seçimden dolayı memleke
timizin deprem bölgesindeki zavallı insanlarımızın 
hangi zorluklarla karşılaştığının tescil edilmesini canı 
gönülden arzu etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizin, bil
hassa Doğu vilayetlerimizin son yıllarda maruz kal-
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mış olduğu tabii afetlerden Lice, Kulp, Hani, ikinci 
olarak Van deprem bölgeleri ve aynca Palu deprem 
bölgeleriyle ilgili çeşitli problemlerini dile getirmek
te fayda vardır. 

Gün olmaz ki, biz Doğulu milletvekilleri ve bil
hassa Diyarbakır milletvekilleri, seçim çevrelerimiz
den gelen deprem felaketzedelerinin bize getirmiş ol
dukları çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaya
lım. Bu problemleri intikal ettirdiğimiz merciler ta
rafından - bazıları büyük bir anlayışla, bazıları ka
nuni formalitelerin yetersizliği sebebiyle - dertler kıs
men de olsa karşılanmakta; fakat netice olarak umu
mi manzaraya bir çözüm getirememektedir. Bugün 
gerçek şudur ki, Doğu bölgelerinde depremlerin he
men akabinde yapılan hasar tespitlerinde büyük usul
süzlükler, yolsuzluklar ve hissi kararlar rol oyna
mıştır. Misal olarak söyleyelim: Depremden ağır ha
sar görmüş bir evin, duvarında asılı bir parti lide
rinin portresinden dolayı hiç hasar görmemiş gibi 
kaydedildiği yöreleri gördük, oralarda gezdik ve ora
ların içinden Yüce Meclisin huzuruna geldik. 

Gene açıklıkla ifade ediyorum ki, her hangi bir 
partinin üçe başkanı olması hasebiyle, ağır hasar gör
müş kimselerin, hiç hasar görmemiş şekilde, o sta
tüye tabi tutulduklarını bizzat gözlerimizle gördük ve 
müşahade ettik. Bütün bunlar, büyük problemler ve 
büyük dertlerdir. Gönül arzu eder ki, Yüce Meclis 
bu Araştırma Önergesini kabul etsin, gerçekler orta
ya çıksın; hasar tespitinde olduğu gibi, tespitten son
raki safhada da, kimlerin, ne şekilde, hangi ihaleler
den ne milyonlar vurduğu ve bunların seçimlerde ne 
gibi etkili vaziyetler aldıkları ve çeşitli seçim çevrele
rinden milletvekili seçimlerine girip girmedikleri, ka
zanıp kazanmadıkları Yüce Meclisin huzurunda tar
tışılsın, açıklansın ve tescil edilsin. 

Henüz güvenoyu dahi almadan Sayın İmar Ba
kanımızın Doğu'ya yapmış oldukları seyahate bir 
Doğulu mUletvekili olarak iştirak etmek zaruretini 
gördük. Orada gördüğümüz manzaralar gerçekten iç
ler açışıydı. Beş aydır, altı aydır seçim çevrelerinde 
dolaşan sayın siyasilerin, deprem bölgelerindeki fela
ketzedelerin bir gün dahi yanlarına uğrayıp, Eylül 
ayının o günkü şartlarında gece eksi beşe kadar ısı
nın düştüğü Aladağ'ın köylerinde ne şekilde vatan
daşların geceyi geçirdikleri ve hangi şartlar altında 
yaşadıkların Yüce Meclisin bütün üyelerinin görme
sini arzu ederdim. 

Muhterem milletvekilleri; Doğunun dertleri çok 
büyüktür ve burada saatlerce ifade edilmeye gelmez. 

Bir Doğulu milletvekili olarak şunu sarahaten ifa
de edeyim ki, aynı şiddetdeki bir deprem Batı'daki 
bir vilayet veya köyde, Doğu'daki kadar hasar yap
mamaktadır. Bunun teknik yönlerden birtakım sebep
leri vardır. Bir teknisyen olarak bununla ilgili şunu 
ifade etmek isterim ki, Doğu'daki yapı bozuklukları
nın ve senelerce ihmal edilmiş yörelerin büyük tek
nik noksanlıklarının, afetin hasarının fazla olmasın
dan büyük tesiri vardır. 

Misal olarak şunu söylemek isterim ki; yuvarlak 
taşlı ve çamur harçlı Batı'da her hangi bir binaya 
rastlayamadım; fakat Doğu'nun köylerini gezdiği
niz zaman yuvarlak toplama taşlardan çamur harç
larla yapılmış, % 90'ı bu yapıda olan köylere rastla
nır. 

Muhterem milletvekilleri, bu köylerin yolları da 
yoktur, bu köylerin suları da yoktur, hele elektriği 
hiç yoktur. Batı'da en küçük yörelere dahi ve turist
lerin gideceği her hangi bir tarihi kiliseye dahi asfalt 
yol yapılmışken, Doğu'daki binlerce insanın yaşadığı 
köylerin yolunun olmaması « Yüce Meclisin huzu
runda ifade ediyorum - insan olarak her şeyden ön
ce bizleri, gittiğimiz yerlerden, o vatndaşların, o sefa
letin önünde başımız önümüzde eğik olarak terk et
tirmektedir. 

Bu, elbette bu düzenin, kapitalist düzenin, vur
guncu düzenin büyük çapta bir sonucudur. Yalnız şu
nu ifade etmek isteriz ki, bir kapitalist ve vurguncu 
düzen derken, bunun istismarını yaparak her hangi 
bir vatandaşın oyunu toplama veya her hangi bir va
tandaşın hissine hitap etmek istemeyiz. Gerçekler 
bunlardır. Gerçeklerin üstüne cesaretle gidip, gerçek
leri kabul ederek problemlerin çözümüne yaklaşma
mız lazımdır. 

Bugün grup olarak, parti olarak, teşkilat olarak 
savunduğumuz fikirlerin her zaman geçerliliği, ha
diselerle bariz bir şekilde önümüzdedir. Arkadaşımın 
belirttiği gibi, deprem bölgelerinde büyük usulsüzlük
ler, yolsuzluklar olmuştur. Elbette bu gerçektir, doğ
rudur. Bizzat bir kısmını gözlerimizle müşahade et
tik. Fakat takdir buyurursunuz ki, herkesin başına 
bir polis, bir bekçi veya bir jandarma dikmek müm
kün değildir. Onlara bu aşıyı, bu kuvveti, bu hissi 
vermek mecburiyetindeyiz. Elbette onu manevi güç
lerle teçhizatlandırmak mecburiyetindeyiz. 

Doğu'daki problemler bununla kalmıyor, Doğu' 
da ayrıca, ayrıcalıklar güdülüyor; sen susun, sen bu
sun deniliyor ve bu yüzden çeşitli siyasi oyunlar oy
nanıyor. 
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Bugün memleketimizin doğusundaki vatandaşla
rımızın gerçeklerini, burada fazla vaktinizi alarak be
lirtmeden imtina ediyorum. Bu herkesçe bilinen hu
suslardır. 

Muhterem milletvekilleri, Lice deprem bölgemizde 
şu anda karşılaştığımız en önemli problem, henüz ta
mamlanmamış yapıların bulunması ve büyük çapta 
altyapıların noksan olmasıdır. Şu anda kanalizasyon 
inşaatı devam etmektedir. Diğer tamamlanmamış bi
nalar, yapılar, borçlanmak suretiyle - bölgedeki asa
yişin gerektirdiği bir netice olarak - mevcut yapdar 
tuğla yapılır şeklinde değiştirilmektedir. 

İkincisi, Hani bölgemizde halen altyapı bozuk
lukları vardır, altyapı noksanlıktan vardır ve bunla
rın giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Yine Kulp ilçemizde büyük çapta altyapı bozuk
luklarına, noksanlıklarına şahit olmaktayız ve Hükü
met bunun giderilmesi için gerekli çalışmaları yap
maktadır. Fakat, biz, hiç bir zaman söylediğimiz hu
susları ve iddia ettiğimiz isnatlarımızı 5 aylık bir 
Hükümete teksif etmiş değiliz. Biz ortaya konuşuyo
ruz ve bu depremlerin vukubulduğu tarihten şu ana 
kadarki idarelerle ilgili isnatlarımızı, idarelerle ilgili 
konuşmalarımızı bu noktada teksif etmek istiyoruz. 

yerinde gözleriyle müşahede etsin. Masa başında 
oturmak suretiyle köy edebiyatı yapmanın kolay ol
duğunu hepiniz takdir edersiniz. Köyden çdtma, 
Doğu'dan gelme kimselerin hissiyatı ve onların mü-
şahedeleriyle Meclis kürsüsünde konuşmak gerekir. 

Muhterem milletvekilleri, biz Milli Selamet Par
tisi olarak, Meclise getirilmiş olan bu Araştırma 
Önergesinin çok isabetli ve takdire haiz bir önerge 
olduğunda hemfikiriz, müttefikiz. Bu bakımdan 
bu önergenin gündeme alınıp gerekli araştırmanın ya
pılmasını arzu etmekte ye istemekteyiz. Bu önerge 
için lehte oy kullanacağız. 

Yalnız sözlerimi bitirmeden önce, depremle ilgi
li bir teknisyen olarak şunu ifade etmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim. Doğu'da veya yurdumuzun 
herhangi bir yerinde deprem afetinin fazla hasar yap
madan geçiştirilebilmesi için alınması gereken bazı 
tedbirleri kısaca arz etmek isterim. 

Demin de bahsettiğimiz gibi, bölgeye ve deprem 
bölgelerine uygun yapı şekilleri tespit edilip, bu ya
pı şekillerinin gerektirdiği inşa tarzına yönelinmeli-
dir. 

İkincisi, son yıllarda önceden haber tekniği ile 
depremlerin olacağı anlaşılmakta ve bu tekniğin ge
liştirildiğine şahit olmaktayız, özellikle depremden 
büyük etki duyan Japonya'da bu teknik oldukça ge
lişmiş bir vaziyettedir. Depremlerin oluşundan bir 
müddet önce depremleri haber alan sismograflar ya
pılmıştır ve bunlar tekniğin hizmetindedir. Yurdu
muzda da Kandilli Rasathanesinde, Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünde ve İmar Bakanlığının ilgili kuru
luşlarında bu hususta gerekli çalışmaların yapılması
nı arzu etmekteyiz. 

önemli bir husus da, deprem bölgelerinde biz
zat müşahede ettiğimiz bir eksiklik de, demin arka
daşlarımızın bahsettikleri gibi, koordinasyon bozuk
luklarının giderilmesi için gerekli kanuni tedbirlerin 
alınması meselesidir. Koordinasyonsuzluk, gerçek
ten depremin bilhassa ilk saatlerinde tam bir başı 
bozukluk halinde, başı boşluk halinde sürmektedir 
ve vatandaşların bir kısmı bu arada zayiat vermekte, 
yaralılar bu arada ölmektedir. Yani bununla şunu 
kastetmek isterim, kanuni noksanlıklar giderilmek 
suretiyle yetkili idare amirlerine orada tam yetki ve
rilmeli ve giden yardım ekipleri, tamamen idare 
amirlerinin kontrol ve sorumluluğu altında bulunma
lıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Doğu'nun veya Ba-
tı'nın herhangi bir yerindeki bir deprem felaketinin 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca bölgemizde yapı
ların bölge halkına yeterince hitap etmemesinin do
ğurduğu bazı sonuçlar da vardır. Misal olarak söyle
yelim : Halen Van bölgesinde çeşitli siyasi baskıla
rın da neticesinde yapılmış olan bir kısım mesken
lere vatandaşlar gidip oturmamaktadırlar. 

Bunların sebepleri sorulduğunda, bir kısmı mes
kenlerin kendi yaşantılarıyla ilgili yetersizliğinden 
bahsetmekte, bir kısmı da herhangi bir ifade kul
lanamamaktadır. Kullanılmayan ifadelerden anlaşı
lan şudur ki, Doğu'daki bazı kimseler bazı vatandaş
ları kışkırtmakta, Devlete karşı çeşitli eylemlere, çe
şitli direnmelere sebebiyet vermelerini, kendi siyasi 
amaçları yönünden arzu etmektedirler ve bunun so
nucu olarak da şu anda Van bölgesinde 1 600 civa
rında aile bitmiş olan konutlarına, bitmiş olan evle
rine yerleşmemiş vaziyettedir. Bunlar günlerini ça
dırda geçirmeyi tercih etmektedirler. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Siz inanı
yor musunuz böyle olduğuna? Herkes oturmak iste
mez mi evinde? 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, gönül arzu eder ki, demin hitap eden 
milletvekili kardeşimiz kurulan tahkikat komisyo
nunda vazife alsın ve bu söylediğimiz gerçekleri bizzat 
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olmaması için alınması gereken tedbirleri kısaca arz 
ettikten sonra, sözlerimi Cenabı Hakkın memleketi
mize milletimize bu gibi afetleri vermemesi için Ce
nabı Hakka niyaz ile bitirmek istiyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen. 
Açık oylama için oyunu kullanmayan sayın mil

letvekilleri var mı?.. 
Kullanmayan varsa lütfen oylarını kullansınlar. 
Önerge sahipleri adına Elazığ Milletvekili Saym 

Faik Öztürk; buyurun efendim. 
Sayın Öztürk, konuşma süreniz 10 dakika ile ka

yıtlıdır; buyurunuz. 
FAİK ÖZTÜRK (Elâzığ) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Geçeni birleşimlerde bazı konularda değerli arka

daşlarımızın araştırma önergeleri olmuş ve görüşül
müştü. Bu görüşmeler sırasında ne yazık ki Hükü
met sorumlularım yerlerinde bulamamıştık. Ancak, 
önergemize gösterdikleri duyarlıktan ve yakınlıktan 
ötürü sayın İmar ve İskân Bakanına huzurunuzda 
teşekkür ederken, grupların da bu konuya gösterdik
leri duyarlığa ayrıca teşekkür ederim. 

Aradan geçen uzun süreye karşın, yapılanın, ya
pılmayanın yanında bir hiç olduğunu ve bu gerçeği 
de ifade buyurdukları için ayrıca saym Bakana te
şekkür ederim. Durumu, şu sıcak gazete haberi ile 
perçinlemek istiyorum: 

«Van'da 70 bin kişi çadırlarda yaşama savaşı ve
riyor. Deprem bölgesinde kar kahilliği bir metreyi 
aştı. Vaatlere rağmen evler henüz tamamlanamadı. 
Feîaketzedelier yakacak ve yiyecek yardımı istiyor. 

Deprem bölgesi olan Muradiye, Çaldıran ve köy- • 
ferinde yaşayan 70 bini aşkın kişi çadır ve taşları 
yan yana dizerek yaptıkları ilkel barınaklarda soğuk 
ve şiddetli geçen kışa karşı yaşama savaşı veriyor. 

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı 19 köyde ya
şayanlardan hiçbir haber alınamadığı ve bu arada 
tncealan köyünde de Uç çocuğun soğuktan donarak 
öldüğü bildirildi. 

Yiyecek, giyecek, yakacak ve barınacak yerleri 
olmayan çoluk çocuk çadırlarda, kışftı amansız so
ğuğuna göğüs germeye çalışan felaketzedeler, ilgili
lerin kendilerine bir an önce yardım elini uzatmasını 
istediSer. 

Çaldıran merkezimde, zaman zaman sıfırın al
tında 25 dereceye kadar düşen soğuğa, incecik çadır
larda karşı koymaya çalışanlardan Ahmet Koç, Se-
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lahattin Kaya, Cafer Çügın ve Salih Demir verdikleri 
sözleri tutmayan politikacıları eleştirdiler ve çoluk 
çocuğumuz, ailemizle birlikte donarak öleceğiz. Hiç 
kimse bu durumumuzu görmüyor mu? dediler. 

Ahmet Koç, Selahattin Kaya, Cafer Çılgın ve 
Salih Demir bu konuda şunları söylediler: «Başba
kan Demire] temal atma töreninde konutlarımızı 
en geç 29 Ekim'de bize teslim edeceğini söylemişti. 
Biz de bu vaade inanarak bekledik. Ancak bu söz 
gerçekleşmedi. Eğer bu vaat olmasaydı bizler de 
başımızın çaresine bakacaktık; ama artık iş işten 
geçti. Kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yiyeceğimiz yok, 
yakacağımız yok, yiyecek yok. En önemlisi, başımızı 
sokacak bir yerimiz yok.» 

Çaldıran'da 5 çocuğu ile Kızılay çadırında yaşamı 
savaşı veren Müştak Yıldırım da; «Nüfus cüzdanı
mızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor; ama 
bize gerekli ilgi gösterilmiyor. Bizim ve çoluk çocu
ğumuzun günalu nedir? Eğer gerekli yardımları yap
mazlarsa, çoluk çocuğumuzla burada donacağız. Bu
nun vebali günahı kime ait olacak? diye yakındı.» 

Daha evvel de bu kürsüden belirlendiği gibi, 6 Ey
lül 1975 tarihinde Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kulp il
çelerinde; 1976 yılının Kasım ayında Van ilimizin 
Muradiye, Çaldıran ilçeleri ve yörelerinde ve son ola-

; rak da Elazığ'ın Palu ilçesinde Mayıs 1977 ayında 
I depremler oldu. Depremlerdeki hasar ve can kaybı 
| çeşitli araçlarla ve biçimlerde kamu oyuna yansıtıl

dı. 
Depremlerin doğal afetlerden olması, onlara karşı 

! yönetenlerin kayıtsız kalmalarını gerektirmez. Dep-
| remleri önlemenin olanaksızlığı yanında, zararlarını, 
i acılarını ve üzücü sonuçlarım asgariye dönüştürmenin, 
i bu konuya eğilmiş bulunan toplumlarca başarıldığı 
j biliniyor. 

Sözü edilen depremler yurt içinde olduğu kadar, 
; yurt dışında da insancd düşünen toplum ve kişileri 
| etkilemiştir. Deprem ve benzeri afetlerde halkımız 
i daima birlik ve beraberliğin, dayanışmanın güzel ör

neklerini vermesini bilmiştir. 

Bu duyarlığın sonucu olarak Doğu depremlerinde 
de yarışırcasına olanaklarını zorlayarak yardımda bu
lunmuştur. Bu arada TÖB - DER'in bu konudaki ola
ğanüstü çabasını da burada dile getirmek isterim. 

Halkımızın yardımları yanında, yurt dışından da, 
gerek komşu ülkelerden ve gerekse komşu olmayan 
ülkeler tarafından küçümsenemeyecek ölçüde para ve 
malzeme yardımı yapılmıştır. O dönemlerde yapılan 
yardımların yerinde ve dürüst ellerde kullanılması ha-
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ünde yıkılanın yerine daha iyisinin fazlasıyla yapıla
bileceğini basın ve olayları yerinde izleme olanağı 
bulabilenler dile getirmişlerdi. 

Son günlerde basından ve bazı yurttaşlardan öğ
renebildiğimiz kadarıyla deprem felaketzedeleri özel
likle Van'da ve Palu'da sorunlarının çözümlenemedi
ğini, gelecek günlerini korku ve kuşkuyla bekledikle
rini söylemektedirler. 

Değerli üyeler, doğu depremlerinin bugüne değin 
çözüm ve tedavi bulamadığım tümünüz bilirsiniz. 
Konuyla ilgili olarak basına yansıyan hazin tablolar 
sizleri de kuşkusuz üzmüştür. Ne acı rastlantıdır ki, 
doğu ve güneydoğu depremleriyle ilgili olarak araş
tırma önergemizi bu kürsüden Yüce Meclrse sundu
ğumuz şu sırada gazetelerde tüyler ürpertici tablolar, 
hazin manzaralar görmekteyiz. 

Çelişkilerle dolu ülkemizde bazı insanlar ve aileler 
evlerinde kaloriferlerinin sıcaklığından yakınırken, 
günlerini en iyi biçimde nasıl değerlendirebilecekleri
ni planlarken, depremde evleri başlarına çöken ve mu
cize eseri sağ kalabilen felaketzedeler, şimdi incecik 
çadırlarda kadın erkek, çoluk çocuk, zaman zaman 
çıkan fırtınalara, diz boyu kara ve dondurucu soğu
ğa karşı koymak için çaba harcıyor. Buz gibi çadır
larda birbirlerinin soluklarından ısınmaya çalışan fe
laketzedeler, «Böyle giderse kışı sağ çıkaramayaca
ğız» diyorlar ve sadece Van'da 70 bin kişi çadırlarda 
yaşama savaşı veriyor; ayni üzücü dram Elazığ'ın 
Palu İlçesi ve köylerinde de yaşanmaktadır. 

Yurt içinden ve yurt dışından yapılan yardımlar 
yerinde ve zamanında kullanılmış olsaydı, yakınmala
rın bu denli fazla olmaması gerekirdi. Deprem mal
zemelerinin ve eşyasının yerinde kullanılmadığı, bazı 
yerlerde başka amaçlarla kullanıldığı söylentileri yay
gındır. Bu doğrultuda oluşturulacak, soruşturulacak, 
Doğu depremleri ile ilgili araştırma komisyonunun 
olayları aydınlatacağı kuşkusuzdur. 

Şu anda doğanın acımasız koşulları ile amansız 
bir uğraş vermekte olan bu insanlara hemen yardım 
eli uzatılmalıdır. Çile, felaket, kimsesizlik, halkımızın 
kaderi değildir. Devlet baba, babalık görevini yapma
lıdır, kusur etmemelidir. Bu yöre insanlarına reva gö
rülen üvey evlatlık işlem ve eylemine son verilmeli
dir. Lice, Van ve Palu depremleriyle ilgili konulara 
açıklık getirilmelidir. Lice depreminin açtığı yaralar 
tedavi edilebildi mi? Bu yöre halkına şu anda götürül
mesi gerekenler nelerdir? Lice, Hani ve Kulp ilçele
rine özgü depremden doğan durumların, aradan ge
çen uzun süreye karşın ne kadarı çözüm bulabildi? 

Van ve yöresinde meydana gelen deprem için yurt 
içinden - ki aslında soruşturma önergemizin amacı 
budur, ağırlık noktasını biraz sonra arz edeceğim 
cümleler teşkil edecektir - ne kadar para ve malzeme 
yardımı yapılmıştır? Yurt dışından nerelerden ve han
gi ülkelerden ne miktar yardım yapıldı? Tüm yardım
lar kimler tarafından, hangi amaçlarla nerelere har
candı? Harcamaların dürüst yapıldığını kesin kanıt
larla saptamak olanaklı mıdır? Bu yörede yaşayan 
halkın tüm gereksinmeleri giderilmiş ve sağlanmış mı
dır? Halkın yakınmasının doğruluk derecesi nedir? 
Palu ve yöresi için bugüne kadar neler yapılmıştır? 
Halk kışa nasıl girmektedir? Çözümlerdeki başarı ora
nı ne düzeydedir? Prefabrike ve ahşap karkas yapı 
tipinin, Doğu Anadolunun tüm koşullarıyla çeliştiği, 
bu tip yapılarda barınmanın çok zor olduğu, bu işin 
uzmanları tarafından söyleniyor. Yapılan evlerin bu
güne değin sahipleri tarafından teslim alınmamasının 
nedeni de bundandır, bunu Sayın Bakan ifade buyur
dular. 

Oylarınızla oluşturacağınız komisyon, birçok ger
çeği sergileyecektir. Amacımız, yapılan tüm yardımla
rın yerinde mi kullanıldığı, yoksa profesyonel üçkâ
ğıtçıların ceplerine, ardiyelerine ve depolarına mı gir
diğini saptamaktır. Ayrıca, yönetimin, yeteneksiz kad
roların elinde ne denü yozlaştırıldığını, halka nasıl zu
lüm edildiğini, halkın kanının nasıl em ildiğini, oluştu
racağınız araştırma komisyonu bir kez daha kanıtla
mış olacaktır. 

Saygdar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Açık oylama için oyunu kullanmamış arkadaşımız 

var mı?.. Yok. 
Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Araştırma önergeleri 

üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Okutmuş olduğum her iki Meclis Araştırma öner

gesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak Komisyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu da oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3. — Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arkada
şının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik 
sorunlarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/7) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizde ikinci 
bir araştırma önergesi var; sözlü sorulardan önce onu 
bilgilerinize sunacağım. 

Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arkadaşının, 
yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik so
runlarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Yok. Daha önce bir defa bu
lunmadığı için, görüşmelere devam ediyoruz. 

Önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yaklaşık her 401 yurttaşımızdan biri başta Avrupa 
olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmakta, 
Anayurdunda bulamadığı mutluluğu milli sınırları
mızın dışında aramakta olup bu yurttaşlarımızın top
lamı işçi ve işçi ailesi olarak yaklaşık 1,5 milyon do
laylarındadır. 

Ulusun kaderine 27 yıldan bu yana egemen olan 
sermayeden yana partilerin refah, kalkınma ve bü
yük Türkiye edebiyatına rağmen, Anadolu halkının 
uğradığı tarihin bu en büyük emek göçü, gerçek 
kalkınmada hangi noktada bulunduğumuzu vurgula
maktadır. 

Dîlıne, dinine, kültürüne, tüm soyal, moral ve ah
laki geleneklerine yabancı olduğumuz ülkelere rastge-
le gönderilen ve genellikle yaşamlarının en verimli ça
ğını yaban ellerde çürütmek durumunda bulunan, ana, 
baba, eş ve yavru hasreti çeken ve her bayramda yas 
tutan bu çilekeş insanlarımızın Yüce Meclisin ilgisi
ne ve şefkatine kesin ihtiyacı olduğu gibi, problem
lerinin vakit kaybedilmeksizin saptanmasında da ulu
sal yararlarımız vardır. 

Bu nedenle : 
1. İdari sorunlar : 
a) Büykelçilik ve Başkonsolosluklarda yaptırdık

ları pasaport alınması, pasaport uzatılması, evlenme, 
nüfus, askerlik, noter, tercüme, triptik v.s. işlemler, 

b) İzin sezonlarında kara ve havayollarında ve 
gümrüklerde karşılaşılan güçlükler. 

2. Ulusal dini, kültürel ve sosyal sorunlar : 
a) İslam dini ve Türk kültürüne karşı yabancı

laşmalar ve bunun doğurabileceği sonuçlar, 

b) İşçi çocuklarının eğitiminde, bu gün uygula
nan sistemin yeterlilik derecesi, 

c) Genç Cumhuriyetimizi ve Devletimizin bütün
lüğünü hedef alan yasa dışı aşın akımlar ve Avrupa' 
nın ileri özgürlüklerini istismar eden bu akımların 
yurttaşlarımız üzerinde yaptığı tahribatlar, 

d) Dil yetersizliğinden doğan problemler ve bu
nun iskânda, çevreye intibakta ve hak aramada mey
dana getirdiği güçlükler ve bunun sonucu olarak uğ
ranılan ruhi ve psikolojik çöküntüler, 

3. Mali ve ekonomik sorunlar : 
a) İşçi tasarruflarının, çalıştıkları ülkeler ban

kalarında tutulmasının dayandığı ekonomik ve psiko-
2 iojik nedenlerin tespiti, tahlili ve işçi dövizlerinden 

yurda getirilen bölümün, hangi yollardan bozdurul
duğunun nedenleri ile birlikte araştırılması ve Hazine
nin uğradığı büyük döviz kaybının ortaya çıkarılması, 

b) Yurt dışındaki işçilerimiz geri kalmışlığın en 
büyük acısını çekiyor olmalarına ve çocuklarının ol
sun bu acıyı çekmesini istemediklerine göre, yurt 
dışındaki bankalarda tutulan ve büyük yekûnlara ulaş
tığı bilinen tasarruflarının ulusal kalkınma çabaları
mıza olumlu katkılarda bulunmak üzere yatırımlara 
kaydırılmasında isteksiz davranmalarının temeldeki ne
denlerini, saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci ve 
İçtüzüğün 102 nci maddesi gereğince Meclis Araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 2.9.1977 

Kayseri Malatya 
A. Gani Âşık Mustafa Şentürk 

Konya Sivas 
M. Yücel Akmcı Mahmut Özdemir 

İçel İçel 
Veli Yıldız Y. Ziya Urai 

Ankara Adana 
Erol Saraçoğlu t. Hakkı öztorun 

Sakarya İzmir 
B. Turgut Boztepe Kaya Bengisu 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştır
ması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hüküme
te, parti gruplarına ve önerge sahiplerine söz verile
cektir; Hükümet ve parti grupları 20'şer dakika, öner-
ge sahibi ise 10 dakika konuşma hakkına sahiptir. 

Hükümet?.. Yok. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Etem Ezgü?.. 

Yok. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Zeki 

Eroğlu; Sayın Eroğlu, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA ZEKİ EROĞLU (İstan

bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
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Kayseri Milletvekili Sayın Gani Âşık ve 9 arkadaşı
mızın vermiş oldukları araştırma önergesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini Yüce 
Meclise sunmak için söz almış bulunuyorum. 

Bu önerge üzerinde yapacağım konuşmanın esin 
kaynağı, Anayasamızın 2 nci maddesi olacaktır. Ana
yasamızın 2 nci maddesi, «Türkiye Cumhuriyeti, in
san haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir» der. 

Bu maddenin gerekçesinde, sosyal devlet kavra
mı şöyle açıklanmıştır : Her sınıf halk tabakaları için 
refah sağlamayı kendisine vazife edinen zamanımı
zın devleti, iktisaden zayıf olan kişileri, bilhassa işleri 
bakımından başkalarına tabi olan işçi ve müstahdem
leri, her türlü dargelirlileri ve yoksul kimseleri himaye 
edecektir. Eğer, devlet, işleri bakımından başkalarına 
tabi olan işçilerin yanında yer almıyorsa, o zaman 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine uygulamada sosyal 
hukuk devleti diyebilmenin olanağı yoktur. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Olarak, yurt 
dışındaki işçilerimizin* Türkiye'nin kalkınmasına önem
li katkıları olduğu kadar, dünya barışına da önemi 
katkıları olduğuna inanıyoruz. Çünkü, biliyor ve ina
nıyoruz ki, dünyadaki tüm değerlerin yaratıcısı olan 
işçiler, o değerlerin korunması, yok olmaması için 
gerekli olan barışı koruma savaşımında da öncülük 
etmektedirler. Hem dünya barışına katkıları olan ve 
hem de zor koşullar altında kanalizasyonlarda, yeralt-
larıııda ve demir tozları içinde çalışarak ve vaktinden 
önce yaşlanarak, alın terini dövize çevirip Türkiye'ye 
gönderen bu en onurlu yurttaşlarımızın sorunlarının 
araştırılması, saptanması ve ivedilikle Yüce Meclisi
mizce sorunlarının çözümüne başvurulması, sosyal 
devlet anlayışımızın kaçınılmaz bir gereği olduğuna 
inanıyoruz^ 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak içtenlikle 
inanıyoruz ki, Yüce Meclisimizce kurulacak olan araş
tırma komisyonu aracılığı ile, yurt dışındaki işçileri
mizin sorunları saptanacak ve Yüce Meclîsimize ay
dınlatıcı bilgiler getirilecektir. 

Bugün 1,5 milyona yaklaşan yurttaşımız yurt dı
şında bulunmaktadır. Yurt dışında kendileriyle birlik
te olan çocuklarının, yaşadıkları ülkedeki eğitim ola
naklarından gereğince yararlanabilmelerine ne ölçüde 
yardımcı olunabilinmiştir?. 

Türk kültürüne yabancılaşmamaları için gerekli 
önlemler Devletçe alınabilmekte midir? Türk kültü
rüyle bağlantılarını sürdürüp geliştirmede ve Türki-
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j ye'yi tanıtmada kendilerine Devletimizce ne gibi yar
dımlar yapılabilmiştir? 

Yurttaşlık işlemleri kendileri için zaman alıcı bir 
yük olmaktan çıkarılabilmiş midir? Kurulan eğitim 
müşavirlikleri hangi siyasi amaca yönelik kurulmuş
tur? Siyasi bir amaçla kuruldukları ve öğretmenleri" 
miz arasında huzursuzluklara yol açtıkları söylen
mektedir. Bu söylentilerin doğruluk derecesi nedir? 
Çalışma ataşelikleri, Çalışma Bakanlığına bağlı ol
dukları için, birçok yerde konsolosları tanımamakta 
ve kendi başlarına buyruk olmaktadırlar. Çalışma ata
şeleri ile konsoloslarımızın ahenkli çalışmaları sağlan
mış mıdır? 

Son aylarda Federal Almanya'da da Ülkü Ocak
ları kurdurtulmuştur. «Ülkü Ocaklarına üye olan iş-* 
Çiler milliyetçi, olmayanlar milliyetsiz» diye işçüeri-
miz bölünmek istenmektedir; böylece milli bütünlüğü-

j müz tehlikeye düşmektedir. Anayasa Mahkemesinin 
kararından sonra, Milliyetçi Hareket Partisinin, dolay
lı yoldan yurt dışında örgütlenmesinden Cumhuriyet 

! Başsavcılığının haberi var mıdır? 

Üzülerek açıklamak isteriz ki, Türkiye'deki sosyal 
bunalımın bir uzantısı olarak, Federal Almanya'da da 
işçilerimiz arasında sosyal bunalım başlatılmıştır. Bun
dan 15 gün önce Stuttgart'da Königplatz'da meydana 
gelen bir çatışmada 10 işçimiz yaralanarak hastaneye 
kaldırılmıştır. Hitler'e özenen kişü Türkiye'den sonra 
bu kez de Bitlerdin ülkesinde kurdurduğu Ülkü Ocakla
rı aracılığı ile emekçi yurttaşlarımızı bölmeye, Ülkü 
Ocaklarına kayıtlı olanlara milliyetçi, . olmayanlara 
milliyetsiz dedirtmeye ve böylece milli bütünlüğümü
zü parçalayarak dış saygınlığımızı sıfıra indirtmek gi-

I bi çok tehlikeli bir yola girdiği izlenimini vermekte-
I dir. Yarın emekçi yurttaşlarımız arasında bir çatışma 

çıkar ve ölümle sonuçlanırsa, MHP yöneticileri, öldü
rülen emekçi yurttaşımızın Ülkü Ocaklarına kayıtlı 
olup olmadığına bakacaklar, eğer Ülkü Ocaklarına ka
yıtlı ise, «cinayet şebekeleri bir işçimizi şehit ettiler» 

j diye fetva vereceklerdir; Ülkü Ocaklarına kayıtlı de-
I ğilse, sanki, öldürülen, yurttaşımız değilmiş gibi, su-
I sup kalacaklardır. 

Bu tür bir politika izleyen MHP nin ve baş yö-
I neticisinin bir Bitler taklitçisi olduğunu söylediğimiz 

zaman hemen karşı çıkıyor ve faşist olmadığım, Nas
yonal Sosyalizme özenmediğini söylüyor; söylüyor, 
söylüyor ama, gerçek hiç de öyle değildir, örneğin, 

j Hitler; «Ein volks, ein stadt, ein Führer» demişti; 
yani «tek halk, tek devlet ve tek önder» kurak üze-

1 rinden hareket etmişti. MHP de, yayınladığı bro-

28 — 
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şiirde, «Tek Meclis, tek iktidar, tek başkan» diyor, 
Hitler'e özendiğini açıkça ortaya koyuyor. Siyasi 
Partiler Yasasısının 84 ncii maddesi, «Siyasi partiler, 
Türk Milletine ait olan egemenliğin belli bir kişiye, 
zümreye veya aileye yahut sınıfa bırakılması ama
cım güdemezler» demesine karşın, «tek iktidar» sözü 
ile egemenliğin tek kişide toplanması mı amaçlanı
yor? Eğer, amaç bu ise, bu açıkça Siyasi Partiler Ya
sasını çiğnemektir. MHP nin, Federal Almanya'da 
Ülkü Ocaklarım kurdurtması, işçilerimiz arasında çok 
üzücü olayların çıkmasına yol açacaktır. Kurulacak 
olan araştırma komisyonunun bu konu üzerinde de 
ciddiyetle duracağına ve gerekli araştırma ve soruş
turmaları yaptıktan sonra Yüce Meclisimize bilgi 
vereceğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimize uygun gö
rür ve araştırma komisyonu kurulursa, yurt dışındaki 
işçilerimizin en önemli ve başbca sorunlarından biri 
olan emeklilik haklarının Türkiye'ye aktarılmasında, 
ülkelerimiz arasındaki mevzuat farklılığından ileri ge
len aksaklıkların işçilerimiz aleyhine doğuracağı hak
sızlıklar saptanacak ve işçilerimizin emeklilikleri ile 
ilgili yasanın çıkarılmasında Yüce Meclisimiz aydın
latılmış olacaktır. 

Araştırma komisyonunun çok önemli görevlerin
den biri de, yurt dışındaki işçilerimizin gümrük kapı
larında karşılaştıkları zorlukların ve sosyal hukuk 
devleti anlayışımızla çelişen uygulamaların saptan
ması olacaktır. 

Anayasamızın, «eşitlik» ilkesiyle çelişen uygula
malar olmuş mudur, olmamış mıdır? Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak, olduğuna inanıyoruz. Son 
aylar içerisinde Hükümet öyle kararnameler çıkar
mıştır ve öyle kararnamelere dayalı tebliğler yayınla
mıştır ki, yurt dışındaki işçilerimizin düzeni sarsıl
mıştır. Bir kaç somut örnek vermek isterim: 

Bir devlet memuru, devletten döviz alarak, üç ya 
da altı ay yurt dışında görevli kalıyor ve yurda dön
düğünde beraberinde otomobil getirebiliyor. Devlet 
memuru otomobil getirirken bir yıl üzerinde kayıtlı 
olmak koşulu aranmıyor ve otomobilin değeri karşılı
ğı dövizi bir yıl süreyle bankaya yatırması istenmi
yor; ama bir işçi, on yıl, on beş yd yurt dışında en 
zor koşullar altında çalışıyor, yurt özlemi çekiyor ve 
bir gün yurda dönmek istediğinde, beraberinde de 
bir otomobil getirmek istiyor; ona diyoruz ki, sen, 
bu otomobili getirebilmen için otomobilin değeri ka
dar dövizi bir yıl önce bankaya yatıracaksın, ya da 
otomobilin, bir yıl, üzerinde kayıtlı olacak. 

Maliye Bakanı Sayın Bilgehan'ın bakanlığı döne
minde çıkartılan kararname daha ilginç; örneğin, altı 
silindirli, 13 bin mark değerinde olan Opel marka bir 
otomobil lüks sayılıyor ve yurda girmesine izin veril
miyor, ama 23 bin mark değerinde dört silindirli bir 
Mercedes otomobil lüks sayılmıyor, yurda girişine 
izin veriliyor. Ülkemizin 70 sente muhtaç olduğunu 
söyleyen kendileri, 13 bin marklık otomobile, bir iş
çinin getirebileceği otomobile izin vermeyip, 23 bin 
marklık, varlıklı kişilerin bineceği otomobilin gir
mesine de izin veren kendileri. 

Bu tür bir uygulama, Anayasamızın «eşittik» il
kesiyle çelişen ve varlıklı kişilerin Devlet tarafından 
korunmasını sağlayan bir uygulamadır. Gümrük ka
pılarını varlıklı kişilere açacaksınız; kış mevsimlerin
de 40 cm. buz tutmuş yabancı toprağını kazarak yur
da döviz gönderen emekçi yurttaşlarımızın en doğal 
haklarını kısıtlayacaksınız ve ondan sonra da döviz 
gelmediğinden yakınacaksınız! Şimdi, 6 Aralık 1977 
günlü Tercüman Gazetesi yanımdadır; gazetelerde 
çıkan bir haberi de örnek vermek isterim; haberde 
şöyle deniyor: Otomotiv sanayii, Mart 1978'de dura
cak.» Çare?.. Evet, çare? Aynısını okuyacağım, «Ça
re : Avrupa'da çalışan işçilerimize dövizle kamyon, 
otomobil ve traktör satmak.» sanayicilerimiz de, «bu 
tür satışlara da vergi iadesi uygulanmalı» diyorlar. 
Bu haber, 6 Aralık 1977 günlü Tercüman Gazetesin
de tekrarlandı ve «Yayınımız olumlu sonuçlar verme
ye başladı. Sanayi Bakanlığı, dövizle oto satışı için 
teşebbüse geçti» başlığı altında verildi. 

Sayın milletvekilleri, şimdi elimizi şakağımıza da
yayarak ve vicdanımızın sesini duyarak düşünelim: 
Bizim montajcılarımız dışarıya mal satamıyor; döviz
le, işçilerimize montaj sanayiinin ürünlerini satacak
lar ve bu satışlardan da vergi iadesi isteyecekler (!) 
Bu tür haberler çıktığı ve Anayasamızın, «eşitlik» il
kesiyle çelişen uygulamalar yapılmaya devam edildi
ği sürece, yurt dışındaki emekçi yurttaşlarımızdan 
döviz beklemenin hayali bir bekleyiş olacağına inanı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, biz Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak, yurt dışındaki işçilerimizin döviz ola
rak yurda gönderdikleri ve gönderecekleri artırımla
rın üretken alanlarda değerlendirilmesi gereğine 
inanıyoruz. Türk ekonomisi dışında üretilen bu bü
yük kaynağın, Türk ekonomisinde kaymak yaratır 
biçimde kullanılmış olması sağlanmalıdır. 

Kurulması önerilen araştırma komisyonu kuru
lur ve yurt dışındaki işçilerimizin sorunları saptanır 
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ve ivedilikle çözüme kavuşturulursa, işçilerimizin 
bundan çok sevineceklerine ve yaibancı bankalarda 
biriktirdikleri ve haklı olarak yurda göndermek iste
medikleri 15 milyar marka ulaşan dövizlerini ülkeye 
göndereceklerine inanııyoruz. Aksi halde, kurulması 
önerilen araştırma komisyonunun kurulmasına izin 

. verilemez, emekçi yurttaşlarımızın sorunlarının sap
tanması sağlanmazı çözüm yollan aranmaz ve bugüne 
kadar izîenen üvey evlat politikası devam ederse, 

3. — Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arka
daşının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekono
mik sorunlarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/7) (Devam) 

BAŞKAN — Araştırıma önergesi üzerinde, Mili 
Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hasan Aksay, 
buyurunuz efendim. 

Sayın Aksay, görüşme süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUPU ADINA HASAN AKSAY (Ada
na) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Yurt 
dışında çalışmak zorunda kalan işçilerimiz hakkın
daki Meclis Araştırması üzerinde Milli Selamet Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çık
mış bulunuyorum. 

önce bir noktaya işaret etmek istiyorum: Çeşitli 
ülkelerde çalışan işçilerimiz için, sayın önerge sahip
lerimizin, «Anayurdunda bulamadığı mutluluğu milli 
sınırlarımızın dışında aramakta olup...» diye başlayan 
önergelerinde, iştirak etmediğimiz birçok hususlar. 
vardır. Bahusus, burada ifade edildiği gibi, yurt 
dışına giden işçilerimizin Anayurdunda mutluluk bu
lamadığı için yurt dışına gittiği değil, iş bulamadı
ğı için yurt dışına gittiği gibi değişik görüşlere sahi-

bundan böyle Türkiye'ye döviz göndermeyecekler 
ve giderek, bir gün, adalelü kollarını kaldırarak isyan 
etmekte haklı olacaklardır. 

Sayını mi&tvekiierk biz Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak, kurulması önerilen araştırma ko
misyonu için olumlu oy vereceğimizi beHirtir, Yüce 
Meclis] saygıyla selamlarım* (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 

biz. O bakımdan, önergenin bu hususu üzerinde 
değil; fakat önerge hakikaten son derece önemli 
bir mevzuu ortaya getirmiştir; Yüce Meclisimizin 
yapacağı araştırmaların neticesinde faydalı neticelere 
varabilecek bir konuyu ortaya getirmiştir. Bu bakım
dan, bu konuyu ortaya getiren arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyor ve hakikaten bu konu üzerinde du
rulması lazım geldiğine inanıyoruz. Bu itibarla, biz 
asıl bu konu üzerinde duracağız; fakat bu konu üze
rinde dururken, şüphesiz, yurt dışındaki işçileri
mizin birçok meseleleri vardır, bu meselelerin her 
biri ayrı ayrı önemli meselelerdir. Ancak, yurt dı
şındaki işçilerimizin bu önemli meselelerinden daha 
önemli bir mesele, bu işçilerimizi yurt dışına gitme
ye mecbur bırakan, yurdumuzdaki işsizlik mesele
sidir; başmesele, yurt dışındaki işçilerimizin mesele
lerinin başmeselesi, yurt dışına gitme zaruretidir di
yebiliriz. Bu meseleyi böyle aldığımız takdirde, yurt 
dışına gitme zarureti ne bir yılda doğmuştur, ne bir 
hükümet devresinde doğmuştur. Bu bir yılda, bir 
hükümet devresinde kaldırılacak bir mesele de, ber
taraf edilecek bir mesele de değildir. Yurt dışına 
gitme zaruretini asıl ortadan kaldırma meselesi birin
ci planda olduğuna göre, asıl meselemiz yurt için
deki meselemizdir ve ağır sanayi meselemizdir. Te
mel çözüm, ağır sanayimizi kurmadan, yurt içerisin-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile I BAŞKAN — Sayın miMbtveîdHeri, 7.2.1967 ta-
27 . 3 . 1969 tarihli, 1137 sayılı Kanunun 36 ncı rifcffl ve 828 sayılı Kanun ile 27.3.1969 tarihi 1137 
maddesini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan sayılı Kanunum 36 ncı maddesini değiştiren ve yü-
26 . 12 . 1972 tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürürlük rürlük süresini uzatan 26.12.1972 tarihSi, 1648 sayılı 
süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Plan Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 
Komisyonu raporu. (1/18) (S. Sayısı : 2) (Devam) tasarısı, yapılan açık oylama neticesinde 227 oyla 

{ Meclisimizce kabul edilmiştir. 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) , ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

— 30 — 
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de, yurt dışındaki iş şartları gibi yüksek seviyede 
iş şartları hazırlamadan, bu meseleye köklü ve te
melden çözüm bulmamız mümkün değildir. Her 
yıl memnuniyet verici bir nüfus artışımız vardır. 
Yurt dışında ve içinde bugün 3 mUyon işsizimiz var
dır; daha iyi şartlarla iş edinmek için, mevcut iş 
düzeyini daha yüksek seviyeye çıkarmak için iş ara
yanlarımız vardır. Bütün bunlar için, son yeni de
vir dediğimiz devrede yaygın, süratli, güçlü bir kal
kınma hamlesi başlatılmıştır. Temel mesele, bu 
hamleye yardımcı olmak, dışa işçi göndermeye mec
bur olmaktan kurtulmak, hem dışa bağımlılıktan, 
ağır sanayimizi, kendi sanayimizi kurmak suretiyle 
kurtulmak, hem de dışarıya işçi göndermek zarure
tinden kurtulmak, şüphesiz temel meselemizdir. 

Bu temel meseleyi bu önerge vesilesiyle ifade et
tikten sonra, işçilerimizin bugünkü meselelerine ge
lince: Benden önce konuşan muhterem Halk Partisi 
sözcüsü arkadaşımızın detaylarıyla işaret ettiği gibi, 
hakikaten, işçilerimizin yurt dışında birçok sorun
ları vardır, birçok meseleleri vardır; din eğitimin
den sosyal şartlara, emeklilik haklarındaki kayıp
lardan, tasarruflarının değerlendirilmesine kadar çe
şitli meseleler vardır. Geçen hükümet ve bu hükü
met zamanında bu meselelerden bir kısmı çözülmüş
tür, bazı müspet adımlar atılmıştır. Pasaport mesele
sinin vize süresinin uzatılması, lüzumsuz formalite
lerden kurtarılması, askerlik meselesi, öğrenim 
denkliği meselesi, kur farkı ödenmesi gibi birtakım 
müspet adımlar atılmıştır; fakat bu adımlar yeterli 
değildir, kâfi değildir; daha, işçilerimizin birçok me
seleleri vardır. Bu meselelerin de mutlaka ciddi bir 
tetkikle nasd çözüleceğinin Yüce Meclisin araştırma 
komisyonu tarafnıdan, hem meselelerin tespiti, hem 
de nasıl çözüleceğinin tespit edilmesi suretiyle, kısa 
zamanda çözülmesine ihtiyaç vardır. 

Bu itibarla biz, idarî formalitelerin kolaylaştırıl
ması, işçilerimizin haklarının korunması öğrenim ve 
eğitim meseleleri, işçi çocukları ve işçi ailelerinin 
meselelerine daha kökten bir eğilimin yapılması, iş
çilerimizin tasarruflarının bugünkünden çok daha 
iyi bir şekilde değerlendirilmesi için bu komisyonun 
kurulmasını, faydalı hizmetlerde bulunmasını te
menni ediyoruz. 

Meclis Araştırmasının açılması lehinde oy kulla
nacağımızı ifade eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
önerge sahipleri adına, Kayseri Milletvekili Sa

yın Gani Âşık, buyurunuz efendim. 
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Sayın Âşık, görüşme süreniz 10 dakikadır. 
A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri: 
Sözlerime başlarken, çok basit meseleleri büyü

terek, münakaşa çıkarmak için burada toplanan ar
kadaşlarımızın, bu kadar ciddi bir konunun müza
keresinde bulunmayışlarım demokrasi adma bir zaaf 
olarak değerlendirdiğimi arz etmek isterim, özellikle, 
Adalet Partisi gibi, Türkiye'nin büyük partilerinden 
birisinin, grup sözcüsü dahi görevlendirmemiş olma
sını yahut görevlendirdiği grup sözcüsünün burada 
düşüncelerim ifade etmemiş olmasını da üzüntü ile 
karşıladım. 

Sayın milletvekilleri, önergemizin giriş bölümün
de de arz ettiğimiz gibi, yurttaşlarımızdan ortalama 
kırkından biri yurt dışındadır. Dünyanın hiç bir ül
kesinde ve tarihin hiç bir döneminde bu ölçüde bü
yük bir emek göçü olduğunu sanmıyorum. 

İşçilerimizin her biri, Avrupa'da, bitmeyen, tü
kenmeyen ıstıraplar içerisinde kıvranmaktadır. On
ların içerisinde 4 yıl bulunmuş bir arkadaşınız olarak 
ifade etmek istiyorum ki, bu mesele çok önemlidir. 
İşçilerimiz, Meclisin şefkatini, Devletin ilgisini, 
gecikmeden beklemektedir ve mutlaka, Türk insa
nının anlayışında baba olarak bilinen Devletin, gü
cünü, varlığım Almanya'da da hissettirmesi kaçınıl
mazdır. 

Sayın milletvekilleri, işçilerimizin Avrupa'da te
dirgin olmalarının, psikolojik tedirginlik içerisinde 
olmalarının, bunun sonucu olarak, istatistiklerle sa
bit, % 65'inin ülser veya gastrit; diğer geriye kalan
lardan % 35'nin çeşitli hastalıklara; % 1 veya 2'inin 
sağlıklı olabildiği raporlarla sabittir. 

Nedenlerinden birisi şudur, yine, bu, ilmin orta
ya koyduğu bir gerçektir: İşçilerimiz, işlerinden gel
dikten sonra «haym» tabir edilen işçi lojmanların
da yemek pişirirler, çamaşır yıkarlar. Bu, bildiği
niz gibi, hanımların görevidir; Allah, erkeği erkek, 
kadını kadm olarak yaratmıştır. Kadının yapması 
gereken bir işi erkeğin yapması; buna mukabil, Tür
kiye'de bıraktıkları eşlerinin, evin erkeği olarak üst
lendikleri görevleri çeşitli devlet katlarında ve tar
lasında yapmak durumunda kalmış olması nedeniyle
dir ki, burada işçi eşleri, yurt dışındaki işçiler ra
hatsızdır, hastadır, çünkü yaradılışlarına aykırı gö
rev yapmak durumunda kalmışlardır. 

Ben, özellikle Almanya'dan bahsedeyim: Alman-
ya'daki işçilerimiz bir Alman hayranlığı ile oraya 
giderler; bendeniz de öyle giden arkadaşlarınızdan bi-
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risiyim. Türkiye'nin 40 bin köyünde, en ücra dağ 
başında, iki çadırın bulunduğu yaylada bir Alman 
sevgisi vardır; bu bir gerçektir, yahut da, vardı ya
kın zamana kadar. Fakat Almanya'ya gittik gördük 
ki, gerçek hiç de öyle değildir. Bir Türk, ev arar
ken, Almanya'da çalışan diğer yabancı işçilere gö
re, Türk olmayan diğer yabancı işçilere göre daha 
şanssızdır. Çünkü, Almanlar hangi milletten oldu
ğunu sorarlar önce iş arayana; eğer, Türk olduğunu 
öğrenirlerse, telefonu yüzüne kapatırlar veyahut ka
pıyı yüzüne çarparlar. 

Değer ölçüleri çok farklıdır. Anadolu insanı din
dardır, milliyetçidir. Gerçi son yıllarda Türkiye'de 
milliyetçiliğe bir patent konulmak isteniyorsa da, 
«ben milliyetçiyim» diyen herkes milliyetçidir, «ben 
Türk'üm» diyen herkes Türk'tür, «ben Müslümamm» 
diyen herkes Müslümandır. 

Milliyetçi ve dindar olan işçilerimizin Almanya'da 
manevi ihtiyaçlarım tatmin edememekten doğan-ki, 
Avrupa için bunu genelleştirmek doğrudur ve müm
kündür- bir tatminsizlik içersindedirler. Bize dö
viz göndermesini beklediğimiz, teşvik ettiğimiz ve 
gerçekten önemli miktarda dış ödemeler dengesine 
katkısı olan işçilerimizin ibadet ihtiyaçlarım karşıla
yacak yeterli mescit ve camii yoktur. Bu zaruri hiz
meti oradaki gönüllü birtakım işçi arkadaşlarımız 
yaparlar, bir organizasyona girerler. Bazen, bu 
çok önemli ibadet ihtiyacının, maalesef kötüye kul
lanıldığı da olabilir. İşçilerimizin istismar edildiği 
bir gerçektir. Çünkü bir ihtiyacı, Devlet, ihtiyacı 
yapabilecekler kanalıyla ortaya koymazsa ve karşı
lamazsa, tabii ki, doğrusunun yapılamadığı yerde 
ortaya sahtesi çıkar. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa'daki işçilerimizin 
çok önemli problemlerinden birisi de dil meselesidir.; 
insanların maksatlarını ifade edebilmek ve karşıda
ki insanla anlaşabilmek için zaruri olan ve Cenabı 
Hakkın insanlara en büyük lütuflanndan birisi olan 
konuşma hakkı ve yeteneği, yabancı ülkelerde kullanı
lamamaktadır, kafi gelmemektedir. O kadar ki, çok 
ağır tahkir, tahrik ve hakaretlere uğrayan bir Türk 
işçisi, ne söylemesi gerektiğini biliyor; ama dili ol
madığı için söyleyemiyor. Bunun ıstırabım bir an 
için herkes, her sayın üye kendi nefsinde düşündü
ğü zaman çok üzüleceği muhakkaktır. 

Sayın Çalışma Bakanlarından birisine, Federal 
Almanya'yı teşriflerinde, «Devlet Tercüme ve Ter
cümanlık Büroları» açılmasını tavsiye ettim. Gere
kirse, Harçlar Kanununda da değişiklik yapılarak, 
çok yaygın biçimde, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, 

| «Devlet Tercüme ve Tercümanlık Büroları» açılmalı, 
o dili bilen uzmanlar gönderilmeli, belli bir ücret 
karşılığında vatandaşlarımızın tercümelerini yapmalı 
veya gidip ilgili dairelerde, kurumlarda, işyerlerin
de, poliste tercümanlığını yapmalı tavsiyesinde bulun
dum. Bu tavsiyem doğru ve haklı görüldü, faydalı 
görüldü; ama hiç bir şey çıkmadı değerli arkadaş-

I lanın. 

Her sayın Çalışma Bakam, Çalışma Bakanlığı 
koltuğuna oturduktan biraz sonra, Avrupa'ya, işçile
rimizin sorunlarım tespite çıkarlar. Aslında, sorusslar 
bilinir; başkonsolosluklarda, çalışma ataşeliklerinde, 
Çalışma Bakanlığının ilgili genel müdürlüklerinin 

I dosyalarında, sorunların ne olduğu, çözüm yolları da 
gösterilerek sergilenmiştir; devletin dosyalarında 
bunlar yardır; fakat yine de Çalışma Bakanları zah
met buyururlar gelirler, gezerler, dolaşırlar, sorunları 
bir de kendi gözleriyle görürler, kulaklarıyla dinler
ler; ama değişen hiçbir şey olmaz ve artık ziyaretler 
- üzülerek itiraf edeyim ki - ciddiye alınmamakta
dır. 

Meclis Araştırma önergemiz şayet kabul buyu-
ruîuı1 ise, görülecektir ki, burada söyleme imkânı 
bulduğumuz veya bulamadığımız, hatırınıza gelen 
veya gelmeyen pek çok dertler, pek çok problemlerle 
karşı karşıya kalınacaktır. 

Bunlardan önemli gördüklerimden birisi de. işçi
lerimizin, çalışma ataşeliklerinde ve başkonsolosluk-

• larda yaptırmak zorunda kaldıkları işlemlerle ilgilidir. 
Değerli milletvekilleri, başkonsolosluklar, pazar gün
leri tatil yaparlar; Cumartesi günleri, Türkiye'deki-
nıu aksine, açıktır, mesai yaparlar, çahşırlar; fakat 
Cumartesi gününün mesaisi, işçilerimizin ihtiyacım 
karşılamaya kafi gelmemektedir. Diğer günler çalış
tıkları için, haftanın diğer günleri çalıştıkları için, 
haliyle, Cumartesi günü, konsoloslukların kapısı şa
fak vakti tutulur sıra alabilmek için; her başkonso
losluğun kapsında 500 kişi, icabında bin kişi olduğu 
vakidir; bunlar Cumartesi günü sıra alabilmişlerse iş
lerini yapabilirler, sıra alamamışlarsa öbür Cumartesi 
gününe aktarırlar, böylece bir teraküm de maydana 
gelir. 

BAŞKAN — Sayın Âşık, 2 dakikanız var. 

A. GANİ ÂŞIK (Devamla) — Ben, çözüm ça
resi olarak, Pazar günlerinin de mesai içerisine alın
ması, bunun karşılığında, hafta içerisinde, işçileri
mizin çalıştığı ve konsoloslukla ilişki kuramadıkları 
günlerde de mesai yapılmasında zaruret görüyorum. 

I Bu tabii ki, bir fedakarlıktır, oradaki başkonsolosluk 
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personeli için, çalışma ataşeliği personeli için bir 
fedakarlıktır, ama işçilerimiz bu fedakarlığa layıktır. 

Değerli milletvekilleri, Federal Almanya'da 4 yıl
da 8 dini bayram yaşadım. Bu bayramlar, bayram 
olmaktan çok, bir yas günüdür yurt dışında; yavru 
hasreti çeken» eş hasreti çeken baba, gözyaşı döker 
ve camilerde gösyaşian ne bank»' ıslanır dersem, 
bunda mübalağa yoktur, Burada da, eşleri ve ço
cuktan aynı duygular içerisinde gözyaşları döker
ler. 

Bizim Devletimizin imkânları, yurdumuzun coğra
fi» ekonomik zenginlikleri, halkımızın çalışkanlığı, 
Tür& mHIetiiEn bu ölçüde sefalete ve ıstıraba terk 
edilmesine hak verdirecek kadar kötü değildir ve Türk 
miiîeti ha kadar bir ıstıraba kıyık değ&Hr değerli ar
kadaşlarım. 

Sayı» MSP Grup Sözcüsü, «yurt içinde bulama
dıkları mutluluğu yurt dışında arayan işçilerimiz» ifa
desine katamadıklarım, «yurt içinde bulamadıkları 
İsi yurt dışında aramak için gittiklerini» ifade buyur
dular. 

Aslında, bu sözün, kelime farkından öteye, anlam 
bakımından bir farklılığı yoktur. İş bulamadığı için, 
doğal olarak, tabii olarak, mutluluk da bulamamıştır. 
önergemizin bu ifadesi üzerinde dahi, Sayın MSP 
Grup Sözcüsü ile bir an&şmazftğımız olduğunu san-
mıyorem* 

Sayın milletvekilleri, eğer teveccüh buyurur, araş
tırma önergemizi kabul ederseniz, işçilerimizin mese
lelerini tam bir gerçekçilikle ortaya koyma imkânım 
bahşetmiş olacaksınız. Vaktimiz dar olduğu için te
mas edemiyorum; özellikle gümrüklerde uğradıkları 
istiskal, haksızlık, rüşvet, Devletin ohıp olmadığım 
düşündürecek boyutlara ulaşmış durumdadır; gümrük
lerde açıktan rüşvet alınır, gözlerimizle gördük bunla
rı, 

BAŞKAN •— Lütfen bağlayınız Sayın Âşık. 
A. GANÎ ÂŞIK (Devamla) — Konuya gereken 

önemin grup sözcülerince de verilmiş olduğunu gör
mekten iBurîht oktuğtsmu ve beni dinlemiş olduğunuz 

için teşekkürlerimi sunar; Türk işçilerine, kurulacak 
bu komisyonun hayırlı olmasını dilerim. (CHP sırala» 
nndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âşık. 
MecMs Araştırma* önergesi üzerindeki öngörüşme-

lei' tamamtanittştor. 
Önergeyi oylarınıza suanyomm : Kabul edenler... 

Etmeyenler-. K.buledihBİçtir. 
Meeüs Araştırması yapacak: keraâsyonun 15 üye

den kurulmasa hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler». Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay ornıasnn oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde yurt içinde Ankara dı
şında çalışabilmesi hususunu da oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A. GANt ASIK (Kayseri) — Sayın Başkanım, 
yurt dışında da inceleme yapması hususunu da oylasa-
MZ»c, 

ZEKÎ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
gerektiği takdirde yurt dışında da inceleme yapması 
gerekebilir; onu da oylayalım* 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «yurt dışında» konusu 
zaten burada daha önceki müzakerelerde konuşulmuş
tu; araştırma önergeleri için ancak Türkiye dahilinde 
cevaz vardır. Ben tekrar tasrih etme lüzumunu duy
dum, yanılmayasmız dfye; esasında, tasrih etmem de 
gerekmeyebilirdi. 

Diğer araştırma önergesini görüşmek için kâfi za
manımız kalmadığından, Başbakan Süleyman Demire! 
başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında, gündeme 
alınması kabul edilen Gensoru Önergesi üzerindeki gö
rüşmeleri yapmak ve gündemde yer alan Meclis Araş
tırması ve Genel Görüşme önergeleriyle, sözRi soru
ları sırasıyla görüşmek üzere 29 . 12 . 1977 Perşembe 
günü saat 15.00te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 18.42 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, kira, mes
ken ve 'arsa sorunlarına ilişkin sorusu ve İmar ve İs
kan Bakanı M. Recai Kutan'in yazılı cevabı (7128) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun sayın İmar ve İskân Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet 
Duyurulmasını saygılarımla rica ederim 13.7.1977 

Sivas Milletvekili 
Ali Gürbüz 

1. Kiracı vatandaşlarımızı akıl almaz şekilde 
artan kiralar çok mağdur ve perişan etmektedir. Ba
kanlığınızca alınan tedbirleri açıklar mısınız? 

2. Meskensiz vatandaşlarımız için birer ev sa
hibi olmalarını sağlayıcı çalışmalarınız var mıdır? 
Varsa ne safhada olduğunu açıklar mısınız? 

3. Mesken maliyetine tesir eden lüzumsuz ar
sa Hatlarının artışını Bakanlığınız nasıl karşılıyor? 
Bu sakıncalı duruma bir çare bulma gereğini duyu
yor musunuz? 

T.C. 
imar ve İskân Bakanlığı 27.12.1977 

Bakanlık Başmüşavirliği 
Sayı : C/3 - 34/282 

Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.12.1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/28,246/01124 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün «Kısa, mesken 

ve arsa sorunlarına ilişkin yazılı soru» önergesine 
karşılık olarak hazırlanan cevap 2 nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini müsadelerine arz ederim. 
M. Recai Kutan 

İmar ve İskân Bakam 

Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yazılı soru 
önergesine cevaptır. 

%i Artan kiralar karşısında kiracıların mağ
dur durumda kaldıkları bir gerçektir. Bu konu bir 
kanun mevzuu olmaktadır. Adalet Bakanlığınca hazır
lanmakta olan Kira Kanunu Tasarısının, soruna çö
züm getireceği kanaatındayız. 

Ayrıca, yurdumuzda konut probleminin çözümü, 
konut ihtiyacının karşılanması ve belediyelerin de 
konut üretimine katkıda bulunmalarının sağlanması 

amacıyla 1975 yılında Bakanlıkça «Kiralık veya 
Mülk Konut Uygulama Projesi» adıyla bir yatırım 
projesi hazırlamış ve uygulamaya konulmuştur. Bu 
proje ile 1975 yılında Bakanlığımız eliyle 6 il, 6 il
çede 1 015 ünite belediyeler eliyle 21 il, 1 ilçede 
2 760 ünite olmak üzere toplam 3 775 ünite ile 
başlatdan uygulama 1976 ydında Bakanlık eliyle 35 
İl, 5 ilçede 5 100 ünite, belediyeler eliyle 4 ilde 710 
ünite olmak üzere 5 810 ünite ile sürdürülmüş, 1977 
yılında Bakanlık eliyle 38 il, 38 ilçede 8 510, belediye 
eliyle 1 ilde 250 ünite olmak üzere toplam 8 760 ünite 
ile 3 yılda toplam 18 345 ünitenin üretimi sağlanmış
tır. 

Belediyeler eliyle yaptırılan konutların kiralık 
olarak kullanılacağı belirlenmiştir. 

2. Meskensiz vatandaşlarımızı ucuz, kaliteli 
ve sağlıklı birer meskene kavuşturmak için, çalışma
larımız devam etmektedir. 

3. Arsa Ofisi Gemıel Müdürlüğümüz, Yurdun 
her yerinde arsa temin ederek arsa stoku yapmakla 
görevlidir. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce, sağlanan bu 
arsalar ucuz fiatlarla kamu kuruluşlarına, yapı koo
peratiflerine tahsis edilmek suretiyle inşaat yapacak
lara yardımcı olunmaktadır. 

Ancak Anayasa Mahkemesince, Anayasanın 38 
nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının iptalinden 
sonra, arsaların kamulaştırma işlemlerinin rayiç be
del üzerinden yapılmasının zorunlu bulunması, ofis 
sermayesinin de siniri' olması nedeniyle ofis bu gö
revini gerektiği şekilde yapamamaktadır. 

Saygdarımla arz ederim. 
M. Recai Kutan 

İmar ve İskân Bakanı 
2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, TKİ 

Kastamonu .-•• Azdavay ilçesindeki ocakta meydana 
gelen grizu patlamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Kâmran İnan'ın yazılı cevabı 
(7/55) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim, 

Saygılarımla, 
10, 8 . 1977 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 
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3 Ağustos 1977 Çarşamba gecesi Türkiye Kömür 
İşletmelerine ait Kastamonu Azdavay ilçesi Maksut 
bölümündeki ocakta Grizu patlaması sonucunda 4 iş
çi yanarak ölmüştür. Bu işçilerin bağlı bulunduğu Sen
dikanın Genel Başkanının Ankara'da yaptığı açıkla
mada kazanın zamanında gerekli önlemlerin alınma
ması sonucu meydana geldiğini, bu durumda işletme 
yöneticileri sorumludurlar demiştir. 

1. Yukarıda belirtilen açık itham karşısında Ba
kanlığınızca 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan hadisenin 
sorumluları hakkında şu ana kadar ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 

2. Kazada ölen işçilerin ailelerine ne gibi yardım
lar yapılmıştır?. 

3. Çağımızda Grizu patlamaları sonucu meydana 
gelen kazalar hemen hemen ortadan kaldırılmışken son 
yıllarda Türkiye'de Grizu patlamalarında hayatlarını 
kaybeden işçilerin sayısı ne kadardır? Ve bunların ge
ride bıraktıkları ailelerine ne kadar yardım yapılmış
tır?. 

4. Grizu infilaklerinin olmaması için Bakanlıkça 
ve alakalı işletmelerce ne gibi tedbirler alınması dü
şünülmektedir?. 

TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 27 . 12 . 1977 

Bakanlığı 
Sayı : 112415/0153.-

246/1696 

Konu : Sn. Sabri Tığlı'nın yazılı soru 
Önergesi Hfc< 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 tarih ve 7/55-365/01918 saydı 

yazılan. 

llği'de kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza inti
kal ettirilen, Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri Tığ
lı'nın, «TKİ Kastamonu - Avdavay ilçesindeki ocak
ta meydana gelen grizu patlamasına dair» yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla arz ederim. 

Kâmran İnan 
Enerji Ve Tabii1 Kaynaklar 

Bakanı 

Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri Tığu'nın, «TKİ 
Kastamonu - Avdavay İlçesindeki Ocakta Meydana 
Gelen Grizu Patlamasına Dair» Yazılı Soru önerge

sinin Cevabıdır. 

Soru : 1 
3 Ağustos 1977 Çarşamba gecesi Türkiye Kömür 

İşletmelerine ait Kastamonu Azdavay ilçesi Maksut 
bölümündeki ocakta grizu patlaması sonucunda 4 iş
çi yanarak ölmüştür. Bu işçilerin bağh bulunduğu Sen
dikanın Genel Başkanının Ankara'da yaptığı açıkla
mada kazamn zamanında gerekli önlemlerin alınma
ması sonucu meydana geldiğini, bu durumda işletme 
yöneticileri sorumludurlar demiştir. 

Yukarıda belirtilen açık itham karşısında Bakanlı
ğımca 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan hadisenin so
rumluları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Cevap : 1 
3 Ağustos 1977 tarihinde Azdavay - Maksut bölü

mü + 830/ + 910 C damarında vukuvulan grizu in
filakı olayı ile ilgili olarak Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu EKİ Müessesesine henüz bir dava intikal et
memiştir. 

Sorumlular hakkında kamu davası olarak savcılık 
tahkikatı devam etmektedir. 

Soru : 2 
Kazada ölen işçilerin ailelerine ne gibi yardımlar 

yapılmıştır?. 
Cevap : 2 
Kazada ölen dört işçinin varislerinin EKİ Müesse

sesine müracaatları bulunmadığından herhangi bir 
ödeme yapılamamıştır. 

Soru : 3 
Çağımızda grizu patlamaları sonucu meydana ge

len kazalar hemen hemen ortadan kaldırılmışken son 
yıllarda Türkiye'de grizu patlamalarından hayatlarını 
kaybeden işçilerin sayısı ne kadardır? Ve bunların ge
ride bıraktıktan ailelerine ne kadar yardım yapılmış
tır?, 

Cevap : 3 
Yabancı ülkelerdeki grizu infilaklerinin azalmasına 

paralel olarak, yurdumuzda da bu tip kazalar genel
likle azalmış bulunmaktadır. Filhakika, 1975 yılında 
bir olay olmuş (28 . 10 . 1975 tarihinde Karadon böl
gesi, Karadon bölümü 42418,-260/360 Acılık Doğu 
Ayakta) ve 13 işçimiz ölmüştür* 
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1976 yılında griz* infilakı olmamtştır. I 
1977 yılında ise bir olay olmuş 0 . 6 . 1977 tari

hinde Azdavay - Maksat fcölüınö +830/+ 910 C Pa
nosunda) ve 4 işçimiz ölmüştür. 
sunda) Ve 4 işçimiz ölmüştür. 

ölen işçiler ile varislerine ödenen tazminatlar ek- I 
li listede gösterilmiştir. 

Soru: 4 
GrizH irtfüakleriBİn oiraaraası iem Bakanlıkça ve 

atekafc işletmderce m ffai tedbirler alınması düşünül
mektedir? 

Cevap: 4 I 
Grizu patlamalarım âfliemek için, derinfeşett ma

den ocakferanuda taknür damartennda üretime ge-
çümeden ösoe, damar bünyesinde butorem metan ga- I 
zının emSersek daim emniyetti fek- çafeşma ortamı ya
ratmak amacıyla Zonguldak havzasında meta» dre
najı tesreterinia fmfemteştiaakKamaa çalışıfenaktadır. 

Üretim ünitelerinin grîzu birikebilecek yerlerinde 
kullanılmak üzere kurulmasına çalışılan, metan ve 
karbonımonöksit gazlarının miktarında tehlikeli oran- I 
da birikim olması halinde ses, ışık ve yazı île ha- I 
her verecek, hatta elektrik devresini kesebilecek «oto
matik gaz alarm» sistemli de önemli faydalar sağlaya
caktır, I 

Ayrıca, bu tedbîrler yanında havalandırmada kar
şılaşılan aksaklıkların giderilmesi, vardiyaîardaki gaz 
ölçmelerinin saatli takibi, işyerlerinin noksansız ola- I 
rak kontrolünün yapılması, yangından sonra ve diğer 
zamanlaırda meydana gelen patlamalarla ilgili olarak I 
yangının erken teşhisi ve panonun gecikilmeden kapa
tılması hususlarında gerekli çalışmalar titizlikle ya- I 
jMİmaktadii'. I 

Saygılarımla arz ederim. 
Kâmran tnan I 

Enerji ve Tabii Kaynaklar I 
Bakam 

ölen Içşiler ve ödenen Tazminatlar I 
28 . 10 . 1975 tarihinde Karadon bölgesi Kara-

dea bölümü 42418, —26#/-n36« Acılık Doğu Pano
sunda yangın sonucunda vokubulafl grizu infifatki«de I 
ölen işçilerÎ I 

1, Kemal Yıldırım : Varislerinin müracaatı yok
tu.-. 

2, Haht Harmanşa : 7 . 1# . 1977 tarihli Uygula
ma Kurulu Kararı ile varislerine 27 900 TL. manevi I 
tazminat ödenmesi kararlaştırılmış; ancak, varisleri 
tarafından dava açıldığından ödeme yapılamamıştır. J 

— M 

3i Hasan Ak : 20 . 9 .1976 tarihinde karara bağ
lanan dava sonucunda, vaıisieıine 77 000 TL. mane
vi tazminat ödenmesi karariaştınİHJiş ve toplam ola
rak 1C1 497,35 TL. ödenmSşth. 

4, Abdullah Apaydın : 7 . 10 . 1977 tarihli Uy
gulama Kurulu Karan ile varislerine 10 800 TL. ma
nevi tazminat ödenmesi kararlaştırılmış; ancak, varis
leri tarafından dava açıldığından ödeme yapılamamış-
t»1. 

St Celâl Gökçen : Varislerinin müracaatı yoktur. 
& Rahmi Çakır : Varîskriaia müracaata yoktur. 
7i Mehmet Kozan : 20 . 9 . 1976 tarihinde kara

ra bağlanan dava sonucunda, varislerine 60 000 TL. 
manevi tazminat ödenmesi kararlaştırılmış ve toplam 
olarak 80 031,95 TL. ödenmiştir. 

8* Dursun Arı : 2.7.1976 tarihli Uygulama Kurulu 
Karan ile varislerine 17 000 TL. manevi tazminat öden
mesi kararlaştırılmış; ancak, varisleri tarafından da
va açıldığından ödeme yapılamamıştır. 

9; Şevket Kundakçıoğlu : Varislerinin müracaatı 
yoktur. 

10. H. İbrahim Karta! : 10 . 11 . 1974 talihli 
Uygulama Kurula Kararı ile varMeriae 38 500 TL. 
manevi tazminat ödenmesi kararlaştırılmış; ancak, va
risleri tarafından dava açıldığından ödeme yapdama-
mışhı'. 

11^ Salim Günsan : Varislerinin müracaatı yok
tu., 

12. İbrahim Tepe : 7 . 10 . 1977 tarihli Uygula
ma Kurulu Karan ile varislerine 14 400 TL. mane
vi tazminat ödenmesi kararlaştınlmış; ancak, varisleri 
tarafından dava açıldığından ödeme yapılamamıştır. 

13. Necati Gülmez : 25 . 1 . 1977 tarihli Uygula
ma Kurulu Kararı ile varislerine 28 500 TL. mane
vi tazminat ödenmesi kararlaştırılmış; ancak, varisleri 
tarafından dava açıldığından ödeme yapılamamıştır. 

, Zonguldak Asiye Ceza Mahkemesinde 1976/245 
esas kaydı İle kamu davası devam etmekte olup, ay
rıca sorumlular hakkındaki şahsi tazminat davaları
nın sonucu beklenmektedir. 

3. 8 . 1977 tarihinde Üzülmez bölgesi - Azdavay -
Maksut bölümü +830/+ 910 C Panosunda vukubu-
lan grizu infitakınde ölen işçiler : 

1. Sabri Nalbant : Varislerinin müracaatı yoktur. 
2. Mehmet Yazıcı : Varislerinin müracaatı yok-

tuv, 
3. Bayram Kara : Varislerinin müracaatı yok

tu/, 
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4. Sah Yaran : Varislerinin müracaatı yoktur. 
EKİ Müessesesine henüz hiçbir dava intikal etme

miştir. Sorumlular hakkında kamu davası olarak sav
cılık tahkikatı devam etmektedir. 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, suç 
işleyen vatandaşlara karşı polisin tutumuna ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakam Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/83) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun tçişleri Bakanından yazdı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

29 Ağustos 1977 tarihli Günaydın Gazetesinin 
PoKs Müdürüsün meydan dayağı başhkfa haberi ben 
okudum siz!» de okuduğunuza şüphem yoktur. Giz
lice ve açıkça memleketimizi bölüp parçalamak iste
yen her eyleme, ister sağ, ister soldan gelsin karşıyız. 

içişleri Bakanı olarak aşağıdaki soruku-ımm yazılı 
olarak cevaplandırmanızda fayda umuyorum. 

1. Dayağın ve işkencenin bir tahkik vasıtası ol
duğunu hangi yasalarda vardır, varsa yasanın numa
rasını ve maddesinin bildirilmesi? 

2. Yoksa, suçüstü yakalanan vatandaşın zaptım 
tuiaıak adli organlara teslim edilmesi gerekirken, 
Emniyet Müdürü meydan dayağı veya işkence ya
parak adliye organlarına teslim edilen bu vatandaş
ların, tıbbi müesseselerde muayene ettirilmiş midir, 
dayak ve işkence kanunen suç olduğuna göre yapan
lar hakkmda ne muamele yapılmıştır? 

3. Emniyet müessesesi vatandaşların ilk sığına
cağı yer olduğuna göre size ve vazifelilere sığman ki
şilere böylesine meydan dayağı ve işkence yapmayı 
uygun görür müsünüz? 

4. Amme hukukunu korumaya mezun C. Sav
cılarının bu konuda nerededirler? 

5. Anarşistler diye vasıflandırılan kişilerin ilk
yardım hastanelerinde veya normal hastaneler
de tedavi edilemez diye, bir yasamız var mıdır, yok
sa doktor veya yardımcı personelin bunları tedavi 
etmesi hususunda tahkikat açıldığından gazetelerde
ki haberler doğru mudur? 

6. Amme görevlisi ile vatandaşın arasında farklı 
muameleler yapılması anarşiyi ortadan kaldırmaz. Bi
lakis, taraflar arasında husumet sokmak üzere kamu 
kurakışları ile gençlik ve örgütler arasındaki husu
met uçurumunu derinleştirmekte olduğunu bilmemek
te devam edilecek midir? 

I 7. Anne ve babasının şefkat dolu dayağı ve iş
kence dahi bugün hukuk nezdmde suç olduğuna gö
re bu eyleminizi hukuka bağlı kurallara dayandıra-

. rak anarşiyi ortadan kaldırmaya hep beraberiz. An
cak suç işlendiği yerde, cezayı siz ve teşkilatınız ver
meye devam edecek misiniz? 

8. Bu davranışınız kamu görevlilerin ve şerefli 
poMs memurlarımızın vazife ve salâhiyetleri Kanu-
mmuıı yürütülmesindeki davranışları birinci MC Hü
kümeti ile ikinci MC Hükümetiniz zamanındaki ic-

j raattennız 300'e yakın genç ve polis memuru ölmüş
tür. Her suçlu vatandaş tespst edildiği veya yakalan
dığı yerde emnayet kurumuna cam ve malı emniyete 
alınacağı imajı verilirse emniyet kuvvetlerine karşı 
gelmesi mümkün olmayacağı kanısındayım; siz bu 
hususu nasıl düşünüyorsunuz? 

9. Islaraiyette dayak cennetten çıkmıştır diye hiç 
bir hadis yoktur. Geri kalmış memleketlerde dayak 
ve işkence devlet kuvvetine güvenerek karakoldan 
çıkmaktadır. Bizde kuvvetli zayıfı dövmesidir. Zengin 
fakiri ezme sidir. Buna Türk yasaları müsaade edece
ğine kani değilim, siz kani misiniz? 

10. 30 Ağustos 1977 tarihli gazetede bir haber 
okudum. (Utanç verici olay) diye vasıflandırılan ve 
İstanbul'da kız voleybol maçını basan bir grup sopa
lı gençler hakkında yaptığınız muamele ne safhada
dır? 

11. Antrenörün dövülmesi, masum voleybol oy
nayan genç kızlara yapılan hakaretleri bir baba ola
rak tasvip ediyor musunuz? 

TC 
tçişleri Bakanhğı 27.12.1977 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve İşlemler B. 3 
Sayı : 298193 

Millet Meclisi Başkanlığına 
fegi : 2 Aralık 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/$3-71*/#2€87 saydı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener'in, 
29 . 8 . 1977 tarihli Günaydın Gazetesinde neşrolu
nan resimli haber üzerine suç işleyen vatandaşlara 

1 karşı polisin tutumuna ilişkin yazılı soru önergesinde 
befirtîfen hususlar incelenmiş ve cevabımız aşağıya çı
karılmıştır. 

1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube Mü-
I dür Muavini Yüksel Tuncel'in yukarıda ismi geçen 
I gazetede yayınlanan, bazı vatandaşlara kötü muame-

37 — 
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lede bulunduğuna dair resimli haber üzerine olayın 
tetkik ve tahkiki için derhal bir Polis Başmüfettişi 
görevlendirilmiş ve müfetiş tarafından düzenlenen ra
porda; 

Adı geçenin, kanun ve nizamlara aykırı davranışta 
bulunduğundan Türk Ceza Kanununun 245 nci mad
desi ve kontrol görevi sırasında tespit ettiği suçları 
zabıtla tevsik etmeyerek kanuni kovuşturma yapma
dığından aynı Kanunun 230 ncu maddesine göre yar
gılanması ve disiplin yönünden de Emniyet Teşkilatı 
mensuplarına verilecek inzibatı cezalara dair Nizam
name hükümlerine göre tecziyesi gerektiği belirtilmiş 
ve dosya ilgili kurullara intikal ettirilmiştir. 

Olayla ilgili olarak İstanbul 10 ncu Asliye Ceza 
Mahkemesinde 977/17830 sayıya kayden açılan dava 
duruşmasının 24 . 12 . 1977 tarihine bırakıldığı an
laşılmıştır. 

Ayrıca atlı geçen Emniyet Müdür Muavini 
12 . 10 . 1977 tarihli Kararname ile Diyarbakır İli 
Toplum Zabıtası Müdür Muavinliğine atanması da 
yapılmıştır. 

2. 24 - 25 Eyiül 1977 günü Üsküdar - Bağîar-
başı kapalı spor salonunda yapılan voleybol maçın
da sporcu bayanlara yapılan hakaret ve antrenörün 
dövülmesi olayı ile ilgili olarak mahalli zabıtaya her
hangi bir müracaat ve şikayetin yapılmadığı anla
şılmıştır. 

3. Türk Ceza Kanununun 530 ncu maddesi «He
kim, cerrah, ebe yahut sair sıhhiye memurları işlen
miş bir cürüm asarım gösteren ahvalde sanatlarının 
ieabettiği yardımı ifa ettikten sonra adliye veya za
bıtaya bildirmezler veyahut ihbar hususunda teehhür 
gösteril lerse» hükmü ile suç sayılmış ve yine aynı ka
munun 296 ncı maddesi ile suça iştirak hali dışında, 
suçluların saklanması ve saklandıkları yerin bildiril-
memesimi suç sayarak cezalandırılmıştır. 

Ceza Kanununun hükümlerine aykırı davrananlar 
hakkında takibat yapılacağı izahtan varestedir. 

4. Çeşitli güçlüklere rağmen büyük bir gayretle 
gerçekleştirmeye çalıştığımız asayişin sağlanmasında 
polisin vatandaşa karşı eşit, tarafsız ve kanun çerçe
vesinde davranması üzerinde önemle durduğumuz ko
nulardır. 

Bu hususlara riayet etmeyen hiçbir emniyet gö
revlisi müsamahamıza mazhar olmadığı gibi hakkın
da gerekli adli ve idari kovuşturma yapılarak ceza
landırılması yoluna gidilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Korkut Özal 

İçişleri Bakam 

4. — Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, Diyarbakır 
ve Mardin Eğitim Enstitülerinin kapanma nedenlerine 
ilişkin sorum ve Milli Eğitim Bakanı Ncthit Menteşe' 
nin yazdı cevabı. (7/87) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eği'itfm Bakanı tarafından 

yszi'h olarak cevaplandırıiınasına aracılığınızı rica ede* 
rim. 

Saygılarında. 7.9.1977 
Ordu Milletvekili 

Temel Ateş 
1. Diyarbakır ve Mardin Eğitim Enstît'üleninıin 

'BaJkan'hğımzca, kapatılmasının somut nedenleri neler
dir? 

2. (Eğitim - öğretim fonksiyonunu 'her iki M'C 
döneminde de en iyi bir biçimde yenine getirdiği ka^ 
nauoyunca da bilinen ba iki yüksekokulun kapatılma 
işkıninin altında başka amaçlar yatmakta mıdır? 

3. Bir Bakan olarak, okul kapatarak ülk'emizde 
eğ'Üm - öğretim sorunlarımıza çözüm getkEdbile'ceği-
ne 'inanıyor musunuz? 

4. l îsr iki MC dönemlinde öğrenim özgürlüğü ve 
can -güvenliği 'bulunmadığı Danıştayca karara bağla
nan 25 yüksekokul ve eğilim enstltü'siande gereken 
lönfem'îer alınmadığı halde, özelikle Doğu yöremizde 
bajanan bu iki eğitim enstitüsünün kapatılmasının 
amacı nedir? 

5. Bu iki eğitim enstitüsünün kapatılma neden
leri hakkında 6.9.1977 günü yaptığınız açıklamada, 
«Bu dkîiüarda İstiklâl Marşı söylenmemektedir.» de^ 
inektesiniz. Bu soyut iddianızda adı geçen okul men-
saplarım ve yöre halkını ayrı kamplarda göstererek, 
'üikemCzde bölücülük çabalarını sürdürmek, kendine 
milliyetçi sıfatı takan bir Hükümetin üyesi Olarak 
sorumluluğunuzla bağdaşmakta mıdır? 

TC 
MJfii Eğitim Bakanlığı 28.12.1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-490 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İJgi : 2.J2J977 gun ve 7/87-717/02758 sayılı ya
zınız. 

Ordu MCJctvekili Temel Ateş'in yazılı soru öner-
geıii ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilg'üerinize mygüsmmla arz eder'im. 
NaBıit Menteşe 

Milli Eğitim Bakanı 
Oidu Milîstvekili Temel Ateş'in yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız. 
1. Diyarbakır Eği'töm Enstitüsünde, 

— 38 — 
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a) öğretmen, idareci ve bir kısım öğrencinin can 
güvenliklerinin kalmadığı, 

lb) Birçok öğrencinin dövüldüğü, saldırılarda bu
lunulduğu, bıçaklandığı; 

c) EnstMde KUrtçüDük propagandası yapıldığı, 
yurt içinde ve yur't dışında meydana gelen anarşik 
olayların desteklendiği, 

d) İçinde bulunulan sarkarda eğiıim - öğretim 
faaliyetlerinin sıhhatli bir şekilde yürütüîemeyeccği; 

e) Oiayların büyüyüp çevreye sirayet edebileceği; 
Mardin Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesinde 

de, 
ıa) Öğretmen ve idarecilerin can güvenliği kalma

dığı, s'on zamanlarda öğretmenlere yapılan saldırıla
rın artırıldığı, Mardin'de bir öğretmenin boğazı ke
silerek hunharca öldürüldüğü, birçok öğretmenin dö
vüldüğü, bu gibi fiillerin devam edebileceği, 

lb) tsÜMâl Marşı söylememe, kızıl elbiseler giy
me, Kürtçe konuşma, komünizm propagandası yapma 
ğlbı konularda vilâyetçe Iheıhangi bir tedbir alındığı
na dair emareye rastlanmadığı, 

e) İçinde bulunulan şartlarda eğitim - öğretim fa
aliyetlerinin sıhhatli bir şekilde yürütülemeyeceği tes
pit edildiğinden sözü edilen bu iki okul kapatılmıştır. 

2. Bu okulların kapatılma sebepleri yukarıda 'be
lirtilmiştir. Başka bir amaç bulunmamaktadır. 

3. Hiç'bîr zaman eğJtim ve öğretim kurumlarını 
kapatarak Türk Milli Eğitiminin prctMemleriine çö
züm aranamaz. Aksine okunanınızın sayısının çoğal
tılması ve öğretmen kadrosunun yeterli seviyeye ge-
tiıOîmesi i'e prolbîemler çözümîenelbilir. Anca'k, okul
larda yasa ve yönetmeliklere aykırı durumlar görül
düğünde, sağlıklı ıbir öğretime geçîlinceye kadar okul
ların kapatılması da milli bir görevdir. 

4. Sözü edilen okulların kapatılma sebepleri yu
karıda izalı edilmiştir. 

5. ÜUkcmizde bölücüiük çabalarının sürdürülme
si gl'bi bir durum asla söz konusu olamaz ve böyle 'bir 
(hal ise biçtoir zaman tasvip edilemez. 

Nahit Menteşe 
Milli Eğitim Bakanı 

5. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akının, 
izinsiz olarak öğretim üyeliği yapan bir yedeksubaya 
ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Turhan Ka-
panlı'nın yazılı cevabı. (71113) 

28 . 12 . 1977 O : 1 

Millet Mecî'si Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Savunma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletleri
nizi saygılarımla arz ederim. 30 . 9 . 1977 

Afyon Milletvekili 
İsmail Akın 

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesin
de askerlik görevini yapan Yd. Sb. Kâmil Gürer, 
1976 - 1977 öğretim yılı döneminde haftanın Cuma -
Pazartesi günleri Afyon Elektronik Meslek Okulunda 
öğretim üyeliği görevi almış, Dinamik Mukavemet 
derslerine girmiş ve bu okulda ideolojik çalışmalar 
yaparak halk çocuklarına komplolar hazırlamış ve 
okulun öğrenim düzenini bozarak, öğrenciler yasa 
dışı uygulamalar yapmıştır. 

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Baş
kanlığının 18 . 8 .1977 gün ve İnşaat -Emlak 4001-
377-77 İdari Şb. Per. Ks. sayılı yazısı ile Kâmil Gü-
rer'e izin verilmediği anlaşılmıştır. 

1. Kâmil Gürer izinsiz görevini terk ederek haf
tada üç gün askerlik yapma cüretini nereden almış
tır? 

2. Kaçak olarak Afyon'a öğretim görevlisi ola
rak gitmiş ise; ilgili askeri savcılığa sevk edüerek 
askeri mahkemede yargılanmış mıdır? 

3. Terhis olan Kâmil Gürer'in yargılanmamışsa; 
yargılanması için işlem yapacak mısınız? 

TC 
MUM Savunma Bakanlığı 26 . 12 . 1977 

Kanun : 1977/667/EE 
Konu : Yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 2 . 12 . 1977 

tarih ve Kan. Md. 7/113-799/03276 sayılı yazısı. 
Millet Meclisi Afyonkarahisar Üyesi İsmail Akın' 

in MSB İnşaat Emlak Dairesinde görevli Yd. Sb. Kâ
mil Gürer hakkında bakanlığımıza yönelttiği yazıh 
soru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. 138 nci dönem Atğm. Kâmil Gürer'e Afyon 
Meslek Yüksekokulunda Dinamik ve Mukavemet 
dersi okutmak üzere haftada 10 saat muvafakat edil
mesi Afyon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 
4 . 4 . 1977 tarih ve 310-167 sayılı yazısı ile istenmiş, 
ancak garnizon dışı inşaat hizmetlerinin yoğun obua
sı sebebiyle müsaade edilmediği MSB İnş. Emi. D. 
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Bşk. nın 18 . 8 . 1977 tarih ve 4001-377-77 îd. Ş. Per. 
Ks, sayılı yazı ile okul müdürlüğüne bildirilmiş ve 
Atgro. Kâmil Gürer'e izin verilmemiştir. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 125 nei maddesine göre, subay ve astsu
bayların barışta her yıl 45 gün izin almaya haklan 
vardır. Adı geçen personel 7 günü günlük garnizon 
içi ve 23 günü garnizon dışı olmak üzere 30 gün izin 
kullanmıştır. 

3. 1 Temimiz 1977 Cuma günü günlük izin aldığı 
halde 2 ve 3 Temmuz günleri müsaadesiz garnizon 
dışına çıktığı 20 Temmuz 1977 günü öğrenildiği için, 
disiplin tecavüzü niteliğindeki bu suçu sebebiyle «Şid
detli Tevibih» cezası ile tecziye edilmiştir. 

4. Atğm. Kâmil Gürer 31 Temmuz 1977 tari
hinde terhis edilmiş olup, Afyon Meslek Yüksekoku
lunda görev yaptığı bilinmemektedir. 

Tensiplerine arz ederim. 
Turhan Kapaıriı 

Milli Savunma Bakanı 

6. — Kars Milletvekili Doğan Ar aslı nın, İğdır 
ve Aralık ilçeleri pamuk üreticisinin durumuna iliş
kin Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Ticaret bakan
larından yazılı sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Fehim Adak'in yazılı cevabı. (7/151) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda -• Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı ile Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 20 , 11 . 1977 
Kars Milletvekili 

Doğan Araslı 

Kars'ın İğdır ve Aralık iiçeîerinde bu yıl pamuk 
rekoltesi hasiahk nedeniyle büyük ölçüde düşmüş
tür. Pamuk ekimi mevsiminde tam uyarılarımıza 
rağmen, ekiciye çürük tohumluk verilmesi, haşare ve 
hastalıklara karşı etkili ilaç sağlanmaması bu rekolte 
düşüşünün başlıca nedeni olmuştur. 

Her yd Zirai Donatım Kuramımca kilosu 2,5 li
rayı geçmeyecek şekilde köylüye verilen tohumluk 
çiğit geçen yd, kurum devre dışı bırakılarak özel el
lerden 7 r 8 liraya köylüye satılmıştır. Çoğu çürük, 
zamanı geçmiş oîan tohumluk eiğitân dağıtımında Zi
rai Donatım Kurumunun devre dışı bırakılması, to
humluk çiğidini 2,5 liradan elden çıkaran İğdır ve 

Arahk'h pamuk ekicilerini büyük zarara uğratmış
tır. Pahalı ve o derece de hastalıklara dayanıksız olan 
bu çiğitle yapılan elsim sonucu, ürün yıllık 10 - 12 
bin ton rekolteden 4 - 5 bin tona düşmüştür. 

İğdır ve Aralık pamuk üreticisi köylünün uğratıl
dığı zarar bununla da kalmamıştır. Diğer pamuk üre
tim bölgelerinde uygulanan destekleme alınılan İğdır 
ve Aralık köylülerinden esirgenmiştir. 

Yukarıdan beri sıraladığım gerçeklerin ışığı altın
da aşağıdaki sorularımın ilgili bakanlarca çevaplan-
dırıîmasını rica ederim. 

Soru : 1. İğdır'da Zirai Donatım Kurumunun 
şubesi de varken tohumluk satışında kurum neden 
devreden çıkarılmıştır? 

Soru : 2. Çürük ve hastalıklara dayanıksız to
hum satışana ve etkisiz zirai ilaçların satımına göz 
yuman yetkililerle ilgili bir işlem yapılması düşünülü
yor mu? 

Soru : 3. Güney ve Batı Anadolu'da 14 lirayı 
bulan pamuk fiyatları İğdır ve Araltk'ta 7 - 8 lirayı 
geçemediğine göre, Çukohirlik'in destekleme alımı 
için bölgeye sokulması düşünülüyor mu? 

TC 
2 7 . 1 2 1977 

(I) Not : Bu soru önergesi ile ilgili Ticaret Baka
nının cevabı süresi içinde geldiğinde yayınlanacaktır. 

Gıda - Tarım ve Tayvancıhk 
Bakanlığı 

Özel kalem Müd. 
Sayı : 1748 

Konu : Kars Milletvekili 
Sayın Doğan Arash'nın 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 . 12 . 1977 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/151-1033/4761 sayılı yazı. 
Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından, 

İğdır ve Aralık ilçeleri pamuk üreticilerinin sorunla
rına ilişkin olarak, Bakanlığımıza yöneltilen yazılı 
soru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice su
nulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Fehim Adak 
Gıda - Taran ve Hayvancılık 

Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından İğ
dır ve Aralık ilçeleri pamuk üreticilerinin meseleleri
ne ilişkin olarak bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 

önergesi cevabı. 
1. Yurdumuzda pamuk ekilen saha son yıllarda 

700 000 hektar civarında olup, toplam pamuk tohum
luğu ihtiyacımız ise 35 000 ton kadardır. Bu tolıum-
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hığun tedariki maksadıyla, bölge pamuk araştırma 
enstitülerinde 5 - 6 yıl ıslah çalışması yapılarak elde 
edilen orijinal kademesindeki pamuk tohumlukları, 
üretme çiftliklerinde anaç kademesinde ve mukave
leli çiftçilerin arazisinde de sertifikalı kademede ol
mak üzere her yıl üretilerek pamuk çiftçilerine dağı
tılmak üzere hazır hale getirilmektedir. 

Kars ili anapamuk üretim bölgelerine çok uzak lo
kal bir bölgedir ve bu ilde pamuk ekilen saha son 
yıllarda 7 000 hektar civarında olup, ülkemizde pa
muk yetiştirilen alanın sadece % 1 kadarını teşkil et
mektedir. Buna rağmen bölgenin pamuk tohumluğu 
ihtiyacım mahallinde karşılamak maksadıyla son yıl
larda İğdır'da bir Pamuk Deneme ve Üretme Çiftliği 
faaliyete geçirilmiştir. Sözkonusu çiftlik yukarda bah
sedilen maniplasyona uygun olarak önder çiftçilerle 
de mukavele yapmak suretiyle bölgenin pamuk to
humluğu ihtiyacım karşılama çalışmalarına başlamış 
bulunmaktadır. Bu maksatla Pamuk Araştırma ens
titülerimizden gönderilen orijinal tohumluklar çiftlik
te ekilmiştir. Ancak tohumlukların döl kademelerinin 
tabii gereği olarak bunların çoğaltılması birkaç yıl 
zamana ihtiyaç göstermektedir. Böylece önümüzdeki 
bir kaç yıl içinde Kars ili pamuk tohumluğu ihtiyacı
nım mahallinde tedariki imkân dahiline girebilecektir. 
Esasen pamuk tohumluğunun mahallinde çırçırlan-
ması ve hazırlanması maksadıyla adı geçen çiftlikte 

modern bir çırçır testisi kurulması 1978 ve 1979 yatı
rım programlarına alınmış bulunmaktadır. 

2. Geçen yıl İğdır ve Aralık ilçelerinde kredili ve 
peşin bedelle serbest piyasada satışı yapılabilecek to
humluk miktarları tespit edilmiş ve Bakanlığımız ku
ruluşlarından T. Zirai Donatım Kurumunca mahal
line 50 ton pamuk tohumluğu sevk edilerek pamuk 
üreticisinin istifadesine arz edilmiştir. 

3. Soru önergesinde mücadele ilaçlarına ilişkin 
ifadeler üzerine Zirai Mücadelede kullanılan ilaçlarla 
bunların tesir dereceleri hakkında mahalli teşkilatı
mızla yapılan temastan, bu yıl adı geçen ilçelerde pa
muğa anz olan kırmızı örümcek, yeşil kurt ve yap
rak biti zararlılarına karşı yapılan mücadelelerde teş
kilatımızın tavsiyelerine uygun cins ve dozda kulla
nılan ilaçların tesirsizliğinln görülmediği anlaşılmış
tır. Kırmızı örümceklerin devamlı kullanılan ilaçlara 
karşı mukavemet gösterdiği bu nedenle bir tedbir 
olarak 1977 yılında çeşitli ve değişik sistemik ilaçla
rın kullanıldığı bildirilmiştir. Adı geçen ilçelerde za
rarlı kesafetinin fazla olduğu günlerde ilaç sıkıntısı
nın görüldüğü, buna karşı bir tedbir olarak Bakan
lığımız ilgili kuruluşlarınca temin edüen ilaçların 
mezkûr ilçelere gönderilmesi suretiyle ilaç darlığının 
giderildiği, netice olarak pamuk zararlılarının rekol
teyi etkileyecek önemli bir zararının olmadığı öğre
nilmiştir. 
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ADANA ] 
Hasan Aksay 
Mohmet Can 
Nedülm Tariıaıa 

ADIYAMAN 
Afodiutsrafaman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Hasası A4cfcuş 
A(mı 

MMil Aydemir 

ANKARA 
Mustafa Başoğtu 
Aliişan Canıpodat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdü Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semiüh Eryidız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
İsmail Halkıkı Köylüoğlu 
Abdurraihman Oğultürk 
Sefahattim Öcaİ 
Alıtan öymen 
Cengiz Şerases 

ANTALYA 
Sadık Erdem 

AYDIN 
% r -fi **- fy*mLiiiim 

Mehmet Çelik 
Bebiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
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\Kabul Edenleri 

Emin Engin TaımraeKii I 
Sadııllah Usuma 

BİLECİK 
CemaH'tin Köklü 
Orhan Yağcı 

BOLU 
Avni Akyoî 
Müliit öayrafetar 
Bayram Turan Çetin 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Ai Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat fştk ( » 
Hailıi'1 Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Attan Tuna 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimbek 
Etem Eken 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköa 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 

1 Bahattin Karakoç 

EDİRNE j 
Süleyman Sabri Öznal 
Oavittm Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertûğ • 
Faik öztürk 
Mehmet Tahir Şaşmaz i 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsa 
Lütfi Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Nevzat Kösoğiu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçün ( 
İsmail özen 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Hasan Vamık Tekin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
öner Miski 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yakup Üstün 

tÇEL 
Ali Ak 

Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar EyıiboğJu 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Ayhan Altuğ 
İlham Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy ' 
Orhan Eyübbğlu 
Ferit Gündogan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
tlhan özbay 
M. Kâzım özeke 
Recep özel 
tsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
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Abdufian Tiomba 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Naanaa Uzun 
Halûk Ülman 
Ertuğnâ Yoisal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Şinasi Osma 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 

KARS 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

•KASTAMONU 
Fethi iAcaf 
İsmail Hünıi Dura 
Vecdi İlhan 
Ali Nihat Ka*oi 
Sabri Tığlı 

ADANA 
Cevdet Aftşali 
Hasan Gesit 
Mehmet ffeHt Dağlı 
Hasan Gürsey 
Selâhaıttm Kılıç <-B.) 
M. Kems» KüçÖSdtepepmar 
MusMlti» Yriinsaz Mete 
İAvm\\ TM&A Öztorun 
AhBWSt Topaloğlu 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Şener Battal . 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
A.hmet Çobanoğlu 
îhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Kalel 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MALATYA 
Turan Fırat 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Önol Sakar 

Alparslan Türkeş (B.) 
Oğuz Yaızıcaoghı 

ADIYAMAN 
HaM Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldıran 
AFYONKARAHİSAR 

IsımaS A*kın 
Güneş öngüt 
Mehmet özafiku 

Faik Türün 
Yahya Uslu 
ılalil Yurtseven 
Haşan Zengin 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 
Hasan Fehmi llter 
Zeyyat Mandaliftci 

NEVŞEHİR 
ibrahim Ethem Boz 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Burhan Eceraiş 
Hüseyin AvniKavuımacı-
oğlu 

ORDU 
Temel Ateş 
Memdüh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalm 

RİZE 
Yılmaz Balta 

SAKAEYA . 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Kenan Bulutoğlu 
I. Etem Ezgü 
Muzaffer Önder 

StÎRT 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Ali Gürbüz 

Mete Tan 
Al İhsan Udübahşi 

AĞRI 
Rıza Po&t 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdı Şam 

AMASYA 
Btem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 

Temel KaramoHao^u 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 

TEKİRDAĞ 
Nihan tlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Lütfi Köktaş 
Rahmi Kumaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Mevlüt Oüngör Erdinç 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

Mmhamimet Kelîeci 
Vehibi Meşhur 

ANKARA 
Bdkor Ada/belli 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Sebatıi Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erfcovan 

[Oya Katılmayanlar] 
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Necati Gültelkin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç 
Fikri PehUıiıvandı 
Erol Saraçoğlu 
Önder SaıV 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömıer Buyrukçu 
Kaya Çaltoma&cçi 
Gaip Kaya 
Hasan Ünal 

. ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
ismet Sezgin 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Mhan Aytekin 
Cihat Bilgehan (B.) 
Cemalettin İnkaya 
Hüsnü Yılmaz 

BİNGÖL 
Hasan CeJâfettin Ezman 
Mehmet Sait Gölker 

BİTLİS 
Abidtin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çatanalk 
Halûk Karaibörklü 

BURDUR 
Ahmet Sayıın 

BURSA 
Mehmet Emin Daleıran 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ahmet Niihat Akay 
irfan Bisnay 
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ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
lİlhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ-
Rasim Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal (B.y 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfüı Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek (B.) 
tmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz (t.Ü 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Eroî Tuncef 
Turgut Yücel (B.) 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydart 

HATAY 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

28 . 12 . 1977 O : 

İSPARTA 
Süleyman Demlirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Süleyman Şimşek1 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmlİ! Cumalıoğlu (B.) 
Süleyman Arüf Emre (B.) 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Turan Köçal 
Osman Özer 
Cengiz Özyalçm 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Ali Naili Erdem 
Mustafa Öztin 
Aysel Uğural 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KAYSERİ 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
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Adem Ali Sarıoğlu 
ibrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Necmettin Erlbakan (B.) 
Agâh Oktay Güner (B.) 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kubilay Imer 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Nizamettin Çoban 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Erkin Topkaya 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Şerafettin Elçi 
Metin Musaoğlu 
Abdülkadir Timurağaoğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hüseyin Çelik 
Sadi Somuncuoğlu (B.) 

ORDU 
Hamdi Mağden (l.Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RtZE 
İzzet Akçal 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
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Güngör Hım 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
î. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİBT 
Zeki Çelliker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Ertöz Vahit Suiçmez 

URFA 
Mehmet Aksoy 
M. Sabri Küıç 
Ahmet Melik 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Muslih Görentaş (Bşk.V.) 

Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ömer Lütfü Erzurumlu-
oğlu 
Ali Fuat Eyüpoğlu (Bşk.V.) 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit < 
Abduknuttaüıip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızıbşık 
Koksal Toptan. 

(Açık üyelikler) 

Manisa 1 

Yekûn 1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

28 . 12 . 1977 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi. 
ÖZEL GÜNCEMDE YER ALACAK İŞLER 

31 
SEÇİM 

1. — Kom'lisyanlardia açık bulunan üyeliklere se-
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Elâzığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 ar

kadaşının, doğu illerinde meydana gelen depremlerin 
ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacııyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
noü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/6) 

2. — Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arka
daşının, yurt dışında çalışan işçilerin 'Sosyal ve eko
nomik sorunlarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıltmlaisına iliş
kin önergesi. (10/7) 

3. — Trabzon Milletvekili Rahmıi Kumaş ve 
9 arkadaşının, Diyanet İsteri Örgütünün, yönetimi 
konusunda Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 

4. — Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkada
şının MEY AK konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/10) 

5. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, îçişlerii Baikanhğınca hizmet binalarının 
ısatınalınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını sap
tamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclüs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

6. —. Afyonkarabisar Milletvekili İsmail Akın ve 

9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/1)) 

7. — Balıkesir Milletvekili Sadullaıh Usumi ve 9 
arkadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomıM-
ne yararlı tedbirleri saptamak amacııyla, Anayasanın 
88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
malddeleri uıyarmca bir Meclis Araştırmıası açılmasıma 
ilişkin önergesi. (10/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz' 
in, Elâzığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmir ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/1) 

2. — Sivas Milletvekili Malhmut Özdemıir"in, dö
vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkıin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/9) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazaıbı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesii. (6/10) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Al Dağlı'nın, 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/11) 

5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın, 
Seydişehir Alıimünyum tesislerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/12) 

6. — Kaıhramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan ön
lemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanımdan sözlü 
soru. öergesıi. (6/14) 

7. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, Ga
ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has
tanesinin bMeştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



nanem t s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 2 
Toplantı : 1 

7 . 2 . 1967 Tarihli ve 828 Sayılı Kanun ile 27 . 3 .1969 Tarihli, 1137 
Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesini Değiştiren ve Yürürlük Süresini 
Uzatan 2 6 . 12 .1972 Tarihli, 1648 Sayılı Kanunun Yürürlük Süresinin 
Uzatılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1 /18) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 . 12 . 1977 
Tetkik, Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-85106800 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Malîye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 8.10.1977 
tarihlinde kararlaştırılan «7.2.1967 tarihli ve 828 sayılı Kanun ile 27.3.1969 tarihli, 1137 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan 26.12.1972 tarihli, 1648 sayılı Kanunun yürürlük süre
sinin uzatılmasına dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

7.2.1967 gün ve 828 sayılı Kanun ile 27.3.1969 gün ve 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesini değiştiren 
ve yürürlük süresini uzatan 26.12.1972 tarih ve 1648 sayılı Kanuna dayanarak ithalattan alınmakta olan 
damga resminin uygulama süresi, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi sonu olan 31.12.1977 tarihin
de sona ermektedir. 

Genel Gerekçe :ı 
1. Bu Kanunun en önemli gerekçesi Beş Yıllık Kalkınma Planlarında öngörülen Devlet yatırımlarının 

finansmanı için, otonomimizin genel dengesi bozulmadan ithalatla ilgili gelir kaynaklarımızın azami derece
de zorlanması suretiyle gerekli gelirin kısmen sağlanması şeklinde beürtfilmiştir. Son beş yılda tahsil edilen 
damga resmiyle ilgili gelir rakamları da bu hususu doğrulamalktadır. 

ithalde Alınan Damga Resmi 
Yıllar Tahsilatı (Milyon TL.) 

1.349 
1.625 
2.499 
3.668 
5.438 
7.200 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 (Bütçe tahmini) 
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İthalde alınan damga resminin Devlet gelirleri içindeki bugünkü yeri, görüleceği üzere, bu resmi vazgeçil
mez bir gelir kaynağına dönüştürmüştür. 

Diğer yandan bu resim, geçmiş yıüardaM uygulaması sırasında ithalatın gelişmesini engellememiş görün
mektedir. 

Yıllar İtibarıyla fulü Mialat rakarnlan bunu göstermelktedlir. 

İthalat 
Yıllar (Milyon $) 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Ancak bu resim alınmamış olsaydı, iç talebin artışı nazara alınırsa, ithalattaki fiili artışın hangi düzeye 
ulaşabileceğini kestirmek güçtür. 

2. Özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğuna karşı Ankara Anlaşması ve Protokol hükümlerinden doğan 
yükümlülüklerimizin bir gereği olarak himayeci karakterli gümrük vergilerinin nispetleri düşürülürken gümrük 
vergilerine eş değerli «İthalatta alınan damga resminin», devam ettirilmesi, bugün ödemeler bilançomuz üzerin
deki olumlu etkisi yönünden gerekli görülmektedir. 

3. Bu resim iç fiyat düzeyi üzerindeki etkisinin çok sınırlı olduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim gıda 
maddeleri tamamen, zaruri ihtiyaç maddelerinin çok büyük kısmı yerli üretimle karşılandığından bu resmin dü
şük gelir gruplarının satın alma gücü üzerinde bir etkisi söz konusu olmamaktadır. 

öte yandan, ithal malları fiyatlarının ve ithalatçı kâr marjlarının yüksek olması nedeniyle ithalatta alınan 
damga resmi dolayısıyla ortaya çıkan ek vergi yükünün büyük bir kısmının, yüksek ithalatçı kâr marjlarından 
karşılandığı ve ithal malları fiyatlarına sınırlı bir ölçüde intikal ettiği düşünülebilir. 

İhraç mallarımızın özelliği ve ihracatta vergi iadesi mekanizmasının ithalatta alınan damga resmini de kap
saması dolayısıyla, resmen ihraç mallarının fiyatları üzerindeki muhtemel etkisi de giderilmiş bulunmaktadır. 

4. ithalde alınan damga resmi uygulaması, 474 sayılı Kanunun tatbikatı sebebiyle, yatırımları kısıtlayıcı 
biy nitelik de taşımamaktadır. Zira 474 sayılı Kanun gereğince, ithal vergi ve resimlerinin taksitlerle alınma
sı ve uzun vadeli plan hedeflerine uygun bulunan yatırımlarının ithal vergilerinin muafiyete kadar indirilmesi 
mümkündür. 

5. Bu itibarla, bütçe ve gelir politikası ile yürütülmekte olan para ve gümrük politikaları yönünden Dör
düncü Beş Yıllık Planı döneminde de, her ne kadar daha düşük nispetlerde olmakla birlikte, bu resmin yapı
lacak ithalata uygulanmasına devam edilmesi ve kanunun yürürlük süresinin 31 Aralık 1982 tarihine kadar 
uzatılması lüzumlu görülmüştür. 

Maddelere Ait Gerekçe 

Kanun tasarısının birinci maddesi resmin yürürlük süresini Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
miyle sınırlandırmış bulunmaktadır. 

İkinci madde yürürlük süresinin başlangıç tarihini tespit etmektedir. 

Üçüncü madde bu Kanunu Maliye ile Gümrük ve Tekel bakanlarının yürüteceğini ifade etmektedir. 

1.562 
2.086 
3.777 
4.738 
5.128 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2) 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

21'•. 12 .1977 

, Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan « 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 Sayılı Kanun ile, 27 . 3 . 1969 tarihli, 1137 
Sayılı Kanunun 36 ncı maddesini değiştiren ve yürürlük süresini uzatan 26 . 12 , 1972 tarihli, 1648 Sayılı Kâ
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun» tasarısı Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulundu
ğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

1967 yılında yürürlüğe giren ve süresi 1972 yılında 5 yıl uzatılmış bulunan ithalatta alman damga resmi
nin uygulama süresi 31 . 12 . 1977 tarihinde sona erecektir. 1978 yılında bu resimden 8 milyar liralık bir ge
lir beklenmektedir. 

Bu miktar, bütçe gelirleri içinde önemli bir geliri ifade etmektedir. Resmin diğer bir özelliği de ithal edi
len mallardan alındığı için ithalatı frenlemesi ve yerli üretimi korumasıdır. 

Tasan, önemli bir mali kaynak olması ve yerli üretimi himayeci bir karekteri bulunması bakımından it
halatta alınmakta olan damga resminin süresinin 31 . 12 . 1982 tarihine kadar 5 yıl daha ikinci kez uzatılma
sını amaçlamaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda tasarı Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edil
miştir. 

Ayrıca; süresi biten ve yıl içinde vergi tahsilatına olanak verecek olan tasarının, Genel Kurulda öncelik
le görüşülmesi dileği karara bağlanmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Ankara 
M. Kemal Erkovan 

istanbul 
Hikmet Çetin 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Konya 
Aydın Menderes 

Sözcü 
Erzurum 

Nevzat Kösoğlıt 

Ankara 
H. Turgut Toker 

istanbul 
Sevil Korum 

izmir 
Süleyman Genç 

Niğde 
H. Avni Kavurmaaoğlu 

Ankara 
Sebatı Ataman 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

istanbul 
A. Nejat ölçen 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

Samsun 
Kenan Bulutoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7.2. 1967 Tarihli ve 828 Sayılı Kanun ile 27 . 3 . 1969 
Tarihli, 1137 Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesini De
ğiştiren ve Yürürlük Süresini Uzatan 26 . 12 . 1972 

Tarihli, 1648 Sayılı Kanunun Yürülük Süresinin 
Uzatılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 . 2 .1967 tarih, 828 sayılı İthalde 
alınacak Damga Resmi Kanunu ile 27 . 3 .1969 tarih
li, 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesini değiştiren ve 
yürürlük süresini uzatan 26 . 12 . 1972 tarihli, 1648 sa
yılı Kanunun yürürlük süresi Dördüncü Beş Yıllık Plan 
Dönemi sonu olan 31 Arahk 1982 tarihine kadar uza
tılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1 9 7 8 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve 
Tekel Bakanları yürütür. 

8 . 1 0 . 1 9 7 7 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

MiDi Savunma Bakanı 
Dr. S. Bilgiç 

Milli Eğitim Bakam 
N. Menteşe 

Güm. ve Tekel Bakam 
G. Sazak 

Sanayi ve Tek. Bakam V. 
R. Kutan 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
T. Yücel. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakam 
S. Somuncuoğlu 

İçişleri Bakanı 
Prof. K.Özal 

Bayındırlık Bakanı 
S. Kılıç 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
F. Adak 

En. ve Tabii Kay. Bakam 
K. İnan 

Orman Bakanı 
S. Savcı 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

7.2. 1967 Tarihli ve 828 Sayılı Kanun ile 27 . 3 . 1969 
Tarihli, 1137 Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesini De
ğiştiren ve Yürürlük Süresini Uzatan 26 . 12 . 1972 

Tarihli, 1648 Sayılı Kanunun Yürülük Süresinin 
Uzatılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 ncî maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasanmn 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakam 
A. Ş. Erek 

Dışişleri Bakam 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakam 
Dr. A. O. Güner 

Ulaştırma Bakam 
Doç. Dr. Ergenekon 

Turizm ve Tan. Bakam 
/. C. Ege 

Gençlik ve Spor Bakam 
Ö. Sakar 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
N. Cevheri 

Maliye Bakam 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
C. Gökçek 

Çalışma Bakam 
Dr. İ. F. Cumahoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
R. Kutan 

Kültür Bakanı 
A. Akyol 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
T. Koçanlı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 2) 


