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1. — Tokat Milletvekili Cevdet Ay-
kan'm, değerli bir Devlet Adamı ve Türk 
dostu ve Müslüman olan Dr. Zahir Hü
seyin'in Hindistan Cumhurbaşkanlığına 
seçilmesinin mâna ve önemine dair demeci 198 

2. — Edirne Milletvekili Nazmi öz-
oğul'un, Ankara'da sanayi sitesi kurul
ması hazırlıklarına, Ankara Nâzım Plâ
nına uygun hareket edilmediğine, bu ko
nularda ilgili bakanlıklarca gerekli ted
birlerin alınmasına dair demeci. 198:199 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
i'brahimoğlu'nun, Adana çiftçisinin yağ
mur, sel ve dolu âfetleri dolayısiyle uğra
dığı zararlara, pamuk tohumuna ve pa
muk böcekleriyle mücadele konusunda 
gerekli yardımların yapılmasına dair de-

Sayfa 
meçi ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun cevab. 199:201 

4. —- Yozgat Milletvekili Turgut Ni-
zamoğlu'nun; Yozgat'ta şiddetli yağışlar" 
yüzünden zarara uğrıyan ilçelere ve bun
lara yardım yapılması gerektiğine dair de
meci ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun cevabı. 201:203 

5. — Millî Eğitim Bakanı Ilhami, Er-
tem'in, «Ege Üniversitesi bina ve tesisatı
nın yapımı hakkındaki kanun tasarısı» ile, 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu ve 
izmir milletvekiılleri Mustafa Uyar ve 
Arif Ertunga'nm aynı mahiyetteki kanun 
tekliflerinin havale edilmiş oldukları Ba
yındırlık, Maliye, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilecek dörder kişiden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (1/360, 2/323, 
2/281) 203 

6. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'-
m, kanserin tedavisi, hastalığa duçar olan
ların yurt ölçüsünde tesbiti ile tedavi 
ve kontrolünü sağlıyacak örgütün kurul-
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Sarfa 
ması, bu hizmette çalışacak sağlık per
sonelinin yetiştirilmesini mümkün kıl
mak ve bu hususta alınacak tedbirleri tes-
bît etmek üzere bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/25) '203:205 

7. — Deprem bölgesinde bilgi edinil
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince kurulan Meclis Araştırma Komis
yonu raporu. (10/5, 5/34) (!S. 'Sayı
sı : 247) 205 :232 

5. — Sorular ve cevaplar 233 
A) Yazılı sorular ve cevaplan 233 
1. — Çankırı Milletvekili Dursun Ak-

çaoğlu'nun, Bakanlık bünyesi içinde ek 
görev ve vekâlet ücreti alan personele 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 
1 750 000 000 liraya çıkarılması ve 

30 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunumda değişiklikler yapılmasına dair 
19 . 2 .1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 
tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi
nin değiştirilmesi haklarındaki kanun tasarıları 
ikinci defa açık oya sunuldu ve oyların 
ayırımları sonunda kabul olundukları bildi
rildi. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun. 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin görüşülmesi 
ilgili Komisyon Genel Kurulda hazır bulunma
dığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Sözlü soru 
1. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 

Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü-

Sayfa 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İl
ham! Ertem'in yazılı cevabı. (7/349) 233 

2. — Ç'orum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'un Yeni Çamlıca kö
yünde ortaokul açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in ya
zılı cevabı. (7/353) 233:234 

3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne- «• 
bioğlu'nun, Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu bünyesinde çalışan perso
nele ödenen tazminat ve fazla mesailere 
dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Fcr-
ruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı (7/368) 234:236 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun-
hasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. Komisyonun Perşembe gü
nüne kadar mehil istemi kabul olunarak, tekli
fin görüşülmesi ertelendi. 

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

17 . 5 . 1967 Çarşamiba günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,10' da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili - Manisa 
îsmail Arar önol Sakar 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

T lüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/552) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 

— 196 — 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Çankırı Milletvekili Tahir Akman ve 

11 arkadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (2/509) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Çanakkale Milletvekili Cihat Baban'-
m, Türk Büyükleri Anıtı kanun teklifi. (2/510) 
(İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının kadro dolayısiyle açıkta kalanla
rın açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emek
liliklerine sayılmasına dair kanun teklifi.. 
(2/511) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. —• Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın Kastamonu iline bağlı Araç ilçesi 
Boyalı bucağında Boyalı adiyle bir ilçe ku
rulması hakkında kanun teklifi. (2/512) (İç
işleri ve Plân komisyonlarına) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü
re r'in 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
sandığı Kanununun geçici 16 ncı maddesinin 
birinci fıkrasından sonra bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi. (2/513) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

RAPOR 
6. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 

TraJbzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak-

. kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen 7 şer üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/338; Cum
huriyet Senatosu 1/739) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 234 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 903 ve 903 e ek) (Gündeme) 

BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 

KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 103 ncü birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomaitük clühaızüa yoklamıa ya-
pılajcakltır. Sayın üyelerin lütfen beyıaız düğımıe-
lere bıas/mıalıarıını rica ödlerim... 

Yoklatma işlömi devam eıtlımeikjtlddlir. 'Sonra

dan geleni s&jyrn üyelilerin "de lûtfion beyaz düğme
lere hasmı alarmı rica dderliım. 

(Yoklatma yapıldı). 
'BAŞKAN — Gıenelkli çoğunlluğuımuz vardır, 

gönüşmiefllere başlııyornız. 

— 197 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Tokat Milletvekili Cevdet Ayhan'ın, 
değerli bir Devlet Adamı ve Türk dostu ve Müs
lüman olan Dr. Zakir Hüseyin'in Hindistan Cum
hurbaşkanlığına seçilmesinin mâna ve önemine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayan Cev
det Aykam: Hıinldlisltanlda bir miüsl'ümamıin Cuım-
hunbaşkanı sıeçilm'eisi ve bunun ifade ettiği /mâ
naları beılitftımiök iizjene gündem dışı söz istemiş-
tir. 

Buyurun Sayım Cevdet Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayım Baş

kan, sayım miilldtveMleFİ; 
Milleıtimıizıin değerli bir doısitu, Dr. Zâikir 

Hüseyin 13 . 5 . 1967 Gumiantiesi günü Hinldis*-
ıtan Cumhurbaşkanı alarak göreve başllıaimıı̂ ltır. 

Dr. Zâikir Hüseyin, Hindistan 1da demokratik 
kuruluşilanm devamında ve geıliışimıesfinide katkı
larda bulunmuş bir Devlet ve illim «idamıdır, eği
timcidir. 

Büyük görevinde Hiınlt MiLUctt'inıe ve imsıaınlı-
ğa değerli hiamıeıtleride bulunması, milletlimizin 
!ve Yüce Parlamıentamuzıun gönülden katılacağı 
ımüşıtıerdk dileğimıiz olduğuna inanıyorum. 

Hindistan Cumhuriyeti 500 milyonla yakla
şan nüfusuyla nüfus büyüklüğü yönünden d'ün-
yanrn ikinci büyük devleridir. Bu Devleltite 14 
rleısımi dilim konoşnldıuğu ve 400 ımilyon insanın 
idin yönümden Hindu olduğu 'malumlarınızdır. 
50 -millyoın civarımda ımıüslümıaın da bu ülkıeıde 
yaşamaktadır. Bilindiği üzıene Hint toplumu, 
ımillet'inıize karşı dafiimıa iıyi 'duygular içiimıdje kıal-
'mıştır. Milletimıiızl'e iyi ımıünaseheıtller devaım et-
Hinmenin, geliştirımıonin yolumu vıe imkânlarını 
aramıştır. Bu toplumda ömümıüzıdeki 5 yıl için 
Iblir Türk dostumun Cumlhurlbatşikanı olanak seçi
lini mrahtemelen dış polliltilkaımııza birtaikılm yenli 
ilmlkânılar sağlıyacak ve yemi sorularla karşı 
karşıya bırakacaktır. Hülküımiettimıiziin imkânları 
değerlenıdirim/ed'e ve muhtemel yeni sorunları 
Uesbit etımıede gerekeni aaımıanmıda iyi duygu-
larlla yapaciağı ümidinle katilinim. 

Dr. Zâikir Hüseyim^n 'karlctaşü Palkiisltlan Hü
kümetinin Keşmir işıterlini yönetlmıekle görevli 
Balkamııdrr. Ümidıedleriız bu seçdim aynı zıaımanda 
diostumuız Pakistan Hükümetliyle HinıdiısAan 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Oumhur'iyeltıi arasımda ımevaut bâızı anlaşmazlık
lara faydalı çareler ve çözümler bulmada da 
yardımcı oılac akıtır. 

Dr. Zâikir Hüseyin'i mieımliebeitnım'izide Hin
distan Gumlhurıbaşikanı >alanalk selâmlamak im-
ıkâmma ımilletçıe yakın bir gelıec/eklbe bulabilmek 
ümidine katilinim. 

Dinî inançlarım poılitik değerlıonldirinıe ve 
tartışmalarım dışımda tutulduğu toplumlar 
maalesef azdır. Dinî inançların politik seçme
lerin, tarttırmaların dışımda tutulması prensibine 
Hindistan Dr. Zâikir Hüsqyin'i Oumhurlbaşkan-
lığıma seıçımıokle bir büyük ve değerli örmek ver
miştir. 

Bu başarıyı tıebnük >etmek ve bir Türk dos
tunun, değerli bir Devlet adamının Hindistan 
Cumhurbaşkanlığına ısıeçlillmeısimden mdlletiımıiızce 
duyulan meımuniyete bir Milletvekilli oüardk ka
tıldığımın bu büyülk MJecllısce tescilini (iyi duy
gularla istediğim içtin gümdeım duşı sö'z aldıım. 

Teşekkür eder, saygılar sunanım. (Alkışlar). 

2. — Edirne Milletvekili Nazmi ÖzoğuVun, 
Ankara'da sanayi sitesi kurulması hazırlıklarına, 
Ankara Nâzım Plânına uygun hareket edilmedi
ğine, bu konularda İlgili bakanlıklarca gerekli 
tedbirlerin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Edirne Milletvekilli Sayın Naz
mi üzıoğul; AnkaraWıaki sanayi siteleri ve sana
yicilerin kurlaoağı ısiteler hakkında güınıdeım 
dışı söıZ isıtemişltıir. 

Buyurun Sayın özıoğnıl, 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, nıuhıtıerıem arikadaşlariim; 1957 senesinde 
Ankara'nın nâzım plânı teknik eleımıamlar tara
fımdan yapiılmıışlbır ve bu teknıik elemıaınlann 
yaptığı bu plân tmlar ve İskân Bakanlığı tara
fından tasdlilk edilmiştir. Bu plâna göne Akköp-
nü mıntalkası aitıeşjli sanayi bölgesinle ayrılımıış-
tır ve 1957 senesinde bu bölgede 8 mülıyom lira 
ısanfiyle bir site kurulmuştur. Ancıak nâızım 
plânda olduğu halde, Ankara Belediyesi bu 
plân bölgıeısinde sanayi siifccısıi kurulması lâzıım-
ıgieldiği halde, başlka maksatlarla, başka teısitsı-
ller kunmialkltadır. 

Halbuki bugün Ankara'da inşa edilecek her 
hangi bir bina için bu nâzım plân üzerinde, en 
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ufak noktaları üzerinde, titizlikle durulmakta
dır. Yine aynı plânın, nâzım plânın içinde Gazi 
Orman Çiftliğinin Kuzey kısmı ve aynı zamanda 
Etimesgut Askerî Hava Alanı arasında bulunan 
sahada bataklık ve ekime elverişli olmıyan arazi 
yine bu nâzım plânın içinde sanayi bölgesi ola
rak tesbit edilmiş. Ankara'da dökümcüler, freze
ciler, tornacılar, tesviyeciler, demirciler, makina-
cılar, nalbantlar, ziraat aletleri imal edenler ve 
bilûmum metal sanatkârları bir dernek kuruyor
lar. İki ay zarfında bir milyon dört yüz bin lira 
para topluyorlar ve bunlar Ankara Belediyesine 
müracaat ediyorlar; elli milyon lira kapasiteli 
bir tesis kurmak için. Ankara Belediyesi, 10 se
ne evvel tasdik edilen ve halen bu plân içinde bu
lunan Gazi Orman Çiftliğinin Kuzeyinde bulu
nan 800 küsur dekarlık arazinin taJhsisi için Ga
zi Orman Çiftliği Müdürlüğüne yazıyor. Gazi 
Orman Çiftliği Müdürlüğü; burasının taihsis edi-
lemiyeceğini, Atatürk'e aidolduğunu ifade edi
yor. Atatürk böyle bir çiftlik kurarken bu saha
da medeniyetin fışkırması için öncülüğünü yap
mıştır. Bataklık halinde olan ve hiçbir ağacın 
ekilemediği, çıkmadığı bu arazi teknik elemanlar 
tarafından incelenmiş ve nâzım plâna alınmış
tır. 

Yine İmar ve İskân Bakanlığınca Macuncu 
çiftliğinde bulunan mmtakanın sanayi sitesi böl
gesi plânına, yani, nâzım plânın içine sanayi si
tesi bölgesi olarak dâhil ediliyor. Fakat Ankara 
Belediyesi yine bu nâzım plândaki sitenin kaldı
rılması için Danıştaya müracaat ediyor. Şimdi 
ortada 50 milyonluk tesisi kurmak istiyen ve An
kara'da bir sanayi sitesinin kurulmasını istiyen 
60 000 kişiyi kapsıyan Ankaralı sanatkârların 
bir hazırlığı var, bir de buna karşı belediyenin 
muhtelif vesilelerle bu sanayi sitesinin kurulma
ması için bâzı gayretkeşlikleri mevcut. İçişleri Ba
kanlığından rica edeceğim, bu durumu incelesin
ler, Ankara'da kurulması istenen bir sanayi sitesi
nin kurulmasına mâni olan Ankara Belediyesinin 
hangi maksatlarla bunu yaptığını tesbit etsinler 
ve bu kürsüden bize cevabını istirham ediyo
rum. 

Yine İmar ve İskân Bakanlığından istirha
mım şudur: Mevcudolan kanuna göre teknik ele
manlar tarafından 1957 senesinde yapılan Anka
ra Nâzım Plânı bugün meriyette olduğuna göre, 
bu plânın niçin tatbik edilmediğini, tatbik et
mek istemiyenlerin kimler olduğunu... 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Bakanlık... 
NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Eğer Ba-

kanlıksa Bakanlığın da buradan cevabını verme
sini istirham ediyorum. 

Sanayi Bakanından istirhamım; bu 50 mil
yonluk tesisi kurmaya hazır olan bu vatandaşlar, 
araziyi . almak için de bir milyon dört yüz bin 
lira ile bugün hazırdırlar ve her ay 170 bin lira
yı defaten bu araziye site için ödemeye hazır ol
duklarını ifade etmektedirler. Sanayi Bakanının, 
bu Demirciler Derneğine gerekli ve yakın alâka
yı göstererek bu sitenin biran evvel Ankara'da 
kurulması için kendilerine gerekli alâka ve yar
dımı göstermelerini istirham ediyorum. 

Mulhterem arkadaşlar, 1961 senesinden sonra 
ben bu kürsüye mütaaddit defalar bu konuları 
getirdim. Ankara'da 6 000 esnaf, belediyenin de
vamlı, işyerinin müsaidolmadığı gerekçesi ile 
kapatılma tazyiki altında bırakılmıştır. Ankara'
nın ilk askerî valisinin yaptığı ilk icraatta bu ka
rar alınmış ve derhal dışarıya çıkın denilmişti. 

Birinci Koalisyon iktidarı zamanında bu kür
süye getirdim; o zamanki, Hükümetin verdiği ka
rar şu: Şimdilik bu kalacak, sanayi siteleri ku
rulduğu zaman oraya götürülecek denmiş ve bu 
6 000 esnafa tekrar çalışma kapıları açılmıştı. 
Son zamanda Ankara'da bu 6 000 esnaf Beledi
yece devamlı surette mutazarrır edilmektedir. 
Bu vatandaşlarla konuştum, derneklerine gittim,. 
rica ediyorlar; «Biz yatırım yapmaya hazırız.» 
diyorlar, «Ama bize sanayi bölgelerini göstersin
ler, bize öncülük yapsınlar, 50 milyonluk yatırım 
yapacağız ve bu memlekette yeni bir site kura
cağız.» diyorlar. 

Muhterem Hükümetin yakın alâka gösterece
ğine kaaniim. Kürsüden bu konuşmama cevap 
verilmesini istirham ediyorum. Bu sanayicilere 
el atılmasını ve bunlara biran evvel sanayi site
sinin kurulması için gerekli yardımın sağlanma
sını tekrardan istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Adana çiftçisinin yağmur, sel ve dolu 
âfetleri dolay isiyle uğradığı zararlara, pamuk 
tohumuna ve pamuk böcekleriyle mücadele konu
sunda gerekli yardımların yapılmasına dair de
meci ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun cevabı 

— 199 — 
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BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ke-
* mal Sarıibrahimoğlu, Adana çiftçisinin yağış, 

sel ve dolu âfetleri dolayısiyle uğradığı zarar
lar, pamuk tohumu ve haşerelerle mücadele mev
zuunda muhtaeolduğu yardımlar üzerinde gün
dem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arlkadaşlarıım, bu sene olağanüstü 
bir yağışın .mevcudiyeti hepinizin malûmudur. 
Çukurova'da pamuk 'ziraatinin ekimi bugünlere 
kadar gecikmiştir. Arada müsait hava şartla
rından faydalanan çiftçilerin «sonraki yağışlar 
sebebiyle pamuk »tohumları torprak yüzüne çı
kamamış, tekrar 'tekrar birkaç kere elkmek zo
runda kalmışlardır. Bu yüzden çiğit Çuku
rova'da adetâ nadir ımeta haline gelmiştir. 
Birçok çiftçiler tarlalarını ekmek için çiğit bu
lamamak durumundalar. Pamuk tohumu geç 

ekildiği ve bir kısımına hiç «kilemediği için 
ırdkörtenin büyük ölçüde düşımıo tehlikeisi mev
cut bulunmaktadır. En büyük ihraç ve sanayi 
maddemizin bu şekilde büyük kayıplara uğra
ması millî iktisaıt için büyük zarardır, geç eki
len pamuk ıtohumları, baş ercilerin büyük ölçü
de, erken ekilenlere nazaran, birkaç ımisli tah
ribatıma mâruz kalmaktadır. Erkem elkilcnler 
bâzı haşerelere daha çoik ımuikavemet 'edebil
mektedir. Bu bakımdan da haşerelerle müca
dele zorlaşmakta, pahalı ve çoğu hileli olan 
pamuk haşerelerini tahribetmeik için (kullanılan 
ilâçlar çiftçiye son derece pahalıya, ağıra mal 
olacaktır. Şimdiden Hükümetin süratle, ciddi
yetle ve olumlu şekilde tedbir almasında za
ruret vardır. İlâçlar, ,bu kürsüde müteaddit de
falar söylemiş olduğum üzere, birtakımı kap
kaççı firmalar elinde Türk çiftçisinin sömürül-
mesi vasıtası yapılm'aik'tadır. Hileli ilâçlar sa
tılmaktadır. Maalesef bir kısım ziraat ımüdür-
leri ve memurları gö'z yummakta, dolayısiyle 
başkaları veya yakınları eliyle ortaklık kur
mak suretiyle bu hileli ilâçların Türkiye'de 
çiftçilere satılmasına ıgöz yummakta, vasıta 
olmakta, hattâ kârına, dolaylısı ile, ortak 'ol
maktadır arkadaşlar. Bunu müteaddit defalar 
Halk Partisi iktidarı zamanımda da söyledim, 
çeşitli tahkikatlara mevzuu da oldu, ilâçların 
bâzıları da resmen (Devlet Radyosu ile ilân 
edilmek suretiyle iptal edildi. Fakat son de

rece kârlı kontrolü son derece zor bu ilâç sa
nayii maalesef bugüne 'kadar zapturapt altına 
abnamamıştır. Yüz milyonlar, hattâ milyarlar 
Türk köylüsünün, Türik çiftçisinin cebinden bu 
hileli, bozuk ilâçlara aktarmak ve dolayısiyle 
bu bozuk, ilâçlar sebebiyle milyarlar değerin
deki beyaz altın heder ve heba olmaktadır, 
millî iktisad zarar görmektedir, birkaç açık
gözün zengin olması uğruna. Bu mevzuda Ta
rım Bakanlığımın ve Hükümetin son derece 
ciddî ışelkildc tedbirlerini alması, koınıtr'olü sık
laştırması, hileli ilâçları süratle iptal ederek 
gerekirse, ithalâta da başvurmalk suretiyle, ye
teri kadar ilâcı hazır halde bulundurması ge
rekir. Ve sonra çiftçinin elinde para yokıtur. 
Buğday (mahsulü Çukurova'da büyük ölçüde 
tahribe uğramıştır. Dolu, sel, yüzünden belki 
de, Çukurova'da yüzde 50 nisbetinde buğday 
mahsulü heder olmuştur. Buğday mahsulü, pa
muk mahsulünün yatınım vasıtasıdır. Masrafın 
büyük kısmını buğday ve zahireden temin eder 
çiftçi. Şimdi bunum /maliyeti elinde kalacak, 
kör kısmı (tahribedilmiş bulunacaktır, bnlun-
'maktadır. Şu hale ıgöre çiftçinin âcil ve son 
derece ciddî bir krediye ihtiyacı bahis mev
zuudur. Bu 10 gün, 20 gün ve bilhassa bir ay 
sonra şiddetle (kendisini hissettire'ceiktir. Hem 
gübre, - çünkü gübrelemek zorundadır bilhas
sa pamuğu - hem de zirai mücadelede otlar ve 
haşerelerden pamuğumu koruması için. Hükü
metin bunun üzerinde de ciddiyetle durması 
gerekir. Gerçi Çukurova'dan aldığım haberle
re göre, yer yer bâzı mıntaikalarda dolu, - sel 
zararlarını ziraatçiler tesbit ediyormuş. Ama 
son derece mevzii san derece, korkak ve ür
kek bir çaliışma içindeler. Gayet şümullü ve 
ciddî bir çalışmaya İhtiyaç var, millî bir ser
vettir. Bunun parti ile purtu ile de alâkası 
yok. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai gübre bugün 
ateş pahasıdır. Çiftçi, maalesef, son derece lü
zumlu gördüğü, faydalı bulduğu halde para
sını verip gübreyi alamamalktadır. Bugün 
ıkompozc gübre, Avrupa'daın ithal edilen güb
re 120 kuruşa satılmaktadır, hem de em elve
rişli şekilde çiftçiye hizmet -götünmekte olan 
ve götürmek durumunda bulunan Zirai Dona
tım Kurumu tarafından. Banka mektubu isten-

,, mekte, ayrıca bir de faiz istenmektedir. 
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140 - 150 kuruşa gelmektedir bir «kilo gübre
nin maliyeti çiftçiye. Halbuki bu son derece 
ucuza mal edilebilir, ucuza da verilmek gere
kir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1965 tc bir Avru
palı kooperatif nnüfcdhassısı . ile görüştüm; 
15 - 18 kuruşa çiftçiye gübre verdiklerini bana 
söyledi. Ve maalesef bugün Kütahya'daıki Azot 
Sanayii son derece kötü şartlar içinde çalışan 
'son derece verimsiz bir fabrikadır. Ve Türk 
köylüsüne, Tünk çiftçisine, Türk Milletine 100 
milyonlara mal olmakta ve bir türlü ucuz güb
re verememektedir. 

Muhterem arkadaşlarıım, bu 'mesele son de
rece ciddî, son derece geniş ve şümullü bir 
mevzudur. Böyle beş dakika gibi kısa bir za
man içinde bunu izah etmek aşağı - yukarı 
mümkün değildir. Bu itibarla ben (kısaca te
mas ediyorum ve Tarım Bakanından- ve Hü
kümetten Çukurova çiftçisinin, hattâ tahmin 
ederim Ege, Antalya ve bütün Türkiye çiftçi
lerinin süratle .gübre, kredi ve zirai haşerelerle 
mücadele için gerekli vasıta ve imkânlarını 
hazırlasınlar. Bunda geç kaldıkları takdirde 
Türkiye millî iktisadı milyarlarca lira zarara 
uğrıyaeaktır. Bunu bugünden haber vermeyi bir 
•memleket borcu saydım. 

Hürm etlerimle. 

'BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Müftü-
oğlu, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, Sayın Kemal ıSarıiibrahiımoğ-
Ju'nun Çukurova bölgesinde yağmurların de
vamlı olarak yağması sonucunda pamuk müs
tahsilimin karşılaştığı müşkülâtla ilgili gündem 
dışı konuşmasını bir yönden haklı bulmamak 
kabil değil. Zira hakikaten bu bölgenin birçok 
yerlerinde pamuk müstahsili muhtelif zaman
larda pamuk ekimi yapmıiş ve fakat yağan 
yağmurlar sebebiyle toprağa verilen çiğitlerin 
başvermesi mümkün olmaz hale gelmiş ve 

binnetice ikinci bir ekim durumlariyle karşı 
karşıya kalınmıştır. Arkadaşımın tohumluk 
için kullanılacak çiğit konusunda ifade ettik
leri hususlar hakkında büyük bir endişeye ka
pılmanın yersiz olduğuna kaniim. Zira geçen 
sene büyük rekoltede idrâk edilen, pamuk 

üretimi sonucu elde edilen çiğitlerden istih
salin fazla 'olması se'bebiyle 15 bin ton çiğitin 
ihracına Ticaret Bakanlığınca müsaade edil
miş idi. Ancak bilâhara bundan 5 bin tonunun 
ihracından sarfınazar edilmiş vie bu miktar 
memlekette kalmıştır. Ayrıca Ege bölgesinde 
iki aydan fazıla devam 'eden grev siebcbiyle yağ 
fabrikaları çalışamaz hale gelmiş ve buralar
da da büyük miktarda çiğit ©İde sltok olarak 
kalmış vaziyettedir. 53u hususların değerlendi
rilmesi ve pamuk müstahsilinin çiğiıte olan 
ihtiyacının karşılanması için gerekli organizas
yon alâkalı bakanlıklarca yapılmaktadır. 

Ayrıca 'gerek ilaçlandırma ve gerekse güb
re husu'sunda alâkalı bakanlıklar 'bütün ted
birleri almışlar, müstahsıla geçen seneden daha 
ucuz şiekilde gübre verebilmenin imkânları ya
ratılmış ve tatbikatına geçilmiş, bulunmakta
dır.' 

Zirai 'mücadele ilâçları için ise son defa 
Çulko - Birlik kendi ortaklarının ihtiyacına ye
tecek kadar bir partiyi filhal piyasadan mu
bayaa etmiş, -gerekli ıkontrallarını yaptırmış ve 
tesellüm etmiştir. Vâki olacak ihtiyaçlar her 
hal ve kârda en iyi imkânlar içinde karşılanacak
tır. 

Teşekkür ederim. 

4. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun; Yozgat'ta şiddetli yağışlar yüzünden 
zarara uğrıyan ilçelere ve bunlara yardım ya
pılması gerektiğine dair demeci ve Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Yozgat Milletvekili Ni-
zamoğlu Yozgat'taki sel felâketi ile ilgili gün
dem dışı söz istemiştir. 

Sayın Nizamoğlu, çok kısa olmasını rica ede
ceğim efendim. Buyurun. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem iarkadaşlajr; bir hafta evvel 
şiddetli yağışlarını yurdun muhtelif bölgelerin
de yaptığı zararlaıron yananda, Yozgat'ın da 
Boğazlıyan, Çayıralan - Şefaatli, Sorgun ve 
Yerköy ilçderinde ve bu ilçelere bağlı nahiye 
ve köylerde geniş ölçüde arazi ve mal kaybı
na sehöbolduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 

Evvelâ §u hususu nLemnuniıyetle belirtmek 
isterim ki, hasar haberi Ankara ve Yozgat'ta 
ilgiliteır tarafından işitilir işitilmez DSİ, YSE, 
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Toprak-Su ve Karayolları bölge müdürlükleri, 
Yozgat Valisi, ilgili daire müdürleri ile birlik
te derfhal hasar mıntakasma giderek hasarı ma
hallinde tetkik ve teısbit etmiş ve ilk yardımla
rımı yapmış bulunmaktadırlar. Hasar bilhas
sa Boğazlıyan, Şefaatli, Yerköy ve Sorgun 
merkez ilçeleri ile bu ilçelare bağlı Çandır, Ye-
nifakılı nahiye mıer'kezlerinde ve civarındaki 
40 köyde daha faızla şiddetli görülmektedir. 
Şöyle ki : Boğazlıyan mıerlkez ilçede 10 000 dö
nüm arazi ve 100 ev sular altında, 30 ev otu-
rulamıyaıeak durumdadır. Yine Boğazlıyan'a 
bağlı Üzümlü köyünde 15 000 dönüm ekili ara
zi ve 30 ev sular altında olup 40 ev tamamen 
yıkılmıştıır. Köy ilkokulu ve cami sular altına 
da ve harabol muştur. İnşa halinde olan köy iç
me suyunun kabtaj ve isale hattı bozulmuştur. 
Çöplü Çiftliğinde 20 ev yıkılmış, 10 000 dönüm 
arazi sular altındadır, hayvan zayiatı vardır. 
Çandır nahiyesinde, hasarım en fazla görüldü
ğü yeır bu nahiye merkezli olup 1 5 - 2 0 000 
dönüm arazi sular altındadır. 100 sığır, 400 
koyun ve kuzu, 4 at ölmüştür. Ayrıca bu na
hiye merkezinde biri baba, ilki oğul olmak 
üzere, üç vatandaş tarladan aıraba ile köye dö
nerken arabaları ile sele 'kapılarak ölmüşlerdir. 
Bu nahiyede selin yaptığı sulu tarlaların basa
rı yanında düşen ini danelli dolu yüzünden 
kıraç tarlalar da geniş ölçüde hasara uğramış
tır. Hasar nisbeti umumi olaıralk yüzde 75 ci
varındadır. Genel olarak Yozgat'a bağlı, yu
karda arz ettiğim, zarar gören beş kaza, dört 
nahiye ve 40 a yakın köyde zirai zarar 100 000 
dönümün üzerinde olup sel basan ve harabo-
lan ev sayısı da 200 ün üstünde, telef olan 
büyük ve küçük baş hayvan sayısı da 500 civa
rındadır. 

'Muhterem arkadaşlarım, arz etmiş olduğum 
bu hususlar, bizzat mahallinde yaptığım tet
kik ve tesbitler sonucu ve resmî kayıtlara is
tinaden Yüce Meclise arz edilmiş bulunmakta
dır. Her sene bu taşkına ve sel felâketine se-
bebolan Kozanözü, Aksu, Karasu, Delice ve 
Bğriözü ıslah', için DSİ uzun zamandan beri 
'etütler yapmaktadır. İlgili genel müdürlükten 
bu derenin ıslahı işinin biran önce ele alınma
sını ehemmiyetle rica eder, sel felâketinden za
rar gören onbinlerce vatandaşımızın zararları
nın kısmen de olsa telâfisi için ilgili Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, İmar ve İskân, 
Köy İşleri ve Bayındırlık bakanlıklarınca gere
ken alâka ve yardımın gösterileceğine ermin ola
rak Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Müftüoğ-
lu, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; hakikaten Sayın Turgut 
Nizamoğlu arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
Yozgat ve mülhakatında fazıla yağışlardan do
layı bir sel felâketi maalesef hakikattir. Ancak 
bu felâket üzerine Vilâyetin 9 . 5 . 1967 tarih 
ve ayrıca 13 5 . 1967 tarihli telleri ile İmar 
ve İskân Bakanlığına vâki yardım talebi der
hal aynı gün ilk yardım ve âciii yardım olarak 
mahalline göndönilmiş, bunun dışında gerefe 
DSİ, gerek YSE ve gerekse İmar ve iskân 
Bakanlığı ile Tarım Bakanlığına bağlı teşek-
küllerdeki teknik elemanlar hasarın katî ne
ticesini tesbit için hasarın vukubulduğu gün
den itibaren mıahalline gönderilmiş ve garelkli 
tesbitlere başlanılmıştır. Yapılan tesbitler so
nunda ortaya çıkacak durum yetkili bakanlık
larca is'af edilecektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Geçici bir Komisyon teşkili 
ile ilgili olaraik... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Zaptı sabık 
haikkında söz istiyorum. Büyük bir haksızlığa 
mâruz kalmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — imkânı yok, Sayın Diler, duru
munuzu tetkik ettim. Sizin savunmanız da alın
mak şartı ile ve Umumi Heyetin kararına i'kti-
ran ederek size bir ceza tertibeldilmiş. Şimdi 
burda bunun neresini tartışacağız? imkân yok 
buna. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, nisap yoktu. Bir önergem var efendim. 

BAŞKAN — İmkân ydk efendim, imkân yok. 
Bunu yazılı olarak tafsilâtiyle lütfen Başkan
lığa verin. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Gün
dem dışı söz istemiştim. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz bitmiştir Sayın 
Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Yazılı 
talebim vardı. 
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BAŞKAN — Biliyorum efendim, geldi tale
biniz. Bugün mûtat hilâfına dört 'üyeye gündem 
dışı söz verdim, istirham eidiyorum, im'kân yok. 

o. — Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in, 
«Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hak
kındaki kanun tasarısı» ile, Uşak Milletvekili 
Fahri üğrasızoğlu ve İzmir milletvekilleri Mus
tafa Uyar ve Arif Ertunga'nın aynı mahiyet
teki kanun tekliflerinin havale edilmiş oldukları 
Bayındırlık, Maliye, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilecek dörder kişiden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/360), (2/323), (2/281) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi bina ve tesi
satının yapımı hakkındaki kanun tasarısını gö
rüşmek üzere bir Geçici Komisyon teşkili hak
kında Millî Eğitim Bakanı ıSayın İlhami Er
tem'in 'bir önergesi var; okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İşin önemine ve müstaceliyetine lbinaen Ege 

Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkm-
da'ki kanun tasarısı ile Uşak Milletvekili Fahri 
Üğrasızoğlu ve İzmir milletvekilleri Mustafa 
Uyar, Arif Ertunga'nın aynı mahiyetteki ka
nun tekliflerinin havale edilmiş oldukları Ba
yındırlık, Maliye, Millî Eğitim ve Plân 'komis-
yomlarradan kurulacalk dönder kişilik bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İlhami Ertem 

BAŞKAN — Önergeyi 'oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, kan
serin tedavisi, hastalığa duçar olanların yurt 
ölçüsünde tesbit ile tedavi ve kontrolünü sağlı-
yacak örgütün kurulması, bu hizmette çalışacak 
sağlık personelinin yetiştirilmesini mümkün kıl
mak ve bu hususta alınacak tedbirleri tesbit et
mek üzere bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/25) 

BAŞKAN — önergeyi 'okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yuriduımıuzun sıaıhilbi, Cuımlburliyet ve demok
rasinin bekçisi, ıkoruyuouısu ve yaşaltıcım büyük 
milletimizin sağlık yönümden ciıdldî btir ihmal 
içimde olduğu bir haikilkaittir. Sağlam vücutta 

sağlam k'aüa bulunur deyenlerin hüyüık bir ger
çeği ifaide etmiş bulunldulkl arını. inkâr etmek 
güneşi 'balçi'kla sıviaımıa'k kiaıdar imikânsııadır. 

Hal ve halkilkat bu ikan, Tıürfk hıaıMonı teh
dit eden sağdık pndblomine yurtt ölçüşümde ve 
vatandaşı tatmin edecek: tarada (maalesef mü
essir .bir çare hıenıüz bulumaımajmışltır. Gelmiş bü
tün iktidarların ühmalleriınlin bu hıadin taiblodaiki 
fırça izlerini gönmıak mülmJkünidür. 

Artan nüfusa karşılık, yükselen hayat sevi
yesi gelirlerdeki aaalma ile beslenme imkânsız
lıkları, kıeaa iartaın ilâç fiiyatlları ve tadarvi mas
raf lan, haısltane'lierdek'i yatalk kifayıatsliızliği, taş-
rada'ki 'doktor kııthğı, haltta yoikluğu muvacehe-
simde, falMr köylü ve gecekondu mulbirbinıdeki 
vatandaşlar ille dar gelirli vatandaşlar kitle ha
linde sağlılk yöınü'nidem ciddî ihmıaller ve imkân
sızlıklar içimde olduklarını baiâtıanelerlkı polik
liniklerini geızdiğiimizıdıe görmek müımkünıdür. 
Bu vatanidaşlar haıkilkaltan var otlmalk ya da ol
mamak nnüıciaideleisi yapımıaıkt>adırlar. Millet ola
rak, Hülkülmcıt olanak ve an müessir ongan 
Millet Meclisi olarak, milletin sağlığını başjka 
biir deyimle milletin geleceğimi tehıdidedem bü
yük tıehli/keye olumlu bir çare bulmak mıecburi-
yetinlde bukın/duğuımuzu anlaımıamızm zamanı 
gelmiş ve haltta geçmek üzene olduğu (kanısan-
dayım. 

Bununla umulmi sağlığı temin için her şıeyi 
Devletlin yapmasını, vatandaşın boına seyirci 
ikalmasını dısıtiediğim maniası çılkarnlımiamialıdır. 
Bu işin blir Sosyal Sigorta Kanunu ille hallini 
iıstiyen ve bunun hazırlıkları içlinde bulunan 
halk ile Devletin elele olmasını gönülden des-
bakliyen arkadaşınızın halkın münasip bir şıelkil-
•de milletlin gerçeklerime uygun hasltalılk ya da 
sağlık sigortasına bağlammaısımın sayılaımıyaeaîk 
kadar faydalarını takdiir edenlerin başımda ol
masam bile yanındayum. Bu çialışımalarm için
deyim. Ben, yuıttta her türlü tıadavinin ücneltlsiız 
olmasını istamliyo'ruım. Çünikü, bu imlkânsııadiir. 
Bugün sıhhi balkımldan geri 'kalmaımızıın sebebi 
de budur. Masrafa takalt ndısbiötinıde iştirialkin 
samiimî teşjviikçlisliıyim. 

Benim bu öımergemin gayesi ve hedefi bu 
almadığı için umumıi sağlık işüerini bumda .kes
mek ve asıl mevzua ginmefk isitiyonuım : 

Sayın mdllıetvekilleri; benlim bu önergemde 
asıl üzerimde durmak listediğiım 'konu; Kanlsıer 
meselesidir. 
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Bütün parlömanterlıerin biülmıeısi genelken bir 
tehlike vardır. Bu, yıutldıın diörifeblir tarafımdan 
vatandaşın gırtlağıma ahltapot gibi sair ilan ve 
büyük bir tehlike hallini alam kanisıer halsltıalağı-
dıır. Bu amansız hastalığın bütün dünyîa tıbbimi 
^meşgul dttiği bu asında bizim burudan habıe ilsiz 
gübıi görünmemiz vle hıaisitaılaraimuzla gereği gibıi 
ilgilenmleımeimiz affı mıüırriıkün olımryan bir c'kıa-
yqt olur. Buna parllfumicmbo daıha fazla seyirci 
kalamaz vle kallrnaımalildir. İşte burnum için ve 
bu inançla bu genel gönüşmıe öneıngeımi verirmiş 
fbulunuyioırıuinı. 

M.uhtierldm mlillcltlviclkillleri, kamıser hıatsitallığîn-
dıam şikâydt, teşlhıis imlkâınl arınım anbmaısı, nüfu-
ısun çoğalması yamımda vatandaşım sağlığına 
verdiği değerin de telsini oimuşltur. Vatandaş, 
vücudumda 'göndüğü her yarayı hcmien 
ıdolktora •glüıtürımıclk istiyor. İlmin infkişafı, 
[evvelce nı© olduğu bil'immiiyen Ibir çıJk 
yara ve tümörlerin kanser olduğunu or
taya koydu ve hastalığın tdhlike olduğu 
fikri yurdumuza 'da yayıldı. Şimdi, vatan
daş, büyük bir telâş ve üzüntü içimdedir.. Bu 
yüzden yurdum bir - ilki şıelhri hariç hiçbir höl-
gesiınıde kanserle ilgili bir tedavi bulunmadığı 
için vatandaş kitlelsi iktisaıdıi ve malî imıkâm-
suzlıklar içlinde kıvriana kıvrama Anikara'nm yo
lumu tütüyor. Buradaki acıklı ve umutsoz hali 
görünce uğradığı hayali kırıklığı hiç şüplheisiz 
-büyük oluyor. Vatandaışı bu ıstıraptan ve ümit
sizlikten kurtlanmak için kanserin de veııieım gtibi 
tedavisıimi Dovldtin üzerine alimasımı bu önerıge 
ömgörımefkiticldıir. 

Bir ziamlanlar bu tehlike veneım ve veremli 
hasıtalar için idi. Falkat izaha lüzum yok ki, 
bugün bu tehlike a'tllatıllmış durumdadır. Bunun 
ıen büyük sebebi Devletin bu yükü üaerine al-
ımasıdır. B.u sayededir iki, .bugün vericim artık 
ıtdhlıike 'olmaktan çıkmıştır. Hıaısltlaneısi viaırldır, 
yatağı vaıridır, ilâcı vardır, dolkltoru vardır hü-
lâsıa yurt çapında ımıüeisislr bir tcışkillâitı vaıridır. 
Böylece bugünün tdkmiğli ıkarşılsıınlda diyelbiliriz 
ki, verem tehlikeli olmak vasfını unütjturımuş-
tur. 

Fıalkat yenıi ve büyük bir tehlıikıe (Kanser 
rtöblükcsi) bütün ağırlığı ve inisafisiKİığı ile yur
da yayılmışltır. Kaibaca hazırlaman istatistiklerle 
göre, 25 bin Türlk Vatandaşı özıeltilklıe hlatsltameyıe 
(kadar gellındk içıiın yol ve yiyeeıeık param olmıyan 
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ya da bulalmıyaınlan araımıizld'an her yıl sessiz
de bir ocağı yıkarak alıp götürüyor. Yurtltaki 
ıkon/trol ve tedaviye muihlbae 150 bin kanısıerli 
bunum hlaı liciindıddir. 

Sayın millatveikilleri; buraıda, vazifeye baş
ladığım gün ettiğim yeımiıne ve mılillcıtivıdkili olur-
ıkem, vatandaşla rama vendiğim sıöıze sıaldı'k kal
manın inanç ve imanı içinde ınieıseleıyi Yüce 
M'ecliisin huzuruna getir'iyorufm. Arkıadıaşılarımı-
dan hiçbirimin benli yanlış anlııyaıcalklarını zian-
meftımiyormım. Karşılıksız, bedelsiz ve yarldumlsız, 
.riıill'Cte kendisini inançla venmiş bir arkadaşıını-
zırn. M'oclıis dışındaki mesainin büyülk blir kıs-
mıını çaneıslizlik yüzümden beınldıen yarıdıım bekli-
yen basta vatandaşlara hareıyan bir ımillıeltve-
kilinim bu davranışa yarldurncı olaıcağımıızdaın 
alsla şüpJbeım yolkltur. Yükarıldıam beri haihısıeıtlti-
ğim hastalıktan dolayı yuıit saibhınlda duyulan 
ıstırabın ve hissedilen tehlikenin dıalha faizi a 
ıbdklemeye tahammülü Ikalimlaımış olduğumu bıile-
nek ve inanarak gier'çeklleri bütün açafclığiyle 
Yüksdk Mıeıclisin ıttılaına arz etımlek işitiyorum. 
Elbette ki tehlikeye yemi Anayasanın insan sağlığı 
ile ilgili prensiplerinin ışığı altında bıir çözüm yo
lu bulmak Yüce Meclisin kaçınılmaz vazifesi ola
caktır. Bu davranışım aslında Hükümet için de 
büyük bir destek olacağı kanaatindeyim. 

Sayım niHildbvdkitlcri; Anayasanın 88 nci 
ımadJdesine istimalden ıkaınsier hasltalığımiin da ve-
neım haisltaiığı gibi Dovliötin himaye, komtrol vıe 
balkıırmna terk 'ödilmiesimi öngönen genel görüş-
ıme takririm kalbul leıdilldiği takdlindle, ki halik 
için, halikla berıalbeır, halik yararına hizımeltlten 
başlka bir düşüncıdsl bulunımıyam sayım millet-
vokil'leııi bunu ikabul 'ddecaklerldir. O zaımau bem 
de burada, zaman almamak için yazmadığım kan
ser hastalığınım : 

,1. Türlkiıyeldeki dünklü duırmimu, buıgünikü 
ıduru'mu, 

2. Dünyaldalkli gelişimi, 

Komışu .memleikidtlerlddki durıuımu ve buralar
da bu yolda sar:fieidilen gayrıdtlcıri, 

4. İBizlde bugünaddk vâlkı tutomu, sarfddi-
len gayrieltlıeri ve ulaşılan ndticelerli, 

5. vMiillleıtin, vata'nldaşlların ve ımillldtlerarası 
toşakküllerin yarldıımı dlo kurulllam Kanişler Ku
rumunum bugünlkü hali ve vatandaşa faydalı 
tolup olımaıdığunı; 
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6. Yurft çapandalki ihmallerim yurltitaş'lara 
neye mal olduğunu, 

7. Sağlılk Bakanlığının durumu, 
8. Doktorların vaziyetti, 
9. Kanser için yaltalk duruımonun ve meıın-

leıkette kanserden meydana gellen zayiatı ve 
gelecekte yaratacağı tehlikeyi, 

Ve nihayet şahısların müesseselere sahip çık-
/malarının doğurduğu sonuçları teferruaftiyle 
sizlere arz etmiş olacağım. 

Hülâsa : 
Kanser gibi tehlikeli bir hantallığın tedavisi 

ya da hu hasltalığa duiçıar o'llmuş talihsiz vatan
daşların yurt ölıçıüsünde takibini, bunların teda
vi ve koınltrolü için yurt sathımda kurulacak 
kanser teıdavi örgütünün kuruimıasmı, konuşu 
devletlerle mıüışlterelk çalışımla tedbirlerini, bu 
hıizimette çalışacak ddktoırların yetişltlirilmıesi 
ve bu baplta alınacak tedbirlerin anaihaftlarını 
ve str'aitej'ilsıinii tesbit etaek, .başka bir deyimle 
milletçe kanser tedavisi için alınacak tedbirleri 
(meydana koymak 'mıalksadiyle bu genel görüş-
ıme önergemin kabulünü en buhranlı anlarda 
en müessir tedbiri zaimianımda ve eni isalbetli 
Itlartzida almasını bilen Yüce Mıeclliısliın sayın üye
lilerinden saygılarıımlıa isltirham ödereik bu yol
da bana yardımcı o'iaealkları inanciyle Yüce 
Meclisi seiâmlaroım. 

•Siaımısun 
Hyas Kılıç 

BAŞKAN — Efendim bu önerge, genel gö
rüşmeye ayrılmış 'bulunan Çarışıaımiba günkü bir
leşime 'konacak ve sırası geldiği zaıman görü-
şüleıcekfcİT. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka

nım, benim bir önergem var. Önier-geımi lûtfıen 
Meclisin ıttılaına anz iddiniz ve müimlkünısıe bu 
durum hakkında müzalkene açülsın. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, siz de bi
lirsiniz ki, bu mıevzuda görüşme acımaya imkân 
yoktur. Sizden isltirlham etltim; talebinizi yazılı 
olarak veriniz, Meclis »Başkanına ben 'kendim 
takdim edeceğim. Gereği ne ise yapılacaktır. 

NİHAT DİLER (.Erzurum) — Bir haksızlık 
•karşısında nisap yofkkıen... 

BAŞKAN — Efendim o hatasızlığı tamir et
menin de muayyen bir usulü vardır. Omu tamir 

edelim derken ikinci biir usulsüzlüğün içine bizi 
itmeyiniz isltirham ediyorum. Benim talelbim bu. 
Sizin üsltünüzdelkli halksızlılk ilelebet haıki kal
ışın demiyorum ben. Ama bunu uisrul içinde hal
ledelim. Müsaade buyurun şu dileğinizi evvelâ 
Başkanlık Divanında görüşelim, ne ise icalbltoe-
den usul, onıdam sonra Umumi Heyete getirıclim. 

NİHAT DİLER (Erızuruım) — Zaten be
nim de talebim o idi. 

BAŞKAN — Elemdim ben telkrar huiâısaiten 
arz ediyorum; arkadaşımız bundan birikaç bir
leşim evvel kendisi hakkında tatbik edilen iki 
birleşim Meclisten çıkarılma deaaısımn haksız 
ve usulsüz olduğunu iddia ediyor. Bunu biz şu 
anda te'tk'ik edeciek ve bu mevzuda mıüızaıkere 
açacak durumda değiliz. Bu'nu tetkik edeceğiz, 
bilâhara Uımuımii Heyete arz edeceğiz. 

NİHAT DİLER (Erzuruim) — Tefekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim gündeımıe geçiyorum. 

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

BAŞKAN — Rapor üzerindeki görüşmele
re devam ederken vaktin gecikmiş olması se
bebiyle talik edilmiştir. 

Söz sırası Sayın Mustafa Kemal Yılmaz'da 
yarım kalan konuşmanıza devam edeceksiniz. 
Buyurun Sayın Mustafa Kemal Yılmaz. 

Bundan sonra Güven Partisi Grupu adına 
Sayın öemal Yavuz ve daiha sonra TİP G-rupü 
adına Sayjn Kemal Nebioğlu, ondan sonra da 
şahısları adına söz istiyen arkadaşlarımız geli
yor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 
söz istedim Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim söz sırası şöyle : Ben burada şa

hısları adına zannettim. Arzedeyim yanlışlık 
olmasın : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Gıyasettin Ka
raca, Y. T. P. adına Sayın Diler Güven Parti
si Grup adına Cemal Yavuz, T. 1. P. Grupu adı
na Sayın Kemal Nebioğlu. Ondan sonra şahıs
ları adına söz alan arkadaşlar geliyor. Sıra ile 
isimlerini ayrıca arz edeceğim. 

- 2 0 5 — 
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Buyurun Sayın Yılmaz. 
A. P. Grupu adına Mustafa Kemal Yılmaz 

(Ankara)—Sayın Başikan, muıhıterıeım arkadaş
larım; geçen, birleşimde Deprem Araştırma Ko
misyonunun deprem bölgesinde yapmış olduğu 
tetkikler neticesinde Hükümet tarafından alı
nan tedbirleri izah ederken vaktin dolmuş ol
ması hasebiyle sözlerim yarıda kalmıştı, şimdi 
konuşmama devam ediyorum. Deprem Araş
tırma Komisyonunun deprem bölgesinde yaptı
ğı incelemede, Hükümet tarafından alınmış 
olan tedbirlerde herşeyden önce umumun ih
tiyacı olan su, elektrik, yol, yiyecek ihtiyaçla
rı ön sıraya alınmış ve bilhassa su ihtiyacı ge
rek kasabaların, gerekse köylerin su ihtiyaçla
rı süraltle giderilmiştir. Bilhassa yiyecek silkin
tisi çekilmemesi için hertürlü tedbir alınmış ve 
en ücra dağ köylerine dahi zamanında gıda 
ihtiyaçları ulaştırılabilmiştir. Bunun yanında 
her hangi bir salgın hastalığı önlemek maksa
dı ile bütün sağlık tedbirleri alınmıştır. Bilhas
sa geçen celsede de arz ettiğim gibi. sağlık 
ekiplerinin çalışması hakikaten takdire sayan 
olmuştur. Bu arada askerî birliklerimizin ya
ralıları kurtarmada enkazı temizlemede gös
terdikleri gayret hakikaten takdir edilecek 
önemde ve mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, .araştırmadan mak
sat Hükümetin zamanında müdahalesi ile ha
kikaten vatandaşın aç ve susuz kalmaması, za
manında kışı geçirebilecek muvakkat iskân de
diğimiz bir iskâna kavuşabilm esidir. Bunun 
için de mahallinde müşahade ettik ki, her köy
de ve kasabada muvakkat iskân için bütün ted
birler alınmış, 6293 hane ağır hasara uğramış 
ve evsiz kalmış, iken, zamanında 6 293 hane 
yetiştirilmiş ve fakat aile nüfuslarının fazla 
olması ve bilhassa 19 Ağustosdan sonra vukua 
gelen zelzelelerde bâzı evlerin de hasara uğramış 
olması sebebiyle büyük bir tedbir olarak 6 293 
baraka yerine 10 293 baraka yapılmıştır. Bu 
arada vasıta imkânsızlığı sebebiyle, inşaat mal
zemesinin dağ köylerine götürülememesi sebe
biyle birkaç dağ köyüne de kutup çadırı veril
miştir. Kutup çadırı, usulüne göre kullanıldı
ğı ve tekniğine göre vurulduğu takdirde ha
kikaten barakadan daha çok içinde barınanla
rı ısıtabilecek, barındırabilecek durumdadır. Bu 
bakımdan bâzı arkadaşlarımızın, açıkta kalan

lar vardır diye iddia etmelerine ,rağmen, bu 
bir gerçektir ki, hakikaten barakaya ihtiyacı 
olan her vatandaşa baraka verilmiştir. Ancak 
barakası zamanında yetişmemiş olanların bir 
ay müddetle, yeni 30 - 35 'gün zarfında en ücra 
köşelere kadar barakaları kurulmak suretiy
le hepsi yerleştirilmiştir. Son Varto bölgesinde 
2 köyün henüz barakalarına yerleşmemiş ol
duğunu müşahede ettik. Fakat bunların yer
leşeceği barakalar da gittiğimiz tarihte ikmal 
edilmiş camları takılmış ve bizim gittiğimizin 
bir gün sonrasında bu vatandaşlar yerleştiril
miş olacaktı. Bu bakımdan muhterem arka
daşlarım; bâzı arkadaşlarımızın mektupla veya 
şalisi şikâyetlerle aldıkları vatandaşın ihtiya
cının giderilmemesi hususundaki talep ve di
lekleri hakikaten bütün zelzele bölgesini ele 
aldığımız zaman, bunların yersiz olduğu müşa
hede edilmektedir. Kaldı ki, geçen defa da arz 
ettiğim gibi, Beynelmilel Kızılhaç Felâket böl
gelerine Yardım Komitesi Başkanı Mister Fic
iler: «Şimdiye kadar dünya yüzünde vukubu-
lan felâketlerin hepsinde bulundum, bunlara 
na'sıl yardım edildiğini gördüm. Bunların nasıl 
muvakkat iskâna sevk edildiğini müşahede et
tim. Hiç birisinde Türkiye kadar süratle ve 
ciddî bir organizasyonla muvaffak olanımı çok 
kısa bir süre içinde muvaffak olanını görme
dim demiştir. Zelzele mıntakasmm genişliği, 
kapsadığı sahanın hakikaten çok geniş; bir sa
haya yayılmış olması bakımından Hükümet ta
rafından alınmış olan tedbirler yerinde ve za
manında olmuştur. Vatandaş, bundan önce ol
duğu 'gibi, kendi kaderi ile başbaşa bırakılma
mıştır. Gerek millet olarak gerek Hükümet ola
rak yardım eli uzatılmıştır ve zamanında mü-
dahelc edilmiştir arkadaşlarım. Yalnız, insanla
rın barınması ile de yetinilmemiştir, hayvan
cılıkla geçindiği için bu mıntakalar, bu raınta-
ka halkının sahibolduğu hayvanların barındı
rılması için de Kars Devlet Üretme Çiftliğinde 
200 bin baş hayvan için yer ayrılmıştır, ihtiya
ten kışın yedirmesi için ot ayrılmıştır ve fakat 
şurası da bir gerçektir ki biz de 'gittiğimizde 
müşahede ettik geçen sene otun bol olması ve 
hayvan sahibi vatandaşların tedbirli davranma
sı yüzünden ota olan ihtiyaçları az olduğundan, 
Kars bölgesine hayvanlarını nakletmemişlerdir. 
Bunun yanında her ihtimale karşı Hükümet, 
belki evi yıkılan vatandaş hayvanını satar 
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veya başka beldeye nakli hane etmek istiyen, 
muvakkat iskân istiyen vatandaş hayvanını sa
tar diye Et ve Balık Kurumuna da emir ver
miştir. Et ve Balık Kurumu adı geçen bölge
lere gelmiştir, muhtelif köy ve kasalbaları gez
miştir ve fakat hiçbir köy ve kasabamızda Et 
ve Balık Kurumuna hayvanını satan görülme
miştir. Burada yalnız Erzurum bölgesi müstes
nadır. 

Muhterem arkadaşlarım; şu kısa maruza
tımdan da anlaşılacağı üzere, hakikaten şimdi
ye kadar vukua gelmiş olan zelzelelerde vatanda
şın görmediği yakın bir ilgi, ciddî bir tedbir 
ve vatandaşın yarasını sarabilecek her türlü 
tedbirler alınmış ve vatandaş hiç olmazsa kışı 
geçirebileceği bir barınağa kavuşmuştur. Bu
nun yanında ayrıca vatandaşın altı ay geçine
bileceği buğday kendisine verilmiştir. Şöyle 
ki ; nüfus başına 50 kilogram buğday da veril
miştir. öyleki her nüfus başına 50 Kg. buğ
day ve yine her nüfus başına iki kilogram şe
ker mütesaviyen tevzii edilmiştir. Ayrıca kom 
dedikleri, yani hayvanların barınağı olan ağıl
larının da tamir edilmesi için vatandaşlara, hay
van sahiplerine hayvan başına 20 lira olmak 
üzere 500 lira, hayvanı da azsa, 5 - 10 tane ise 
tabiî daha az, fakat ortalama 500 lira, hayvan 
sahiplerine, komlarını tamir etmek üzere kre
di tevzi edilmiştir. Görülüyor ki muhterem ar
kadaşlarım, yalnız insanların muvakkat barı
nabilin esi bir taraftan düşünülürken diğer 
taraftan insanların geçimini sağlıyacak olan 
hayvanlarının da barınabilmesi için gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Bu arada şunu da iftiharla kaydetmek lâ
zımdır ki, 'gerek vilâyet, nafıa ve YSE teşkilât
ları, gerekse karayollorı teşkilâtları zelzele 
bölgelerinde hakikaten ciddî bir yol yapımı 
faaliyetine başlamış, meselâ Muş bölgesinde 
423 kilometre köy yolları yapılmıştır. Bu da 
gösteriyor ki, Hükümetin zelzele bölgesinde 
almakta olduğu bütün tedbirlerin yanında bu 
vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını gidere
bilmesi için imkân olan bütün tedbirler mahal
linde alınmış ve hakikaten vatandaş tan sor
duğumuz zaman, vatandaş şöyle ifade etmiştir; 
şimdiye kadar çok felâket gördük ve hiç birin
de bu felâkette gördüğümüz yardım gibi bir 
yardım görmedik, diye ifade etmişlerdir. 

Benden önce konuşmuş olan muhterem ar
kadaşlarımızın şikâyet konusu olarak getir
iliş oldukları bir hususa burada temas etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, umumiyetle müşa
hede ettiğimiz şu idi : Komisyon gerek köylere, 
gerek kasabalara gittiği zaman evvelâ vatan
daş hakikaten gayet soğukkanlılıkla işi dinle
mekte, ne yapılacağını, ne içtin, ne maksatla 
gelindiğini dinlerken bâzı kimselerin bâzı dil
lerle müdahalesi netiieesiındıe o toplantı bir ka
rışıklığa hemen gıirdveriyordu. Bu bakamdan 
muhterem arkadaşlarımı, her şeyden ömoe bu 
mevzuu siyası meseleler dışında tutup, bir mem
leket meselesi olanak ele alıp ve hakikaten bu
gün milletim ve memleketin muktedir olabilece
ği bütün imkânları orada seferber etmiş oldu-
ğunoı müşahede eıtnuetk herkes için bir iftihar 
vesilesi olmalktadıır arkadaşlarım. Bu bakım
dan bendemiz deprem bölgesinde vazife almış 
bütün vazifelileri şahsım adıma ve grupum adı
na selâmlar, kemdileırıime miımnet ve şükranları
mı sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Nihat Diler 
arkadaşımız, idarecilerden bu kürsüde şikâ
yette bulundu. İdarecilerin mâruz kaldığı prob
lemleri, karşılaştığı müşkülleri ve bilhassıa 
böyle felâket .günlerimde vatandaşın nıe yap
tığını, ne ettiğini bilmediği anlarda idarecinin 
âcil terbir almak hususumda çekmiş olduğu ıs
tırapları biran için düşünürsek, onlardan şi
kâyet değil, omlara teşekkür etmemiz, onla
ra müteşekkir olmamız gerekir. Bu bakımdan 
bendeniz hakikaten idarecilerimizin deprem 
alanında aldıkları olağanüstü tedbir ve göster
miş oldukları 'muvaffakiyetleri için kendilerim© 
huzurunuzda teşekkür 'ediyorum. Aksi halde 
muhterem arkadaşlarımız, her vazifeli için bu
radan şikâyette bulunıacak olursak, yarın her 
hangi bir ciddî vazife karşısında gidecek: ar
kadaş düşünecektir; kendisi bu vazifeden kaç
mak içim -envai türlü hileye başvuracaktır. Bu 
bakımdan, her ne şekil ve surette olursa olsum 
bu bölgede çalışmış oılan arkadaşlarımız, hal
kın da ifade ettiği gibi, çok iyi muvaffak ol
muşlardır ve halkımıza çok büyük yardımda 
bulunmuşlardır. 

'Muhterem arkadaşlarım, suiistimal mevzuu
na gelince : Bize intikal eden suiistimal mev-
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zularında olağanüstü bir dedi - kodudan baş
ka bir şey yoktu. Meselâ, bir nahiyeye gittiği
miz zaman yüz küsur balya mal geldiğinden 
bahsediliyordu, neticesini araştırdığımız zaman 
ne böyle bir yüz küsur balya mal geldiğinden, 
ne de heır hangi böyle bir şey olduğundan bah
is ötmediler. Yalnız ilk anda çadır gittiği zaman 
herkes tabiî evi yıkılmıştır, çadırlar gelince, 
her açıkta kalan' vatandaş çadırlara hücum 
lötmiş, benim de ihtiyacım vardır, diye vazife
lilerin elinden almışlardır. Bundan gayri haki
katen ciddî bir suiistimal mevzuuna rastla
madık. Yalnız Karlıova bölgesinde bir ceza 
evinden, bahsedildiğine göne, dört paket çayla 
bir ceket çalınmıştır. Siz de tahmin edersiniz 
ki, böyle büyük hâdiselerde dört paket çayla 
biır ceket bahis mevzuu olmaz. Bu bakımdan 
muhterem arkadaşlarım, hakikaten bugün da
imî iskân faaliyetine başlanacak olan deprem 
bölgesinde geçici iskân işleri ciddî surette ele 
alınmış ve idarecilerin de bizzat ifade ettikleri 
ıgbi, hiçbir idarecimiz bu kadar kısa zamanda 
böyle büyük bir işin başarılamıyacağına inan
mış olmalarına rağmen, kendileri de başarı 
ile varılan netice karşısında hayrete düştükle
rini tekrar tekrar ifade etmişlerdir. 

Bu bakımdan bendeniz A. P. Grupu adına 
bu alanda çalışmış olan bütün vazifelilere, imar 
ve İskân Bakanlığı teşkilâtına, göstermiş ol
dukları muvaffakiyetten dolayı teşekkür eder, 
beni dinlediğiniz için sizlere de şükranlarımı 
sunarım, hepinizi saygıyla selâmlarım, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; demin 
söz sırasını arz ederken bir zühulde bulundum, 
bunu tashih ediyorum. Usul; grup sözcülerimin 
levvelâ biner kere konuşmalara, aynı grup adı
na ikinci defa söz istenince bunlara bilâhare 
söz verilmesi seklinde takarrür etmiştir. Şimdi, 
Y. T. P. adına Sayın Diler, C. H. P. adına Sa
yın Neftçi, A. P. adıına Sayın Kemal Yılmaz 
görüşmüşlerdir. Buna göre söz sırası Güven 
Partisi adına Sayın Cemal Yavuz'undur. On
dan sonra da T. t. P. adına Sayın Nebioğlu'-
nundur. 

Buyurunuz Sayım Cemal Yavuz. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA CEMAL 

YAVUZ (Bingöl) —• Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, Güven Partisi Grupu adıma dep
rem bölgesi Meclis Araştırma Komisyonu rapo-
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ru üzerindeki görüşlerimizi arz etmeden evvel 
Deprem Komisyonu raporu mahiyetinin iyice 
anlaşılabilmesi için Komisyonumuzun çalışma 
usulleri hakkında kısaca malûmat vermenin 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarımı, Komisyonumuz ku
rulduğu günden itibaren Yüce Meclis ilk olarak 
komisyona bir aylık bir müddet verdi. Bu bir 
aylık ımjüdıdet içerisinde Ankara merkezinde 
bir iki toplantı yaptıktan sonra deprem bölge
sine hareket ettik. On gün içerisinde deprem 
bölgesi gezildi. Uğranılan yerler; deprem böl
gesine dâhil olan Bingöl Vilâyet Merkezi, Erzu
rum Vilâyet Merkeiziı, Muş Vilâyet Mecrkeziyle, 
bu vilâyetlere ait bir takım kazalar ve bir de 
anayol üzerine düşen bir takım köylerden iba
rettir. Gittiğimiz yerlerde ilk olarak vilâyet ve 
kazaların en büyük mülkî âmirlerin ve 'bu işler
de çalışmış olan bir takım yetkili arkadaşla
rın ifade ve beyanlarına müracaat edildi. Git
tiğimizde komisyonumuz bir tek kâtip almıştı. 
Zabıtları tutmak için kâtip arkadaştan istifa
de etmeyi düşündük. Bu 'da mümkün olmayın
ca her arkadaş bendi bildiği gibi ifadeleri zap
ta geçirdi. Komisyon raporunu tanzim ettiği 
zaman istinadettği noktaları en büyük ımürkıye 
âmirlerinin beyanlarıyla, kaza merkezlerinde 
halkı temsilen seçilmiş olan 5 - 10 'kişinin be
yanlarına istinadettirdi. Gittiğimiz yerlerde 
vatandaşlar yazılı bir çok şikâyetlerde bulunu
yorlardı. Komisyon mensu'bu arkadaşlarımız 
dilekçelerin alınmasını, esasa ımüessir olacak 
hususlar varsa bunların araştırılmasını istediler. 
Neticede, iktidara mensubolan arkadaşlarımı
zın ekseriyeti teşkil etmesi sebebiyle, onların 
oylariyle bu yazılı müracaatlar reddedildi, ka
bul edilmedi. Bu arada <bu ÜÇ vilâyetin bâzı 
kazalarına hiç uğrama imkânı 'bulamadık. Bun
lardan Çat, Karayazı ve Bulanık kazaları hiç 
gezilmemiş ve bunlardan da kimsenin beyanla
rına müracaat etmeye imkân hâsıl olmamıştır. 
Araştırmalar fbu şekilde devam edenken Erzu
rum Vilâyet Merkezinde toplantı yaptığımız 
bir sırada yine ımaalesef A. P. li bir üye arka
daşımızın önceden alınmış hiçJbir kararı yok
ken, Erzurum Milletvekili olan vo Komisyonu
muzda üye ıbulunan Nihat Diler'e 'baraka veri
lip verilmediği hususu Başkana sorulmuş, Baş
kanın da valiye sonmıası üzerine, valinin Nihat 
Diler'e bir baraka verildiğini 'beyan ettiği ıgö-
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rülimüştür. Halbuki 'komisyona dâhil olan bir 
üye arkadaş için böyle 'bir durum ınevzuubah-
solnıuş 'olsa dahi, bunun evvelâ kendi aramızda 
görüşülüp bir karara bağlanması ieabedeceği 
(kanaatindeyim. Durum bu şekle gelince, daha 
önceden bekletilen gazeteciler vasıtasiyle erteli 
gün iş gazetelere intikal etmiş ve komisyonun 
bundan sonraki ımjütaakıp toplantılarında esas 
hakkındaki hususlar bir tarafa bırakılmış, san
ki araştırma mevzuu bu imiş gibi, komisyon 
bu işler üzerinde uğraşmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Muhterem .arkadaşlar, Yüce Meclise müdde
tin uzatılması için 4 defa müracaat yapılmış ve 
5 ay içerisinde ancak 14 toplantı yapılabilmiş
tir. Halbuki komisyon (muntazam bir şekilde 
çalışmış olsaydı, şahsi kanaatimce, verilen bir 
aylık müddet içerisinde 'bu işlerin 'bitmesi ve 
raporun Yüce Meclisin huzuruna getirilmesi 
mümkündü. Bu hususlar hakkında kısaca (ma
lûmat verdikten sonra rapora ait esas hakkın
daki mütalâalarımızı arz etmeye çalışacağım. 

19 . 8 . 1966 günü vukubulan depremde Hü
kümet yetkilileriyle halk el ele vermek suretiyle 
çalışmıştır. Gerek Hükümetin yetkilileri olsun, 
gerek mahallindeki memurlar olsun İm husus
ta gayret sarf etmişlerdir. Gerek sağlık hiz
metlerinde ve gerekse yiyecek ile giyeceğin 
tevziinde Hükümet çalışmıştır. (Bunu inkâr 
edecek durumda değiliz. Bilhassa depremi mü-
taakıp doktorların 'başkanlığında sağlık me
murlarından müteşekkil heyetler vasıtasiyle 
köyler gezilmiş, yaralıların yaraları sarılmış ve 
ileride vu'kuu muhtemel olan sâri hastalıkların 
önüne geçilmiştir. Kısacası, deprem 'bölgelerin
de sağlık hizmetleri, şahsi kanaatimce başarılı 
olarak neticelenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yiyecek ve giye
cek tevziinde bâzı usulsüzlükler olmuşsa da, 
'depremin vahameti karşısında ufak tefek ak
saklıklar grupumuzca normal karşılanmıştır. 
Hükümetin tasvilbettiğimiz hareketlerinden (biri
si de, eğitim hizmetleridir. Umumiyetle talebe
lerin hemen hemen ekserisi 'birtakım mektep
lere 'gönderilmiş, yerleştirilmiş ve bu şekilde 
tahsillerine devam e'tmelk imkânları sağlan
mıştır. Müşahede ettiğimiz diğer bir nokta 
da, gerek Sayın Başbakanın ve gerekse 'diğer 
vekillerin mahalline gitmeleri halkın morali 

üzerinde İyi bir tesir bırakmıştır. Muhterem 
arkadaşlarım, bunlara rağmen Komisyon ra
porunda yer almıyan birtakım aksak nok
talar vardır, yanlış noktalar yardır. # Bunları 
da kısaca Yü'kseik Meclise arz etmek isterim. 
Birincisi, hasar tesbitleridir. Tabiî Âfetler Ka
nununa göre Ihasar tevhitlerinin yapılabilmesi 
için Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Ba
kanlığı ve bunların yetkili kılacağı şahıslar 
vasıtasiyle mahallerinde teslbitin yapılması 
icaJbeder. Ve yine yapılan bu tesbitlerin de
ğerlendirilmesi merkeze aittir, illere ait de
ğildir. Tatbikatta ise deprem bölgesine ya
kın olan civar vilâyetlerden gönderilen tek
nikerler vasıtasiyle tevhitler yaptırılmıştır. 
Bunlar, gerek bilgi bakımından, gerekse kabi
liyet bakımından bu işleri yapacak kabiliyet
te insanlar olmadığı kanaatine bizi sürükle
miştir. Heyetler üçer kişilik teknikerlerden te
şekkül etmiş, verilen 'talimata göre bu üç ar
kadaşın birlikte gezip tevhitleri yapması icabe
tlerken, işi çabuk bitirmek için üçer kişilik 
gruplar birer kişilik gruplar halinde dağıl
mış; bu bakımdan aynı miktarda hasara uğ-
rıyan bir binayı bir teknik eleman yi kik. ve
yahut ağır hasarlı olarak kabul ettiği halde, 
aynı vasıfta olan bir binayı diğer teknik arka
daş ya iorta, yahut da hafif 'hasar olarak gös
terilmiştir. Bu balkımdan halk aralında hoşnut
suzluk başgostermiş ve büyük şikâyetlere yol 
açmıştır.. Şikâyetlerin en büyük kısmı da bu 
tesbitlerin usulsüz olmasından ileri gelmiştir. 
Tesbitler bu şekilde yapıldıktan «onra, kıymet
lendirilmesi için bunların Vekâlete (gönderilmesi 
icabederken, maalesef bu yola da başvurulma
mış, kıymetlendirme keyfiyeti de il teşkilâtla
rında yapılmıştır. Gezdiğimiz birçok yerlerde 
tesbite gelmiş olan teknik elemanların (bâzı yer
lerde köylere gitmeyip bilhasısa uza'k ve dağ
lık köylerde muhtardan, veyahut 'halktan sor
mak suretiyle oturdukları yerde tesbiti yaptık
larını beyan etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclisin 
ele malûmu olduğu üzere; deprem yalnız bir defa 
olmamış, mütaaddi't defalar tekrarlanmıştır 
ve bunların adedi elliyi geçmiştir. Birinci dep
remde yıkılmıyan bir bina ikinci depremde ya 
yıkılmış veyahut ağır hasara uğramıştır. Va
tandaş bunun hakkında birtakım şikâyetlerde* 
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bulunmuştur. Ama yetkili merciler, yetkili ma
kamlar tesbitimiz bir defa yapılmıştır, biz bir 
kere daha teslbit yapamayız diye cevap vermiş
lerdir. Ama, bâzı yerlerde ikinci veya üçüncü 
yapılan tesbitler vatandaşın haklı olduğunu gös
termiştir. Bunlardan bir misal arz edeceğim 
Bingöl'ün Solhan kazasında ilk depremde tesbit 
edilen ağır hasar miktarı 145 tir. İkinci tesıbit-
te ise bu miktar 295 e çıkmıştır. Bunun iki se
bebi vardır; bu artan miktar ya ikinci deprem
de olmuştur veyahut giden teknik elemanlar bir 
hataya düşmüştür. Bunun başka bir hal şekli 
olmadığı kanaatindeyiz. 

Tevhitlerde diğer önemli bir nokta da; evi 
yıkılan, dükkânı yıkılan esnaflara hiçbir yardım 
yapılmamıştır. Esnaflar vilâyet makamına, ilgili 
vekâletlere müracaat ettikleri halde, bugüne ka
dar kendilerine bir kuruş yardım yapılmamıştır 
Bunlara misal olarak Karlıova ve Solhan kaza
larında bulunan esnafların -durumunu arz ede
ceğim. 10 sene, 15 sene, hattâ 20 sene önce gelip 
yerleşen, yalnız kendi dükânı olmadığı için icar 
ile oturan esnafın dükkânları yıkılmış, yine icar
da oturdukları evler yıkılmış, eşyaları enkaz al
tında kalmıştır. Buna rağmen bu esnafa hiçbir 
yardım yapılmamıştır. Bu husus da Komisyon ra
porunda görülmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli bir mevzu da 
« • • 

anket meselesidir. Hükümet deprem bölgesinde 
anketin yapılmasını mecburi ve şart koşmuştur. 
Buna rağmen tatbikatta kararın hilâfına bir du
rum görmekteyiz. Bingöl'de anket yapılmamış
tır. Adalet Partili söızcü arkadaşımın dediği gibi, 
halk ile vali arasında da bir anlaşma yoktur. 
Depremden birkaç ,gün sonra şahsan kendim, mın-
takam olan Bingöl'e gittim, anketin yapılmadı
ğını görünce Sayın İmar ve İskân Bakanı dâhil ol
mak üzere, ilgili diğer bakan arkadaşlarla tema
sa geçtim. Yakında oraya geleceklerini ve bu du
rumu hâlledeceklerini vadettiler. Hakikaten bir 
müddet sonra evvelâ Köy İşleri Bakanı geldiler, 
birlikte Karlıova kaza merkezine gittik. Halkın 
huzurunda açık ve aleni olarak, siz kendi evinizi 
yapın, her birinize 2 000 lira para vereceğiz, 
diye vaitte bulundular. Biz, Hükümet kararın
da böyle bir durum yok; üç şık ileri sürülmüş 
ankette; vatandaş bunlardan birini kabul etmek 
mecburiyetinde, bizde ise bu anket yapılmamış
tır, bunun çaresini bulun, dedik. Sayın Köy İş

leri Bakanı, biz mmtakaları gezdik, bu noksan
lığı gördük, Bakanlar Kurulunun yeni kararı
dır; Karlıova'da baraka almıyan, anket yapılmı-
yan yerlerde vatandaş kendi evini yaptığı tak
dirde kendilerine ikişer biner lira para verilecek
tir diye vadettiler. Vatandaş bunun üzerine mem
nun oldu ve kendi evlerini tamir etmeye başladı
lar. Önergeyi Yüce Meclise verdiğim gün, Bin
göl'ün Karlıova ve Solhan kazalarında bina yıkı
mı dolayısiyle bir kuruş alan vatandaş yoktu. Bu
nu Sayın Komisyon üyeleri Bingöl'de, vali dâ
hil diğer yetkili makamlardan sordukları zaman 
aldıkları cevap bu idi. Halbuki Sayın İmar ve 
İskân Bakanı bu kürsüden Yüce Meclise hitaben; 
paraların yüzde yetmişi ödenmiştir, yüzde otuzu 
Emlâk Kredi Bankasında bekliyor, diyorlardı. 
Yüce Komisyon da gördü ki, Bingöl mıntakasm-
da bina dolayısiyle bir kuruş alan bir vatandaş 
yoktu. Ancak Komisyon oradan döndükten son
ra evini yapanlara iki bin lira yerine beşer yüz 
lira para verildi, Komisyonun deprem bölgesini 
gezip gelmesinden sonra. 

iŞimdı Sayın Bakana soruyorum; Hükümetin 
vermiş olduğu bir karar var, bu kararın deprem 
bölgesinin her tarafında aynı şekilde tatbik edil
mesi mecburidir. Buna riayet etmiyen bir baka
nın bunun sorumluluğunu üzerine alması icabe-
der. Erzurum'da kendi evini yapan bir vatanda
şa 1 000 lira para ile iki metreküb kereste veril
miştir. Kerestenin metrekübünü 500 er liradan 
sayarsak 2 000 lira bir para almış demektir. Bu
na mukabil Bingöl'de vatandaşa yalnız 500 lira 
bir para verilmiştir. 

İkinci bir husus arkadaşlarım; Hükümet ka
rarma göre, köm parası olarak hayvan başına 
20 lira, 500 lirayı geçmemek kaydiyle yardımın 
yapılacağını âmirdir. Tatbikatta ise bunu göre
miyoruz. Bingöl'de, Muş'un bâzı yerlerinde bir 
hayvanı olana 20 lira, iki hayvanı olana 40 lira, 
üç hayvanı olana 60 lira verilmiş. Ama buna 
mukalbil Erzurum'da ve Muş'un bir kısmında, bir 
hayvanı olana da beş yüz lira, iki hayvanı olana 
da beş yüz lira verilmiştir, yani maktu beşer yüz 
lira verilmiştir. Şimdi bakanın, bu keyfî hareket
leri halkın Hükümete olan itimadını sarsmıştır. 
Arkadaşlar, deprem olduğu zaman mahallin mil
letvekilleri tamamen Hükümete yardımcı olmak 
şartı ile çalıştı ve Hükümet, her türlü yardımı 
yapacak diye de vatandaşa vaitte bulundu. Ba-
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kınız biz açık olarak söylüyoruz; yiyecek yardı- , 
mı yapılmıştır, giyecek yardımı yapılmıştır, sağ
lık hizmetleri yapılmıştır. Biz bunları inkâr et
miyoruz. 

Bâzı yerlerde yollar da yapılmıştır. Ama Ba
kanın dediği şekilde değil. Fakat bu şekilde yol
suz muameleler de vardır. 

Arkadaşlarım diğer bir husus da, hasar tes
pitlerinde hane esasının mı veyahut aile birimi
nin mi esas alınacağı keyfiyetidir. Âfetler Ka
nununun 40 ncı maddesine göre tesbitlerde aile 
birimi esas olarak alınır. Bilhassa Şarkta aile 
kalabalık olduğu için, bir baba evli olan iki oğlu 
ile birlikte aynı hanenin altında ikamet eder. Ta
biî, hane 5, 10 veyahut 8 gözden ibarettir, kâfi 
gelir. Şimdi tesbitlerde burada 3 ailenin göste
rilmesi icabederken hane olarak bir tek hane tes-
bit edilmiş ve bu sanki aile imiş gibi gösterilmiş. 
Bu bakımdan da tesbıtler isabetsizdir. 

Muhterem arkadaşlarım diğer bir husus da; 
baraka keyfiyetidir. Komisyon üyeleri de mahal
linde müşahade ettiler, barakalar tek gözden iba- I 
rettir. Küçük olup ihtiyacı karşılamaktan uzak
tır. İkincisi; kenarları yere çok yakındır ve ka-„ 
pıları içeri doğru açılmaktadır. Bu bakımdan 
da kullanışlı değildir. Gezdiğimiz birtakım yer
lerde barakaların tek tahtadan yapıldığı görül
müştür. Bilhassa Hınıs merkezinde Komisyon 
üyeleriyle birlikte gittiğimiz zaman yapılan ba
rakaların birçoğunun tek tahtadan yapıldığını ve 
vatandaşın bunu çamurla sıvamış olduğunu biz
zat müşahade ettik. Bu hususlar da rapora der- j 
cedilmemiştir. Yine barakalarda tecrit maddesi
nin saman ve çamur karışımı olduğu mecburiye- I 
ti vardır. Tatbikatta ise bunun yerine ot, saman 
ve buna benzer maddeler konmuştur. Bu tecrit 
maddesi için mütaahhide 175 lira para bırakılmış
tır. Yaptığımız incelemede bütün bu tecrit mad
desini vatandaşın kendisi yapmıştır. Yani her 
baraba için açıktan 175 lira mütaahhidin cebine 
inmiştir. Netice olarak mevcut barakalara göre 
yaptığımız hesap neticesinde 1 750 000 lira Hazi
ne zarara girmiş olup bu para mütaahhidin ce
binde kalmıştır. Halbuki bu paranın vatandaş
lara verilmesi icabederdi. 

Muhterem arkadaşlarım, deprem bölgesi bil
hassa Şark'ta olduğundan ve halk da mutaassıp 
bulunduğundan, aile mahremiyetine her şeyden 
önce önem vermektedir. Hükümetin beyanına gö-
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re, 8 nüfusa bir baraka verilmiş. Bu barakalar 
bâzı yerlerde 10, bâzı yerlerde 18 metrekare, her 
ne ise. Şimdi 8 kişi kabul edelim; bir barakanın 
içerisinde 8 kişi nasıl barınır, bu ailenin mahre
miyeti nasıl korunur? Bu bakımdan da barakalar 
kifayetsizdir. Yine Tabiî Âfetler Kanununa göre 
barakaların yan yana yapılmaması icabetmektedir. 
Halbuki gittiğimiz birçok yerlerde barakalar yan-
yana yapılmıştır. Her hangi bir yangın vukuun
da bu barakaları kurtarmak imkânı yoktur. Ya
ni kazara bir barakada bir yangın çıktığı takdirde 
bu hali ile diğerlerine sirayet edecek ve diğer ba
rakaları da kurtarmak imkânı olmıy a çaktır. Yine 
Nermfn Neftçi arkadaşımın geçen günkü konuş
masında belirttiği gibi, hakikaten barakaların bâ
zıları susuz yerlere kurulmuştur, hiç su yoktur, 
içilecek su yoktur. Bu vatandaşlar bu suyu ne
reden temin edecektir; bu husus düşünülmemiş
tir. 

Önergeyi verdiğimiz zaman bâzı arkadaşların 
çadırlarda olduğunu veya dışarıda kaldığını iddia 
etmiştik. Ben bizzat Komisyonun görmüş olduğu 
birkaç yeri misal vererek bu konuyu kapatacağım. 
Hınıs'ın Akderin köyüne, Muş'un Çay nahiyesi
ne Komisyon toplu halde gittiğinde buradaki hal
kın çadırlarda kaldığını, barakaların yapılmadı
ğını bizzat görmüştür. Yapılan diğer barakalar 
ise yine Bakanın Yüce Mecliste beyan ettiği gibi, 
30 Ekim tarihinde bitmeyip 28 Kasıma kadar de
vam etmiştir. Bu da, arkadaşların önergelerinde 
belirtmiş oldukları hususların vâridolduğunu 
açıkça göstermektedir. Ve bu 28 Kasım tarihi
ni idare âmirleri ve bizzat bu işlerde çalışan mü
hendisler dahi sarahaten beyan etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, daimi iskân hakkın
da da bir, iki cümle ile mevzuu kapatmak istiyo
rum. 

Daimî İsrarlara rağmen, Bakanlık daimî iskân 
konusunda Komisyonumuza gerekli malûmatı her 
nedense vermekten kaçınmıştır. Bu hususta Ko
misyona mensup mütaaddit arkadaşlarımız müra
caat ettiği halde maalesef bu mevzuda bizi tat
min edecek yetkili bir şahsı bulmak imkân dahi
linde olmadı. Bu itibarla bilhassa geçici iskâna 
tabi olanlar, veyahut para alarak başka yere git
miş olan vatandaşlar kendi yerlerine döndükleri 
takdirde bunların durumu ne olacaktır? Önceden 
kendilerine verilen para zaten kışı geçirmek için
dir. Başka yere gitmiş, bu parayı da bitirmiş ve 
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memleketine dönmüştür, evi de yıkılmıştır, ba "i 
nacak bir yeri yoktur. Bu vatandaşların durur., 
ne olacaktır? Yetkili makamlar bu hususta da K 
misyonu tenvir edecek malûmat ve bilgiyi varenu 
mislerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer konulara arka
daşlarım temas ettikleri için ben işi fazla uzat
mak istemiyorum. .Diyeceklerimi netice olarak şu 
şekilde tesbit etmek istiyorum : 

İlk • yardımlar kısmen başarılı olmuştur. Tes-
bitler usulüne uygun olarak yapılmamıştır. Açık
ta kalan vatandaşlar vardır. Geçici iskânla ilgili 
hususlar her 3 ilde ayrı ayrı tatbik edilmiştir. Da
imi iskân hakkında Komisyona tam malûmat ve
rilmemiştir. Bu bakımdan Komisyonun tanzim et
tiği rapor tatminkâr değildir: 

G rap um adına Yüce Meclisi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. İ. P. Grupu adına Sayın Ke
mal Nebioğlu. 

Buvurun. 
T.İ.P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ

LU (Tekirdağ) •— Sayın Başkan, sayın mıillöt-
vokillcri, 19 Ağustos 1966 depremi Erzurum, 
Bingöl, Muş'ta saa't 14,30 sularında cereyan et
miş ve 2519 ölü, 1420 yaralı, 30 binin üzerin
de hanenin yıkılmasına sebobolmuştur. Depre
min kapsadığı saha 451 yerleşme bölgesini içi
ne almaktadır. Bittabi 451 yerleşme bögesini içi
ne aldığı için de Komisyonun bütün bu bölge
leri gezmek suretiyle inceleme yapması imkânı 
mevcut değildi. Gerek vasıta yönünden mümkün 
değildi, yolların kapalı olması dölayısiyle müm
kün değildi, gerekse Komisyonun böylesine bir 
çalışma içine girmesi netlice almasını sağlanma
ması bakımından da mümkün değildi. Bu se
beple kanılarımızı, görüşlerimizi arz edenken 
gezilmiş olan bölgelerde elde etmiş olduğumuz 
bilgileri bir oran kurmak suretiyle değerlendir
mek yoluna gitmek bir mecburiyet haline gel
mektedir. 

Komisyonun sunmuş olduğu rapor üzerinde
ki görüşlerimi, T.İ.P. Grupunun görüşlerini -
Meclis Araştırma isteğindeki hususları da göz 
önünde bulundurmak suretiyle - dörde ayırmak 
Fitiyorum.. Bunlardan 1 ncisı çevrenin durumu, 2 
ııcisi deprem sonrası çalışmaları, 3 neüsü Geç;;ci is
kân, 4 noüsü de daimî iskân konularıdır. Çev
renin durumuna baktığımız vakit daha önceki 

zelzeleler dölayısiyle çevrede deprem yönünden 
gerekli inceleme yapılmış bâzı ikısıımlaon fay 
hattı üzerinde olduğu tesbit edilmiş, bâzı kı
sımlar ise deprem yönünden, önemli 'kaydedil
miş ve bu konudaki raporların meıvzuıulbaıhis ol
duğu ifade edıilmişıtiir. Bir diğer yönden ise bu
güne kadar olagelen depremler, meselâ Muş Va-
lıisıinin ifadesine göre, orta yaşlıların üç depre
mi, daha yaşlıların ise beş eski depremi çok iyi 
hatırladıkları da göz önünde (bulundurulursa. 
deprem yönümden jeopolitik incelemeler açısın
dan meseleye inildiğinde konu, bugüne kadar 
gelen hükümetlerin uyanık bulunmaları husu
sunu ortaya koymaktadır. 

TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Jeopolitik değil, jeofizik. 

T. İ. P. GRUPU ADİNA KEMAL NEBİ
OĞLU (Devamla) —• Evet jeopoletıilk dedim 
özür dilerim jeofizik. 

Bilindiği üzere 19 Ağustos depreminden ön
ce 7 Martta da yine deprem olmuştur. Ayrıca 
1946 depremindeyse yine Muş Valisinin beya
nına göre, bin ölü vermişiz. Daha gerilere git
meye gerek görmüyorum. Yine depremde ölen
lerin büyük bir çoğunluğunun sıfır ilâ 10 yaş 
arasındaki çocuklardan bulunması meselesi üze
rine eğildiğimiz vakit, şayet deprem geceleyin 
olsa idi bu büyük felâketin 2 veya 3 mıisli daıha 
büyük bir felâketle karşı karşıya gelinebileee-
ğıinıi ortaya koymaktadır. 

Bilindiği üzere yaz mevsimi dölayısiyle, bü
yük çoğunluktaki vatandaşlarımız ekim zama
nı olması dölayısiyle tarladadır ve küçük yaşta
ki çocukların barınaklar altında - ev demek 
mümkün değil, barınaklar altında - bulunması 
bu büyük felâketin 3 veya 4 misli daha büyü
mesinin önüne geçmiştir denebilir. 

Sayın mili et vekilleri, konuda esas önemli 
olan hususlardan birisi de, bu bölgeye gerçek
ten Devlet eli asırlar boyu uzammamış, halkı
mız ilkel bir yaşantıyı asırlar boyu devam et
tirmiştir. Bölgede kış mevsiminin sert olması 
dölayısiyle vatandaşlarımız yuvarlak taşlar
dan yaptıikları kalın duvarlı barınaklar içimde 
oturmakta ve faala telefat verıilmeslıue sebebo-
laın kalın tavanların yapıılması sonucu deprem 
sonunda bu yıkıntımın büyük telefatlara se'beb-
olduğu aşikârdır. Hiç şüphjosiiz bir yönü ile, 
yani duvarları bu şekilde kaim taşlardan, ya
pılmış bir bina fakat tavananııın zarar venmiye-
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cek maddelerden yapılması, meselâ; tahtadan, 
veya saçtan yapılması mümkün alabilmiş olsay
dı böylesine büyük rakamlara varan ölü ve ya-
ıralı misbeti vermiyec ektik. 

Bir diğer önemli husus; (diğer konularda 
yine bu mesele' üzerinde duracağız) depremden 
sonra ilgililer, para almak suretiyle evlerimi 
onarmalarımı ve onardıkları evlere girmelerini 
tavsiye etmişler. Bu çok önemli konu üzerinde 
biraz durmak istiyoruz. Bu barınaklar depreme 
dayanıklı değildir, tecrübe ile sabittir. Buna 
rağmen ilgililer 3 alternatiften birisi olan para 
•almak suretiyle onaracakları evlere girmeleri
ni teşvik etmişler, sağlık vermişlerdir. Ve bu
nu yaparken de; şu şekilde bir yol takibederse-
niz daha iyi clur diye fikren veya teknik yön
den de gerekli bilgiyi vermemişlerdir. Bu hu
sus rapora da açıkça dere edilmiştir. 

Raporun 6 nıcı sayfasında aynen şöyle de
nilmektedir : «İskân meselesinin biran evvel 
halledilebilmesi için teşvik esası üzerinde durul
muş ve yardımlar evlerini yapanlara ve tanıir 
edenlere tevc.'h edilmiştir.» Bu suretle vatan
daşın kendi gücü ile omanım ve yapım faaliyeti 
başarılı bir istikaimeto sevk edilmiştir. Düşünün 
bir kere; mahzurlu binalar, biz, yani ilgililer 
diyoruz ki; «Yine bu mahzurlu evlerinizi ona
nım, aynı teknik üzere, genci teknik de mevzuu-
bahis değil ya, taşları üstüste koyun, arasına 
çamur koyum, üstüne de kalasları atrverin ve 
toprağı yığın, yine bu mkualarm içine girin» 
diyoruz ve bu konuda teşvikte bulunuyoruz. 
Bu konuda ilgililerden meselâ Karlıova Kay
makamı; «Kazamızda ve köylerimizde teşvik 
suretiyle binaları tamir ettirdik, şimdi hiç 
belli değildir.» diyor. Bu komudaysa vatandaş
lar aynen şunları ifade ediyorlar; «Biz kemdi 
kafamıza göre ev yapmışız, kimse bize yol 
göstermemiş, yine bu evlerin altına gireceğiz.» 
Bir başka vatandaş ise; «Bu evlerin altıma gi
riyoruz ama birbirimizle helâllaşarak giriyo
ruz.» diyorlar. 

Değerli milletvekilleri, Japonya'dan gelen 
hir heyetin, vukubulmuş olan bu deprem ne
ticesinde vermiş olduğumuz zayiatla ilgili be
yanlar da hakikaten enteresandır. Şöyle de
mişler, şaşkınlık ifade etmişler : «Bu ölçüde bir 
depremde bu kadar oan kaybı iptidai konut du-
rumundandır.» demişler. | 
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Bir diğer husus, çatlamış duvarlı evlere va
tandaşların girmelerinin önüne geçilmemiş ol
masıdır. Gözlerimizle gördük, hattâ fotoğraf
larla da tosbit etmek imkânını bulduk. 

Bir diğer husus, tavanı tutan merteklerin, 
kerestelerin çatlamış olduğunu gördük. Böy
lesine çatlamış yahut yarılmış kerestelerin al
tında vatandaşlarımızın kalabalık nüfus halin
de bulunduklarımı bir düşünün ve yine bölgede
ki ilgililerin her an için deprem beklediklerini 
de kemdi ağızlarımdan duyduk. Bu koşullar 
içinde meseleye baktığımız vakit yapılan faa
liyetlerin, gösterilen çalışmaların değerlendi
rilmesine inmek daha kolay olur1 kanaatinde
yiz. Elbette ki, vatandaşlarımızın böylesine 
kaygı içimde, bu barınakların içine girmesinin 
müsebbibi sadece Adalet Partisi iktidarı değil
dir, bugüne kadar bu bölgeye Devlet •elini 
uzatmamış olan, gerekli .ilgiyi göstermemiş olam 
iktidarlarındır. Bunu açıklıkla ortaya koymak 
zarurettir. 

İkinci bölümde deprem sonrası çalışmalara 
girdiğimiz vakit bu konuda şu hususlar üze
rimde durmakta fayda vardır : 

1. Yardımların dağıtılması ve bununla il
gili şikâyetler. 

2. Hasar teıslbiti. 
3. Anket konusu. 
4. Baraka meselesi, çaıdıılda bulunanlar 

e kutup çadırı mrocleLsıi. 
5. Kereste nıakl'uyatı. 
6. Yol meselesi ve iş bulma hizmetleri. 
Yandıımdarm dağitı'iaauınuiau; uygu.aı.na lar-

LI olan şıillcâydbleııe. gıeıçltliğıiııniiız vaküt ömcK'ilü'clıe 
ı uygulamayı yapıaljüinuck için hasıar tcBib'lt 

.Yi ı'jullerinin c 11 miadı e bıulunmıam, yani ll^iV: lo tin 
el'ınıde bulunması ve buna göne bir değorlcmı.lıir-
1 ."ye gidilpeısi gendkir. B<üyleısimc bir y.A taui-
ı'jojjıilımiştir. Bâzı bölgelerde haısar tıe&biıt lisıttele-

'nıde islimleri bulıunımaıdığı içıin 'kendilerime gc-
ı;:ılc aynî yardım, gerekse nakdî yandıım yapıl-

' ladığına dair şikâyetler dinledik. Bu kjuıuıda 
Tuş Valisinin sözleri aynen şunlar olmuştur. 
.Tasar teslbit Motellerimde iy'mıiei'i bulraıınnıyan-

'ana yandıım yapılım amiptir.» 

Hasar tesibit lisltelerıi konusuna, haısar tesbit 
ı ı̂ aolOiS'ime ge'lıdıig'ımiız vakit eğileceğiz. Görü-
lcaekıtir ki, diğer değerli milletvekillilerinim de 
ifade atltJkleri gibi, bir defa yapılmamıştır ha-
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sar tesbilti, d'kli derfja, üç defa bâzı bölgelerde 
hasar 'fcaslbitıi cilhetlinıe gidilmiştir. 1 nıci basar 
lüsslbı'ibi yapılışında isıiımılerıi listede bulunımıyan
lara aynî yardımlar yapamadığı taıkıdiride 2 raca 
vaya 3 ncü hasar tasJbJltiinde isimleri Qîlkts:a bile 
bâzı vaıtandaışlarıımıiızıa aynî yardıımiarda bmlrun-
ımlalk imlkânı kalllmaimıışıtır. Zira giellen aynî yar-
dıimlar o vakte kadar dağibılmıısjtır. Uyıgulalma-
ıdalki haltalardam bir diğerli ise; dağıtımların ya
pılması meıseıleısrjnjde kendisimi gıöi3tıerımlşitir. Da-
ğı'tıimılar t'dk heyieıt tarafından bâzı ahvalde ya-
pilmalmış 2, 3, 4, tanıe hjeyatin göııev aldığı ve 
bu beyetilerin isltifa ötltülkUeri nifüşalhede eldlilmllş-
itlir. Bu koramda Muş Valiiısımlin ifadeleri enlberıe-
ısıanldır. Aynen şöyle diyor: «Dağıtımım Kızılay 
ıGlanıeıl merfkazıi tarafımdan yapılmasımı isibedik, 
imıdmur gönderıin dedik, gönıderımediler. Dağı-
'tıimlda beş defla beyelt isltifa eıtitü. Sıonra bir kmafm, 
ıbir ontadkul öğnebm'emi, bir tahsildar, ve halk-
Itan bir küş'İden hayat kuruldu. Heyettltıem İmam 
ve taihsildarm dağıjtılan eşyayı bellerime sar
dıkları tesibit eidileriak mıaJhikeimıeıyle verlildi.» Bu 
konu başka bir konu. Hıeyıdtilerıin görıevlerini ya
parken geırdk çevnadeın gelen baskılar, gıenclkse 
diğer sdbepler dolatyıisiiyle isltifa •elfc'tiikleri ve ay
rı ayrı heyetlerin görev ifa eititıilklerini gönmıs'k-
teyiz. Niöden ileri gelmiştir böyleisline değişik de
ğişik heyetlerin kuıllanıllmaisı ? Aynî yardımlar-
ıdan bâzı vatandaş'lammızın isltifade odeoilmiesi, 
bâzılarının istifade edeımıeım'iş olması klomusurada 
açıklıkla şunu ifıalde edebiliriz ki, organizasyon 
bozukluğu vardır Ve önceden böylesinıe mesele-
ler düşünülmediği ve meselelerle eğiliramediği 
içıirn ide böylesinıe boızulkluklar mleyıdana golmüış 
ve şikâyetlerin arlkaısı âlınıaımaımıışıtır. Haç şüphe-
ısıiz kabul eitme'k lâzımıdır M, aynî yarldıımllarnı 
dağıtılmasında, raploırida zikreıiıilıdlği Hacre zıor-
lulklar vardır. Greleın yardım malzıeoraesi çeşnil
idir, ber'keısıe dağiitıılaealk kadar faızla değildir. 
Buna benzıer maihızurılar m'ovzuubaıhlilstir, bunu 
(kabul eitlmidklbeyfiz. Anciaik yardıımlarm, bilhassa 
nakdî yardım1] arın dağıltılmlaısı ikio'musunıda bü
yük şikâycltler varıdır, Ki o misylon/ulmıuz böllgclde 
geneıkM incıoleımıelerii yaparlken müışaıhaıde öttük 
iki, 'iki taklsiit halinlde verilmiiış olan na/kdî yar
dımın ikinci taıklaitinin bâza bölgelerde henüz 
dağıtılmakta olduğun/u, bâzı bölgelerde ise bâzı 
kimselene henüz dağıtılmamış olduğunu gördük. 

Bir diğer 'konu da; esnafa gerekli yandım 
vaaıdedilirraiış oılmıaısıma rağımen bu vaaıdedilmiş 

lölan yardımın yerine ge'tdnilmelmiiş olmasıdır. 
Konuyla ilgili yapmış olıduğuimıuız soruya aynen 
şu cıevap ve,rildi; Bingöl Valisinin ifadıesi: 
«Esnafa yardıım yapamadık. Onlara yardam ya
pılırsa idi, ımemıunlar da .iısHıJyoeielkleırdl 72io9 sa
yılı Kamun onları kapsamııyorldu» deldiller. Es
nafla ilgili Emirdıau Eıİk adındaki valtanıda^m 
ıbu konu ile ilgili beyanları da .enlbresanldır. Ş'5y-
le diyor Karlıova'da balik dinleniilken Eımirlhan 
En^k, 12 nıüfuslu bir vatandaş; «Tüccarıdır di
yerek baaıa yandım yapmadılar. Halbuki bin lira 
ısenmaıyam vardır». Bu sıöz'ler de uygulaimadakü 
hataları belirtmeisıi balkımınıdan enitiereısıanldır. Bi
raz önae Sayın Yıavuz arkadaışıım ifade ebti'ler; 
15 sene, 20 senedir böUgieıde bulunan ve esnaıfluk 
yapan gerçldkten çoğu küçük esınaf olan vabaüi-
daşlari'mııza yarldum yapılmadı. Evıeıt mievız,ua(t 
ımıüsıaiidoılimıyabilirldi, fakat mievauat müsaildol-
ımadığı takdirde vait dtmıieimıe'k lâzıımıdı ve va-
'banıdaşları bu vaib peşinde tultimıamıaık gıor-dkir-
ıdi. A;ynî yarldımlarldan bahsclderlken üzerinldc 
Ibunun kuldanıılınas'jylle illgli'li bir, ilki noiktaya kı-
ısaca değiinlnıeiklbe faylda varıdır. 

İlgililer g,elen yaridıımdarun melerden ibaret 
olduğunu bıilmıejdilklerıini, 'ancalk açıldıktan son-
na neler olduğunu öğrıemdbilSdifcîıerin'i ifade ct-
ıtilier. Biltltaibi gelen 'malzieımcler de aynen vaıban-
daşlara dağıtılmış bu dağıtılan malzemeler için
den afetzede yurttaşlarımızın istihlâk edemedik
lerini, sattıklarını ve bâzılarında da hattâ dök
tüklerini ifade ettiler ilgililer. Meselâ süttozu 
gibi maddeleri kullanamadıklarını, devrettikleri
ni, sattıklarını ifade etti meselâ Muş Valisi. Bunu 
organizasyon bozukluğuna şüphesiz bağlayama
yız. Ancak eldeki malzemenin çok iyi kullanıla
bilmesi, kullanılmış olması arzumuz idi. Bu konu
daki aksaklıklara da bu kadarcıkla değinmekle 
fayda vardır. 

Köm yardımına eğildiğimiz vakît iki türlü 
uygulama olduğunu görüyoruz, liapor da o unu 
açıklıkla zikretmiştir. Birisi bâzı bölgelerde hay
van başına 20 liranın tediye edilmiş olması, bâ
zı bölgelerde ise seyyanen 500 lira verilmiş bu
lunmasıdır. Bu konuda böylesine ayırım gösteri
lerek yapılmış olan uygulama hiç şüphesiz haksız 
olmuştur. Bir insanın on tane hayvanı varsa, 
onun için de bir kom ihtiyacı vardır ve raporda 
500 liraya bir komün çıkacağı hesaplanmış, 100 
lira işçilik denmiş, 100 lira nakliye denmiş, 200 
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ra 1!;>\11 rapora göre, tavana konacak mertek için 
(î::r:!u;,;,, yüz lira eksik bırakılmış - neden eksik 

,;: 'akılmış bilmiyorum - 500 liraya çıkar denin.ş-
t;r. 500 Ura tesbit edildiğine göre. 8 hayvanı ola
nın da 'küm yapması bir zarurettir. Onun için 8 
hayvan iç.uı IbO lira verilirken bâzı yerlerde 500 
liranın uygulanması yoluna gidilmesi büyük hak
sızlık olınuştur. Bu konularda hangi köylerde 
böylesine uygulamaya gidilmiştir, misal vcrmi-
ycceğim. 

Nakit almak için talepte bulunanlardan bâ
zılarına henüz daha paralarının verilmemiş oldu
ğu, bâzılarına ise henüz verilmiş olduğuna de
ğinmiştim. Bu konuda Muş Valisinin şöyle bir 
beyanı vardır: «fçboğaz'da 16 hane hasar vardır, 
paralarını alacaklar.» demek henüz almamışlar, 
«Demirci'de 15 hanede hasar vardır, 500 liraları
nı aldılar, geri kalanını alacaklardır.» Ayrıca 
Erzurum Valisinin beyanı: «Parasını almıyanlar 
çok az kalmıştır» demiş'bulunması ve Muş İl 
Genel Meclisi üyesi Ali Haydar Feroğlu'nun, 
«Vatandaşlara önce biner lira verildi, bilâhai'a 
da 1 500 er liralık 15 güldük çekler verildi. Bir 
hafta içerisinde 600 - 700 kişi paralarını aldılar. 
almıyan halen 100 c yakın vatandaşımız var 
dır.» sözleri üzerinde durduğumuz vakit nak't 
ödeme yönünden uygulamanın henüz bitmemiş; 
olduğunu görüyoruz. Yani araştırma yapılırken 
bu konudaki çalışmanın bitmemiş olduğunu görü
yoruz. 

Bir diğer husus da, alınmış olan paraların, 
ki anketin üç alternatifinden birisi idi, nakit 
yardım alması ve bu nakdî yardımla evlerini 
onarması konusundaki düşünce tarzı hareket nok
tasının bâzı yerlerde gerçekleşmemiş olduğunu 
görüyoruz. Şöyle ki; Taşçı Köyü Muhtarı İbra
him Yol oğlu aynen şöyle diyor; «Elimize verilen 
paraları alacaklılar elimizden aldılar.» Hiç şüphe
siz Devletin yahut resmî makamların ellerinden 
almaması için bir çaba içine girmesi mümkün de
ğil. Ancak taksitle ödenmiş olması paraların, 
arzu edilen yola doğru vatandaşları sevk etmemiş 
olduğunu görmekteyiz. Bâzı yerlerde ise hasar 
tesbiti listelerinin geçerli bir şekilde yapılamamış 
olmasından dolayı henüz hak sahibi olduğu halde 
paralarını almıyan yurttaşlarımızın bulunduğu
na da işaret etmek faydalı olacaktır. Konulardan 
birisi hasar tesbiti meselesi idi. Afetzede yurttaş
larımızın büyük şikâyetleri hasar teshilinin üze

rinde toplanmakta idi. Hasar tesbitini yapan 
kişilerin, Sayın Cemal Yavuz arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, sadece teknikerlerden ibaret olmadığı
nı görüyoruz. Beyanlar, bu konuda görev alan 
kişilerin, yüksek mühendisler, teknikerler, öğret
menler ve muhtarlar olduğunu bize göstermekte
dir. Uygulamalardaki şikâyetleri de değerlendir
diğimiz vakit şu noktalarda toplandığını gördük: 
Yerine kadar gitmeden hasar tesbiti veya mahal
le gidip her hangi bir yerde oturmak suretiyle, 
ifadelere göre hasar tesbiti veya muhtarların 
kendilerinin yaptığı hasar tesbiti ve önceleri ka
pı numarasına göre, yani haneye göre hasar tes
biti, aileyi bir ünite olarak kabul edip hareket 
etmek değil haneyi göz önünde bulundurmak su
retiyle hasar tesbiti cihetine gidilmiş olduğunu 
görüyorum. Bu konudaki beyanları değerlendir
mek gerekirse, meselâ Muş Valisi,, çoğunlukla ha
sar tesbiti yapanların tekniker olduğunu, sade
ce bir yüksek mühendisin kısa bir süre hasar tes
biti ile görevlendirildiğini ifade ediyor. 

Muş Valisinin yine beyanlarından öğrendiği
mize göre, 196-1 yılında Köy İşleri Bakanlığının 

apmış olduğu envanterlerin göz önünde bulun
durulduğunu ve bu envanterlere göre bir değer
lendirme yoluna gidildiğini ve bu envanterlcrde-
ki rakamların % 20 nin üzerine çıkıldığını, an
cak nüfus yönünden % 75, özür dilerim, aile şa
nsı yönünden % 75, yüzde yüz bir artma gösicr-

d'ğini görüyoruz. Hiç şüphesiz yeteneksiz kişi
lerin hasar tesbitinde görev almış olması, ye
rinde tesbite gidilmemiş bulunması ve hasar 
'esbiıt listelerinde kendisi bir aile olduğu hal
de isminin çıkmamış bulunması veya hanesi
nin çıkmamış bulunması dolayı.-iyle resmî ma
kamları fazlasiyle işgal edecek derecede haf
tada 5 - 6 bini bulan dilekçelerin yazıldığını 
görüyoruz. Hasar tesbiti ile ilgiıli Yeşildal kö
yünden Ali Kaya Bingöl yurtdaşımızın beyan
ları enteresandır, müsaadenizle arz etmek iste
rim. «7 Mart depreminde yıkılan binalar tes
bit edildi. 19 Ağustosta hepsi yerle bir oldu. 
Uzmanlar gelmedi, biz tesbit ettik, 64 olarak 
verdiğimiz hane adedinin 36 haneye düşürüldü
ğünü gördük. Bize, yanlış yazarsanız ceza var
dır, demişlerdi. Sekiz hane nakdi yardım iste
mişti. Bunlara nakdi yardım çıkmadı. Sebep, 
hasar tesbitinde isimlerinin çıkmadığı oldu. 
Halbuki bunlar çizilmişti. Bize hasar tesbit ine-
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m uru gelmediğini kendilerine söylemiştik» di
yor. 

Hasar tesbit memuru gitmiyor, kendileri 
tesb't ediyor ve kendilerine, eğer doğru tesbit 
edilmezse bunun cezası vardır, deniyor ve G4 
hane tesbit ediyorlar, bildiriyorlar, sekiz hane
nin istemiş olduğu nakdî yardım gelmiyor bil
dirildiği halde, tetkik edildiği vakit çizilmiş ol
duğu görüSüyor. 

Bir diğer ifade ise, Muş Ziraat Odası Ba'> 
k'inı a y n c şöyle diyor, biraz evvel de ifade et 
tiğim gibi, «bâzı köylere mühendis yerine öğ 
retmen gönderilmiştir. Ne onlar, bunlar?» 

Bir diğer yeniden tatbikattaki uygulama d,Y 

Şu olmuştur; Serinova köyünde olmuştur, Scrino 
va Köyü Şantiye Şefi Muzaffer Aksoy aynen • 
«zaman zaman olan zelzelede evler yıkıl d' 
vali ve Bakan yıkılanlar için, mühendissiz, sir 

tesbit edip yapın dedeler». Demek hasar tesbi 
ti yapılmadan evler yıkılıyor. Siz görüyorsunuz 
mühendis.'iniz, yıkıldığı takdirde Murad vata" 
daşın açıkta kalmamasıdır, bunlar için baraka 
yapın deniyor. «Hane İçindeki aiıleleri g"z önü 
ne aldık, bu suretle 94 baraka isteğine karş 
baraka adedi 174 e çıktı» diyor. 

Bir diğer enteresan beyan Solhan Kayma
kam vekilinindir. Şöyle diyor: «ilk tesbitte faz
la hasarlı ve tesbit edildiğini zannediyorduk 
ikinci tesbit yapıldı aksi çıktı. Meselâ Ilazer 
sah köyü ilk tesbitde 19 hane ik'nci tesy't de 
50 haneye çıktı. İlk tesbitde 188 olan ağır ha 
sar ikinci tesb'ıtde 295 e çıktı, bir başka, köy 
için. Bu iki tesbit: de aynı elemanlar yapnuş 
lardı». Dikkatinizi çekmek istei'iın sayın millet
vekilleri, aynı elemanlar yapmış, «Dlcktcpr 
köyünde birinci tesbitte 8 ağır hasar, ikincil tes 
bitte bu rakam 22 ye çıktı. Üçüncü tesbitin so
nucu ise belli değildir» diyor. 

Şunu açıkça ve kesinlikle ifade etmek ge
rekir ki, hasar tesbitindc gerçekten tam bir 
başarısızlık vardır ve bir keşmekeş içinde olmuş
tur. 

Hasar tesbitinde sızlanmaların bir yönü de, 
bir hane içinde 5 - 6 - 7 - 8 hattâ ilçe merkezle
rinde 18 e varan odalı hanelerde yaşıyan bir
den ziyade ailelerin göz önüne alınmış olma
sından ileri gelmektedir. Raporda bu konuya. 
aile bölünmesi olaraktan değinilmektedir. Çek
çekte ise bu aile bölümürnesi değildir. Kanun

larımız aileyi ana. baba ve çocuklar olarak ta-
n mam aktadır - o da muayyen yaştan aşağı ço

cuklar - bu ünitenin parçalanması nıevzuuba-
IIT; değildir. Parçalanan husus; bir çatı altın
da yaşıyan ailelerin, baraka meselesi mevzuu-
bahsolduğu vakit, hiç şüphesiz aynı baraka al
tında iki vatandaşın, iki ailenin bulunamıya-
"ağı keyfiyeti veya. yardım meselesi mevzuu-
bahsoldıığu vakit nakdî veya aynî yardım, bun-
'ara hak kazanabilmek için ayrı aileler oldu
ğunu iddia, etmesinden ve gerçeğin de bu olma
sından ileri gelmiştir. 

Anket konusuna gelince : 
Raporda da değinildiği üzere, anket ile üç al

ternatif ortaya konmakta idi. Bunlar, bilindiği 
üzere, nakdî yardım sonucunu doğurabilirdi ve
ya baraka isteminde bulunması sonucunu doğu
rabilirdi veyahut geçici iskân neticesini doğura
bilirdi. Anket yapıldığı vakit vatandaşlar muay
yen bir psikolojik durum içinde idiler. Kimi ço
cuğunu kaybetmiş, kimi kardeşini veya bir ya
kınını kaybetmiş, kimi de komşusundaki felâket 
dolayısiyle üzüntü içinde, evi yıkılmıştır, gerekli 
kültür seviyesinde bulunsa bile bir vatandaşın bu 
haleti ruhiye içinde kendi gerçek durumunu an
ket sonucunda ortaya koyması mümkün değildir. 
Durumu yakından müşahede eden, depremin ilk 
ânında yardımcı olan ilgililerden birisi aynen 
şöyle diyor: Anket, evet iyi idi. Halkın arzusu 
öğrenilecekti. Ancak, öylesine bir haleti ruhiye 
'cinde idi ki, acaba baraka mı istesem, acalba pa-
^wm.ı istesem, acaba geçici iskân mı istesem di
ye tereddütler içindeydi. Bir diğer yönü ile, 
baraka, nasıl baraka, hangi evsafta bir baraka?.. 
Cİoeiei iskân, nasıl bir geçici iskân?.. Bittabi bun
larda da yurttaşlar tereddütler çekmekte idi. 

Bir diğer husus; anketin üç ilde de uygulan
mamış olması ve Erzurum ilinde bir dördüncü 
alternatifin ortaya konulmuş bulunmasıdır. Er
zurum ilinde nakdî yardım alanlardan gayrı, bir 
•de 1 000 lira nakdî yardım ve iki metreküb ke
reste vermek suretiyle kendi binalarını onarma 
volini a gidilerek dördüncü bir alternatif ortaya 
konulmuş idi. Bingöl ilinde ise, raporda da zik
redil diği üzere her hangi bir anket yoluna gidil
memiştir. Anket iyi, fakat hiç olmazsa anket hak
kında vatandaşlara yeteri derecede uyarma ya
pılmış olmasını beklerdik. Hiç uyarma yapılma
mıştır. 
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Alternatiflerden birisi baraka yapılması idi. 
Bu konudaki görüşlerimizi şu altı noktada top
lamakta fayda görüyoruz : 

1. Barakaların evsafı. 

2. Bâzı yerlerde ihtiyaçtan çok yapılması, 
bâzı yerlerde ise geç yetiştirilmiş bulunması. 

3. Bâzı yurtdaşlarımız*a, baraka istemiş ol
dukları halde baraka tahsis edilmemiş olması ve 
çadırda kalınması. 

4. Ye'tiştirilemiyecektir, kanısı sonucu nıii'n-
aıhhitlere baraka yaptırılmış bulunması. 

5. Bir barakada birden fazla ailenin barın
dırılmış olması. 

6. Kutup çadırı. 
Barakaların evsafı : 
Barakaların evsafı bilindiği üzere 18,52 met

rekaredir. Bu salha içindeki barakada 8 nüfus 
barınacaktır. Karlıova'nın bir köyüne gittiğimiz 
vakit barakaları gezmek imkânını bulduk. Bara
kalar gezildikten sonra, gezdiğimiz barakaya bi
tişik bir başka baraka da ilkokul olarak tahsis 
edilmişti, orayı da dolaştık. İki barakanın bir 
araya getirilmesi ile okul haline getirilen bara
kanın içinde otuzun üzerinde öğrenci vardı ve 
öğretmen ders veriyordu. Havası öylesine bozul
muştu ki, içeri girmek mümkün değildi. Bu ba
rakada çocuklar ders görüyorlardı. Yan tarafı
nın yüksekliği malûm, bâzı çocuklar, dip taraf
ta oturanlar içeri girdiğimiz vakit ayağa kalk
mak mecburiyetinde kaldılar, eğilerek kalkabildi
ler, donTu dürüst doğrulamadı'lar bile. Baraka
ların bir yönü ile evsafı bu. 

Bir diğer husus ise, gerçekten ilkel ihtiyaçla 
rm dahi düşünülmemiş olmasıdır. Dalha önce Sa
yın Nermin Neftçi arkadaşım değindi; tuvalet
ler konusu.. Raporun 15 nci sayfasında aynen 
şöyle deniliyor: «Bu bölgedeki evlerde hela bu
lunmaması ve ihtiyacın dışarda görülmesi göz 
önünde tutularak muvakkat iskân için yapılan 
barakalarda hela düşünülmemiştir.» 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Çok ayıp 
bir şey olmuş... • 

KEMAL NEBİOÖLU (Devamla) — Evet 
gerçekten çok ayıp bir şey... Resmî bir raporu, 
bırakın düşünmek, rapora girmesini düşünmek 
bile doğru değildir. İlkel bir yaşantı içinde asır
lar bovu bu yurtdaşlarımızm yaşantısını sürdür
müşüz, devam etmesinin önüne geçmemişiz, ilkel 
yaşantıdan kurtarmamışız. Böylesine bir âfet ol

muş, neticede Devlet eli uzanmış. Uzanmış fakat 
öylesine uzanmış ki, bu yaşantıyı devam ettir
meme konusunda böylesine en ilkel bir ihtiyaç 
dahi düşünülmemiş. Gönül arzu ederdi ki, gerek
le bu dahi olsa, rapora bu husus dercedilmemiş 
olsun. Maalesef dercedilmiş. Bu konuda daha faz-
^ durmak gereksiz diyorum. 

8 nüfus barınır mı? Uzaktan bakarsak, ko
kuya gerçekçi açıdan inmezsek barınır elbette. 
Faıkat, geçici iskân için bile olsa, orada yaşıya-
°ak kişilerin yurt d aşlarımız olduğunu düşünür-
•nk, ben de kendimi bir yurtdaş olarak, onların 
^viyesinde görüyorum ve sayın milletvekilleri
nin de yurtdaşlık açısından, insanlık acısından 
-T^eleve bakmak suretiyle acaba şöyle bir soru 
akıllarına gielmeız ;mıi, diyorum. Gıoçiıcd iskân 
içinde bile olsa imilleltvie'kili arkadaşlarım bu
rada bir gün, 24 saaıt barınımalk imkânını ka
bul ederler mi? Bu açıdan mıesieleye eğildiği
miz vakit, gerçekçi .açıdan mıeısıeleyi çözüme 
vardırınız. Hakikatten bazı yerlerde ihtiyaçtan 
fazla baraka yapılmıştır. Gerekçe olarak ileri 
sürülen husus; bölgenin deprem bölgesi olma
sıdır, yani gerecekte deprem olursa, bu yedek 
barakalardan istifade eitmie yoluma gidilecek
tir. 

Bir diğer gerekçe ise, henüz yerleşjtirilıeıme-
miş olan vatandaşlarıımıız varsa bunların yer-
leş'tirilmesi keyfiyetidir. Bazı yerlerde gittiği
miz Aralılk aym<da barakalar taımamlanımia-
mışıtı. Bu konu üzjerinlde fazlası ille dunmıyaca-
ğıım. Günkü, durmak imkânı vardır. Sadece, 
verilen bilgilere göre Kasıım ayında devam et
miştir Aralık ayımda da devanı eltmektedir. 
Meselâ Hacılar Köyü Muıhltarı Ali Ulu, bara
kalardan henüz ikmal edilmemiş olanlar var, 
kapıları ve pencereleri henüz takılmadı, diyor. 
Bu konuda yapılan şikâyetler üzerinde dunmı-
yacağım. Barakaların hangi tarihlerde yapımı
na devam öttükleri veya hanıgi tarihlerde biti
rildikleri hususunda verilmiş olan resmî tarih
lere de değinimiıyeceğim. 

Üçüncü konu, bazı yuntdaşlarıimıaa, bara
ka isıtedilkleıri halde baralka ıtalhısis ediiemeımiş 
olması ve çadırlarda kalmaları meselesi. Gör
dük, bazı valtanldaşlarıımız hâlâ çadırlarda idi
ler. N'adlen çatlırlaırida idiler? Hasar tespit lis
teler inde isimleri çıkmadığı için, hanenin için
deki aile ünitelerinin birinci hasar teısbitinde 
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göz önünde tutulmamış olmasından ileri 'gel
miştir, bâzı hallerde ise yoterli bir hasar teıslbi-
ti cihetine gidiim'emlesinden mütevellit olmuş-
ıtur, vesaire. Fakat bir gerçektir ki, Aralık 
ayında bâzı âfetizıede yurtdaşlarımız hâlâ ça
dırlarda idiler. Baraka alamamış olmasının se
beplerimden birıinin de anketlerden, üç altema-
tiftıen nalkdî yandım almayı kabul edip müra
caat etmiş olan ve bilâhare İmar ve İskân Ba
kanının alternatiflerden her hangi birini kabul 
•edeibilrmesi hakkında vermiş olduğu 3 Ekim ta
rihi ile ilgilidir. Sayın Bakan 3 Ekilme kadar 
nakit almak isteyenlerin baralkaya dönebile
ceklerini ve bunlara dahi baraka yapılması 
gerektiği hususunda emir varımiştir. Bir yerde 
ise bu hususun 20 Ekiline kadar uzatıldığını 
gördük. Fakat ne yazılk ki, nakit alıp da bilâ
hare iade «den veya almadan baralkaya tahvil 
eden yurtdaşl arımızdan bâzılarına baraka tah
sis edilememiş olduğunu görüyoruz. Hiç şüp
hesiz bu konuda bu şekilde bir direktif veri
lince, bunu uygulama yoluna da koymak gere-
kiridi. Yedek barakalarla ilgili veya bu konu
larda ilgililerin beyanları üzerinde durmak 
faydalıdır görüşündeyim. Meselâ Muş Valisi
nin şu sözleri var: «'Taşlıyaka köylüleri pre
fabrik evler isıteriz dediler. Varto'da 89 bara
ka vardı, 'bunlar isıtemeyincıe diğer köyleri yer
leştir] yoruz.» Deımıek ki, Taşlıyaka köylüleri 
prefalbrilk barakalar istemişler, kendileri için 
yapılan 89 barakaya girmemişler. Onların ye
rine başka köyleri yerleştiriyorlar. Yerleşltir-
dik değil, yerleştiriyoruz. Yedek barakalarla 
ilgili izahatında ise, bâzı ulaşılamıyan köyler 
ve iç isikân imkânı bulunam'ayanlar da var. 
Bunlar da bekliyor, bunların da yerleştirile
cek. Hasar tesıbitinde bulunmayıp hasara uğra
dığını bildirenler için Muş'ta baraka yapılıyor. 
Gamları takılacak, bir hafta içinde bitirile
cek; bunlar da yerleştirildikten sonra yerleş
me işi bitecek, diyor. Bu açık beyanlara ilâve 
•edilecek sözüm yoık. Bir başka izahında ise, 
halen açıkta kalanlar vardır, diyor. Bir soru 
üzıerinde isıe, 26 aile çadır altındadır, 26 aile 
muhtemelen balünni'edendir diyor. Bu konuda 
dinlediğimiz şikâyetlerde, halkın ileri sürdü
ğü hususlarda şunlar olmuş : «Mustafa Du
man, Grölyayla Köyü Muhtarı. 81 hane para al
dı, baraka yapılmadı, 16 haneye hiç bir şey 

! verilmedi, 3 Ekim'e kadar, lM'e verildi. 16 ha
ne halen çadırdadır, köyde kar yağdı.» 

Bir diğeri ? 
t «Haydarlbaba, Yarlısu Köyü İhtiyar Heye

tinde âzâ. 65 hanıe, (Iköyün hanıe adedi 65) ba
raka yapılmadı, 20 hane, ben dahil para aldik, 
cadında olan 30 hanıe var.» 

«Niyazi Doğan, B'oş'ikkaya muhtarı; 50 ha
ne para aldı, alımıyan 21 hane, çıadırlda olan 80 
hanıe, köy yolu yok, atla gidilir, ölecek miyiz, 
köye heyet isltiyonulm..» 

Tabiî köye gidilemedi. 
Bir de bir köyden dönüşte arabamızın önü

nü kadınlar çevirdiler, miecibur olduk, durduk. 
Şikâyetçi bayanlar, köylü karideslilerimiz arabayı 
sandılar, arabaya yapıştılar. Aynen şikâyetleri 
şu oldu: «25 aileye ne para ve ne de baraka ve
rildi, 104 haneyiz, teslbiti muhtar yaptı, 28 aile 
'komparası almadı, çadırdayız, kar yağdı, hay
vanlardan vaz geçtilk, can korkusu içindeyiz» 

Akgelin köyündeki hususlara Sayın Yavuz 
değindiği için ben duranıyacağı/m. Muş Ziraat 
Odası Başkanı nıın konu ile ilgili 'beyanları var. 
Müsaadenizle bumu okuyorum, Zoribey Tırpan
cı'nın: 

«Bâzı köylerimizde hasar gören vatandaşla
ra yardıım yapılmamıştır. Ziraat Odası olarak 
yaptığımız teıtlkikte fen elemanları birkaç evd 
rçiezieriek teslbit yapmışlardır. Bilâıhara nahiye 
/müdürümün yaptığı tetkikten anlaşıldı. Bâîzı 
(köylerde ağır hasar olduğu halde zarar gönme-
idiniz diye istekleri geri çevrilımıi«ıtıir. Âfet
ler Müdürlüğü mühürlü hasar cetvellerini muh
tarlara yenmiştir. Karaağaçlı, Yücetepe, Kum
luca, Ümalıdı, Umurca, Yağcılar, Köyibaşı... Bu
ralarda evlere ıgiremozısiiniz demişler ve evleri 
tahliye 'ettirmişlerdir. Bunlar bâlâ çadırdadır-
'lar. Bumlıardan para yardımı alanlar vardır» 
diyor Zoribey Tırpancı. Bu iddiaları Muş VaM-
silımin venmıiş olduğu dolsyaya göre bir değer-
lenjdirlmıe yapmak, hiç şüphesiz gerelkmıekltedir. 

Bir de Muş Valisinin vermiş olduğu ddkû-
* inamlara göre bu iddiaları değerlendirelim. Me
selâ, Karaağaçlı \hoyü; dosyadaki sırası 28, 
dusyaya göre nüfusu 86, hane adedi 11. Verilen 
bilgiye göre 11 hanede makit istemiş ve kıenıdi-
lArime tediye edillmiş. Aymı kcıyden Sait Salmut 
ise Muş Belediyesi kahvesinde yapılan toplan
tıda şunları söylüyor: «Köyde 189 hane var.» 
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Büyük bir yan'lışlıik olalbilir diye düşümdiüım ve 
meseleyi başka açılandan değerlendindim, bunu 
Yüce Meölso arz edeceğim. Hane adedi 11 di
yor, 189 diyor. «Jandanma gelip, köyü ağır ha
sarladır, cılkın dijyenelk boşalttı. Bunun içinde 11 
kişiye 2 500 er lira yendiler. Diğer kalanlara da 
baraka yerftleeelklti, (iki burada 11 hamıeye para 
verildiği Itultuyor, tutan husus ısaıdece 11 
badeye nakit yaridım (yapıldığı hulsu&udur, 
fdlevam ediyorum Salt Somut'un sözlerime) 
vtenilmıeldi. (Ziraat odası, özür dilenilin, diğer 
yiarldımılarla ilgili ıbâızı beyanlarda bulunuyor, 
onları geçiyorum.) Beş altı hane bir araya 
gîİTidi, perişan !duruimldayız» dliryor ve borçlarının 
uzun vâdeili olanak uzıaltılmıaısını filân işitiyor. 

Simidi ıdeğerlenıdimmıe yapmak için 1965 se-
çjimleri hakkımda Istabilsltik G'eruel Müldlüıiüğü-
nıün yapmış olduğu yayılma ımıüracaat ettim, bir 
>de 1965 seçıimlıerllnıden ilki hafiba sonra yapılmış 
mollan nıüfuıs sayımının henüz ilân eidilıni'elmiş olan 
öomıuçlamna bakmak surötiyle mıeaeleyi değcr-
'İenıdlrmeye gayret ettJim. Gördüm ki, bu köyde 
1397 nüfus vanmış. 1965 seçilinlerinlde isıe 45J 
seçmeni yanmış. Belki yanlış teslbit letımlş olabi
lirim, bu konuda büyük ayrılıklar var. Fakat 
(diğer köylerle ilgili olarak yapmış olduğum 
etütlerde bâzı rakam hataları okluğunu sönüyo
ruz. Masielâ, Kurriluca köyü, merkez köylerim
den, Muş Valiliğimin venmıiş olduğu dosyada 
33 ncü sırada, 62 nüfusu var, dosyaya göre, 
11 hane var, 11 hane de nakit istemiş ve nakit 
ödenmiş. Bu Zo.rbey Tırpancı'nm iddia ettiği 
.köylerden biri; 1965 seçim sonuçlarını veren 
aıslbatistiğe baktım, nüfusu 62 dir demem köyde 
74 tane seçımen var. Bir diğer husus, 1965 nüfus 
sayımına göne 181 nüfus var. Bittabi 62 nü
fusun karşısında 181 nüfus büyük bir fark gö
rülüyor. İki mislinden daha fazla, üç misli eiva-
rında. Ancak bu değerlenidinmeyi yapaılken 
gördüm ,ki, Muş Valisinin venmiş olduğu şu 
doisyaıdaiki bâzı rakamlar aynen 1965 seçirnle-
ninddki sonuçlarla uymaktadır. Masielâ Yoşilldal 
köyü için ıdosyalda 256 nüfus gösteraimiş, nüfus 
ıs^yımı aonucu 257. Doğanca köyü için 486 nü
fus göstenmiş Muş Valiliği nüfus sayımımda 
486 ıgömiltoelkbeidir. Bu misallerimize 'devam 
edebiliniz. Bir başka 'köy, Umurca köyü, Kio.r-
Ikuta bağlııdır,, valiMt dosyasındaki sınaisi 132 
dir. Nüfusu 162, hane adedi 18, baraka istiyen 

18, fakat başka bir malûmat yok. Yani, barakla 
yapılmış mıdır, yapılmamış maldır? Bu koınıulda 
her haınigfi bir malûmat yok. Bakıyoruz 1965 se
çimlerindeki sonuca, 162 nüfusu varıdır denilen 
yerlde 161 seçımıeni vandır. 1965 nüfus sayumla-
rının sonueuna balkıyoruz, nüfusu 162 'denilen 
iyende 413 yurttaşımızın buılumlckığu görülüyor. 

BİT başka köy, Mercinue/kkalıe'ye bağlı Yüce-
tepe köyü, valilikçe veriLem dosya da sırası 77, 
nüfusu 862, haine adedi 142, istenen baraka 
adedi 47, ödenen nakid 95, yapılan baraka 
adedi 122, hizmetten istifade eden aile adedi 
217. 142 hane vardır bu Yüaetepe köyünde, 
hizmet 217 aileye indirilmiştir. Nüfus sayımıma 
bakıyoruz, 1951 rakamını görüyoruz. 

'Sayın milletvekilleri, arz ettiğim hususlar
da iki noktaya dikkatinizi çekmek isterim. 
Biri; Muş Valisinin vermiş olduğu dosyaya gö
re br değerlendirme yaptığınız takdirde, mese
lâ (A) miktarımda aile vardır, denmiş, bakı
yoruz, (A) miktarındaki aileye hizmet götürül
müş. Bu artmamış. Diğer bâzı köylere bakı
yoruz, meselâ, biraz evvel arz etmiş olduğum 
köy giıhi bir başka köy, Sudurağı köyü, 47 
hanıe varmış, bu 47 haneden 90 aile ortaya çık
mış galiba, 90 aileye hizmet götürülebilmiış. 
Yani haine adedi artmış, bu suretle daha fazla 
aileye hizmet görmek imkânı bulunabilmiş. 
Bumdan şunu anlamak mümkün : Hasar tesbiti 
sonucumda ikimci veya üçüncü hasarlara eğil
mek imkâna bulunan köylerde aile adedinim 
tamamen tesbit edilebildiği bir noktaya kadar 
bu suneıtle bütün ailelerin yapılmış olan yardım
lardan istifade atmak imkânını bulduğu, di
ğerlerimde ise hane adedimin tesbit edilen hanıe 
adedi iler hizmet gören hame adedinde bir de
ğişme yok, bu suretle şikâyetler hiç şüphesiz 
artıyor. Bâzı ahvalde de, biraz evvel zikretti
ğim gibi, meselâ, 82 nüfus gösteriliyor, haddi
zatında daha fazla nüfus vardır ve gerekli ti
tizlik gösterilmemiştir bu kon/uda. Bu sebeple 
de şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Hiç 
şüphesiz bu konularda gerekli titizlik gösteril
miş olsaydı, öncelikle aile ünitesi nazarı dikka
te alınıp hareket edilseydi, kanımızca, şikâ
yetler çok asgari seviyeye indirilecekti. 

Diğer bir konuya geçiyoruz : Yetiştirüeımi-
yeeektir kanısı sonucu mütaahhitlere baraka 
yaptırılması. Raporda, 1 044 barakanın muta-
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ahhitlero yaptırıldığı ifade edilmektedir. :Bilim-
diiğıi üzıere Devlet tarafından yaptırılan baıra^ 
kalar 3 501 lira 81 kuruşa mal olmuştur. Mü-
taalbbitlene ihale edilen barakalar ise tanesi 
6 bin liradan ihale eıdiLm'işıtir. Hesapladığımız 
vakit görüyoruz ki, 3 501 lira 81 kuruşa çıkam 
baraka - ki Adalet Pıarti'lii millet vekili arka
daşlarımı daima şikâyet 'ederler - «Devletin yap
tığı böylesine işler daima paıhalıya çıkar» deır-
ler, bu açıdaın meseleyi değerlendir di ğiımiz va
kit daiba ucuza çıkarılması imkânları var de
rnektir, bir yönü ille, 6 bin liraya ihale edildiği 
takdirde, ki ihale edilmiş 2 607 912 lirıa para 
bâzı kiims eleme haksız bir kazanç olarak veril
miştir, görüşündeyiz. Bu husus Adalet Partisi 
'iktidarının bu konudaki iktisadi görüşünü be
lirtmesi balkımındaın da 3 501 lira 81 kuruşa 
baraka çıkıyor. 6 000 liraya ihale ediliyor hu
susu iktisadi görüşünü belirtmek bakımından 
da ilginçtir. 

Bir baralkada birdeın ziyade ailemin baırındı-
riilması hususu... Bu doğrudur. Biz bunu araş
tırmamızda gördük. Ayrıca Muş Valisinin be
yanlarında da gördük böylesine uygulamalar ol
duğunu. Bilindiği üzene, balık istifi 8 nüfus 
18,52 metre karelik yene sığdırıldı. Barakala
rın 'övsafı hakkında, kapıların içeriye açılma
sı, soğuğun birdenbire içeriye girmesi, kenar
larımın çok az yükseklikte bulunması g'ilbi husus
lar üzerinde durmayacağım. İçerde kendisine 
lâzım olan levazımatın bulunması, kab - kaça
ğın, gıda malzemesinin yenileştirilmesi keyfiye
ti üzerimde durmıyacağım. Bu daracılk yerde 
«•geçici iskândır» diyerek fazla, birden ziyade 
ailelerim barındırılma yoluna gidilmesi, hiç 
şüphesiz, doğru bir yol olmamıştır. Böylesine 
uygulamıayı Akpınaır köyünde gördük. Akpı-
nar köyü 1962 seçimlerinde 212 seçmemi bulu-
mıan bir köy. Uygulamanın böyle olması husu
sunda, yaıni buna önem verilmediği hususunda 
Muş Valisinin beyanları da enteresan. Müsaa
de ederseniz bunu okuyayım : 

«Bakan Bey burada kimse açıkta 'kalmasın 
diye emir vermişlerdir. Biz dağıtımı hane esa
sına görıe yaptık. Faik at bir' ham e içinde muhte
lif aileler varsa, müstakil hak sahibi oldukları 
takibedilip Bakanlığa gönderildi. Bakanlık 
tasdik ederse kendileri daıimî iskâna tabi tu
tulur. Balkan buradayken 8 nüfusa bir baraka, 
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8 nüfustan fazla olama iki baraka verillmıesiaıji 
emir buyurımuşlardiır. (Notlar, sayfa 34)» 

Bir milletvekili arkadaşımıızın sorusu : «Bir 
hanede iki aile varsa ve bunlar 8 kişiden az 
ise, bunlara da ykıe tek baraka mı verildi?» 

Oevaıp : «B'iız bu durumları 3 - 4 aylık ge
çici iskânı esas aldığımızdan nazarı itibara al
madık.» Biır diğer üye; Âfetler Kanunumdan 
bahsederek, «Aile ünitelenimin ayrı olması gere
kir*. Amame ve öınflerlımize göre de böyle olması 
lâzımdır. Sayın Vali, evli çocuğun babasımun 
yanında yatmamak için ölüm pahasına çadırda 
yattığını biliyor mu?» 

'öevap : «Bizim yaptığımız geçici iskândır. 
Aynı barakada fazla miktarda aile yatması om
ları hak sadıibi etmez. Bugün bizim için aslo-
lan can kurtarmaktır.» olmuştur. 

Jljç şüphesiz on* çatı anında, bir oda İçinde 
müsait dahi olsa, daha büyük oJsa bu barakalar, 
birden ziyade ailenin barınmasının ne derecede 
doğru bir tutum ve davranış olduğunu Yüksek 
Meclis takdir buyurur kanaatindeyim. 

Biraz evvel ifade ettiğim Akpmar köyünden 
misal vermek istiyorum. Bu köyde dinlenen Sefer 
(İçlen aynen şöyle diyor : «Müstakil ev sahibi 
'dini. Birinci listeye girdim. Sonra ismin çıkma
lı dendi, ek listeye girdim, şantiye kapandı diye 
baraka alamadım. Çadırda idim, sonra soğuklar 
bastı, kaynımın barakasına sığındım. Aynı bara
kada İsmail, Şaban, Yunus, Bekir de var. Bunlar 
da evli. 10 nüfus tek barakadayız. Bunlardan yal
nız biri köm yardımı aldı.» 

Aynı köyde Mehmet Yolcu, Dursun Yolcu, 
Mahmut Yolcu; üçü de evli. Evvelce 5 odalı bir 
evde otururlarmış Bir teki köm yardımı almış. 
Bunların üçü de evli. Ali de tek barakada, 

Aynı köyde Zeynel Çoruh, Refik Çoruh. As
kerliklerini yapmışlar, iki aile, evli. Babaları İb
rahim Çoruh'un barakasında. Hepsi de 9 nüfus. 

Sayın milletvekilleri, kutup çadırına gelince: 
Kutup çadırını gördük, nasıl kullanıldığını da 
gördük. Muayyen bir bilgi istiycn, yani kullanı
lışında yeterli bilgi olmadığı takdirde sağladığı 
vasıfları kaybedebil en bir 'barınak. Gerçekten 
..•»ayın Kemal Yılmaz iyi söylediler: «Tekniğine 
ve usulüne göre iyi kullanıldığı takdirde.» Evet, 
tekniğine ve usulüne göre kullanmak imkânını 
vatandaşımız, yurttaşımız bulabildiği takdirde 
geçerli olabilir. Eğer tekniğine uygun kullanma-
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sim bilmiyorsanız, usulüne uygun kullanmasın: 
bilmiyorsanız gerçekten geçerli değildir. Burada
ki yurttaşlarımızın kültür seviyesi malûm. Muay
yen eğitim görmüş bir erin bu çadırı kullanması 
pekâlâ mümkündür. Fakat bu yurttaşlarımızın 
bu çadırların altında, barakalar kadar veya bara
kalardan daha iyi bir şekilde barındıklarını iddia 
etmek geçerli değildir. Sayın Kemal Yılmaz arka
daşımız böyle ifade ettiler. «Tekniğine, usulüne 
göre kullanıldığı takdirde barakadan daha iyi
dir diyor. Bu imkân, maalesef, bu yurttaşlarımız
da yok. Bu sebeple de kutup çadırının iyi kullan
ma düzeni içinde bulunmadığını ve soğuktan için
dekileri barındırmadığını gördük. Bu arada ku
tup çadırlarının dağ köylerinde kullanıldığını da 
göz önüne alalım. Kutup çadırları bâzı yerlerde 
de geç dağıtılmış Meselâ; Halit Akpolat, Sarı-
kuşak köyünden «Dünden itibaren kutup çadırı 
bizlere verilmeye başlandı.» dedi. Yani Aralık 
ayında. Aralık ayında hava malûm, bölgenin ik
limi malûm. Bunun dağıtılmasından da anlaşıl
maktadır ki, bâzı gecikmeler olmuştur. 

Kereste nakliyatı konusuna gelince: Raporda 
bu konuda verilen bilgi, 15 şirkete duyuruda 
bulunulduğu hakkındadır. Demek ki, 15 şirkete 
böyle bir iş olduğu duyurulmuş ve bu 15 şirketten 
bâzıları iltifat etmiş, bâzıları iltifat etmemişler. 
İltifat edenlerden en yüksek fiyat veren Tuzcu-
oğlu Şirketi olmuş; çok enteresan rakamlar vcv-

'miş. Meselâ, Ayancık, Bafra, Borçka'dan 24 ()(;" 
metreküb kerestenin nakli için 9 milyon 3"7 
bin lira istemiş. Yani 1 metreküb kerestenin nak
li için 391 lira para talebetmiş. Aynı şirket Es
kipazar, Dursunbey'den ve Bolu'dan 16 000 met
reküb keresteyi ise 9 768 000 liraya nakledebi
leceğini bildirmiş, yani metrekübünü 610 liraya 
nakledeceğini ifade etmiş. Enteresan bir şey, Ger 
çi buna ihale edilmemiştir. Edilmemiş ama ver' 
len rakam enteresan. Sordum, bu bölgede keres
tenin metrekübü kaça diye, 600 lira civarında 

- olduğunu ifade ettiler. Metrekübü 600 lira; 
nakli için 600 lira talebediliyor. Enteresan. İha
lenin yapıldığı şirketlerden Ulusoy, yaptığım 
hesaba göre, 151 liraya nakletmiş, metrekübünü. 
(O. H. P. sıralarından, «170 liraya», sesi.) Öyle 
ise özür dilerim, 170 lira olabilir. Benim yaptı
ğım hesap bu. 

Raporun bir yerinde biraz ev al ifade ettiğim 
gibi, Erzurum'da anket alternat ilerinden b'rinin 

bin lira para ile 2 metreküb kereste verilmesi 
mevzuubahistir demiştim. Sayfa 21 de, «Erzu
rum ili için 553 ailenin de biner lira nakdî yar
dım ve 2 metreküb kereste talebinde bulunduk
ları anlaşılmıştır.» diyor. Demek ki, 2 bin lira 
nakdî yardım yapıldığına göre, bunun bin lirası 
nakit olarak veriliyor, bin lira bedel için ise, 2 
metreküb kereste veriliyor. Sordum burada il
gili arkadaşa; rakam olarak galiba 473 dedi, 473 
lira civarında bize mal olmuştur. Bu sebeple 2 
metreküb, bin lira bedel karşılığı olarak veril
miş. Bu açıdan da meseleye baktığımız takdirde 
mütaahhitlik müessesesinin ne getirdiğini Yüce 
Heyetin takdirlerine arz ederim. 

Yol meselesi ve iş bulma meselesine gelince; 
hiç şüphesiz bu konuda, yol konusunda hizmetler 
olmuştur. Ancak raporda kendi kendisini tekzibe-
den beyanlar vardır. Müsaadenizle buna da de
ğineyim. Meselâ, Muş - Bulanık yolu için rapo-
L-un 19 ncu sayfasında, yolun tamamı kış ayların
da geçit verir duruma getirilmiştir dendiği hal
de, Bulanık'a gidilmesi söz konusu olduğunda 
ifade edilen yoldan gitmemize imkân bulunmadı
ğını, ancak bir başka yol tariki ile Tatvan, Ahlat, 
Erciş üzerinden Bulanık'a gitmek imkânı mev-
cudolduğunu ifade ettiler, Komisyon üyeleri ar
kadaşlarım hatırlarlar. 

Bir diğer yolla ilgili husus ise; Çat konusun
da serd edilen ifadedir. Yol kışın geçit verir ha
le getirilmiştir denilmekte ise de gitmek istedik, 
fakat yarı yoldan, yolun kapalı olması dolayısiy-
le kış geçit vermediği için geri döndük. Tckzibe-
den yeri işaret etmek arzusundayım. 

iBir bölümünde aynen; bu konuda kendi ken
disini nakzeden beyan vardır, özür dilerim say
fasını bulamadım, tesbit edebildiğim vakit ayrı
ca arz edeceğim. Kendimiz gördük ki uygulama, 
Bulanık'la Çat konusunda yapılmakta olan iddia 
doğru değildir, kışın geçit verir durumda değil
dir. Ancak yol hizmetleri konusu üzerinde durul
muştur, bunu da ifade etmek gerekir. Genel ola
rak ayırmış olduğumuz konulardan birisi geçici 
iskân meselesi idi. 

Geçici iskânla ilgili Su Komisyonu raporuna 
dercedilmiş olan objektif bilgiler dolayrsiyle me
sele hakkında daiha açık, daha kesin beyanda bu
lunma imkânı buluyoruz. Gittik, gördük. Su Ko
misyonda bulunma imkânını sağladım. Arkadaş
larım eksik olmasınlar oy verdiler, komisyonda 
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görev alma imkânını buldum. Geçici iskân konu
sunda yapılmış olan hizmetleri ikiye ayırıyorum. 
Birincisi, gerçekten iyi meskenlere yerleştirilen 
yurtdaşlarımızdır. Müstakil evler, her türlü me
deni ihtiyaçları bulunan meskenler. Bunlar üze
rinde her hangi bir beyanda bulunacak değilim. 
Ancak kısa bir süre için daihi olsa barınmaya 
müsait olmıyan yerlerdir, ki, bunlar üzerinde kı
saca durmakta fayda görüyorum. Bunlar genel
likle biriket veya tahtadan veya kontrplâktan, 
birbirlerinden ayrılmış küçük kameralar halin
dedir, üstü açıktır. Üstü açık olması dolayısiyle, 
binanın üstü de çok yüksek, barakaların üstü 
yüksek olduğundan ısınma meselesi bir problem. 
idi. Her ne kadar geçici iskânın yapıldığı yer
lerde mülâvim iklim bulunmasına rağmen bu se
ne bövle olmadı, hepinizin malûmu olduğu üzere. 
Bu sebeple ısınma yönünden sıkıntı çekmişlerdir. 

Bi* dio-er husus, 10 ailenin 15 ailenin aynı 
çatı altında sadece kontrplâk veya iki metre yük
seklikte biriketle birbirinden ayrılması .suretiyle 
iskân voluna gidilmiş olmasının mahzurları aşi
kârdır. Bunun üzerinde derin derin beyanlarda 
bu'lunmavı gerekli görmüvorum. Gerek ahlâki, 
yönden örerek diğer yünlerden mahzurludur. Bâ
zı, böylesine ayrılmış olan barınaklarda kapıla
rın kilimle yalhut bezle kapanmış olduğunu da 
«ördük. Raporun Kırıkhan'daki geçici iskânla 
iVili bölümünde taihri'klerden bahsedilmektedir. 
D aba iyi bir iskân şartlarına kavuşturulmak için 
kövlere yerleştirmek yoluna gidilmek istenmiş. 
ancak vapılan taihrikler dolayısiyle bunların böy
lesine bir geçici iskânı kabul etmedikleri ifade 
"demektedir. Bu konuda diğer Su Komisyonda 
bu1 iman arkadaşlarımla aynı kanıda değilim. 
Z'^a îeel ilinde de aynı durumu gördük. İçel'de 
tütün deposuna yerleştirilen aileler vardı. Bun
la^ da avrılmak istemediler, birbirlerinden ayrı
lıp kövlerde yerleşme yoluna gitmediler. Bu ko
nudaki raporun bölümünde aynen şu ifade var
dır : 

m «tr-el iline 115 ailede 620 felâketzede gelmiş 
olup. köylere ayrı ayrı yerleşmeyi kabul etmedik
lerinden bunlardan 31 aile de 196 nüfus il mer
kezine yerleştirilmiştir», denmektedir. Burada 
bir tahrik yok. Ama ayrılmak istemiyorlar. Ay
rılmak istememelerinde sebep dalha çok psikolo
jik olmuştur. Felâket görmüşlerdir, yaralıdırlar, 
birbirlerinden ayrılmak istememektedirler ve bir 
arada bulunmak istemektedirler. 

Su Komisyonu raporunun netice kısmında: 
•»Matbuata kadar aksetmiş olan bir kısım bakım
sızlık, ilgisizlik, perişanlık iddialarının tamamen 
yalan olduklarını, felâketzedelere büyük bir ihti
mam gösterildiğini, açıkta aç. ve çıplak kimse bu
lunmadığını, hattâ köylerindekinin çok üstünde 
bir hayata kavuşturaldükları için buralardan 
.gitmek istemediklerini bizzat müşahede ve tesbit 
etmiş bulunmanın hazzı içinde hazırladığımız 
bu rapor...» filân denilmektedir. 

Gerçeğe inildiğinde şunlar görülüyor: Gerçek
ten köylüler geriye dönmek istememekte, çoğun
luğu bu bölıgede yerleşmek istemektedir. Sebebi 
bu bölge bereketli bir bölgedir. Acaba kendileri
ne toprak verilir mi, burada daimî iskâna ken
dileri tabi tutulur mu düşüncesi vardır. 

Bir diğer husus, felâket görmüşlerdir, çoğu
nun orada toprağı falan yoktur. Bu sebeple de 
Maket gördükleri yerlore gitmek istememekte-
'IHor. Bii' diğer husus, kendi ilkel yaşantılarına 
"iöre bulundukları eevrodeki yaşantı ileri bir dü-
""u göstermektedir. Böylesine bir düzen içinde 
vnsamak, bulunmak arzusudur. Bu sebeplerden 
dolayı da gitmeme konusunda büyük taleplerde 
bulunmuşlardır. 

Bu konuyu da bu şekilde bağladıktan sonra 
'l a i mî iskân meselesine geçiyorum. 

»Sayın milletvekilleri, bundan sonra en önem-
U olan husus araştırma ile ilgili, bu yurttaşları
mız için daimî iskân meselesinin uygulama saf
hasına geçilip geçilmiyeceği hususudur. Rapor 
•p,ı.zla bir şey vermemektedir. Konu ile ilgili iller
de yaptığımız incelemelerde bâzı valiler aynen 
şunları söylediler. «Daimî iskânla ilgi
li Ankara'da valiler toplantısı yapıldı. 
Bâzı kararlar alındı, bâzı mütalâalar ileri sü
rüldü. Bunlara göre hazırlılklar Mant ayuruda 
bitecektir ve Nisan ayından itibaren çalışma
lara geçil eociktir.» Her ne kadar çalışmaların 
ne kente de olduğunu bilmiyorsak dıa duruım 
şunu gö'sitenmıektedir: Olumlu, geçerli bir dai
mî isikân politikası henüz teıslbiit edilmİLŞ dıeğil-
>dir. Uygulamaya da gitme alâmetleri ortada 
ydkltur ye haltta geçici isikânidır. Bu sebeple 
bir aile bir barakada barınabilir, sıelkiz nuıfus 
bir baralka altında barınabilir iddiası ileri sü-
rüiünken bu iskânın 4 - 5 aıy olacağı ifaıde edil
mişti. Öyle zannederiz ki bu baralka geçici is-
•kân değil, uzun bir süre meslken olaraik kul-
lanılmalk zarureti ile karşı karşıya kalınacaik-
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tır. iliç şüpihesiz araumuz bu değildir. Bir an 
ön-cıe bu yurttaşlarımızın daimi meskenlerine 
kavuşturulması ve huzursuzluğun nihayete er
dirilmesi gerekir. Zina kalabalık bir vatandaş 
topluluğu bu bölgede bâlâ tehlikeli konutlar 
içinde barınmak ımeciburiyetinıdedir. Daha ev
velki izabatıımda arz etmiştim. Depremle ilgi
li daimi iskân meselesi mevzuu bahis olduğu 
vakit aklımıza şunlar gelmektedir: Acaba bu 
nüfus derprem bölgesi olmıyan yerlere mi kay
dırılacaktır veya böylesine bir yola gidilmiye-
cek tc burada depreme dayanılklı konutlar 
yapmak suretiyle bir daimi isıkân politikası mı 
takip odiloeelkitir veya bazı yerlerdeki nüfus 
kaydırılacak da ağırlık sıkleti yine burada mı 
'muhafaza edilecektir gibi sorular alkla gelmıdk-
-tedir. Bu konuda herhangi bir aydınlatma da 
yoktur. Meslken yapıımı ile ilgili çalışmalar 
hakkında edinebildiğimiz bilgilere göre ileri 
sürülen iddialar vardır, raporlar vardır. Bazı
ları demektedir ki, bu bölgenin şartları göz 
önünde bnlundurulm ak suretiyle muayyen bir 
konut tipi tercih edilmek suretiyle burada dal
ımı isıkân yoluna gitmek gerekir. Bazıları da bu 
yola gidilirken eldeki malzeme yani çevrenin 
mıal/Jcm'eleni dcğeıdendirillmıeik suretiyle daimî 
iskân yolu tercih edilmelidir düşüncesindedir. 
iliç şüphesiz çevrenin iktisalclî yönüne baktı
ğımız vakit, hayvancılığın önde gelmesi göz 
önünde tutulacak bir falktöındür. Halikın hay
vancılığa önem vermesi ve bu yolda uzun sü
re çalışmış bulunması dıolayisiyle* başka böl
gelere kaydırma yapıldığı takdirde geçerli ol
mayacak bir daimî islkân politikası içine giri
lebileceği düşünülebilir. Bütün bu sorunlarla 
cevap verilmek bir zaruret halindedir. Komis
yon olaralk bu konunun tizlerinde yeteri kadar 
duramadık, durmak imkânını bulamadık. Hiç 
şüphesiz, gerek komisyon adına sayın sözcü 
ve gerekse Sayın Balkan cevap vereceklerdir. 
Bu konudaki çalışmaları Yüce Meclise detayı
na inmek suretiyle sunarlarsa, Yüce Meclisin 
alacağı kararda etkisi olacaktır kanısındayız. 

Sayın Milletvekilleri, netioe olaralk şunları 
ifade etmek isteriz. Çalışma yeterli olmuştur 
veya yeterli olmamıştır, bu değerlendirmeyi 
yaparken bundan evvelki depremler dolayıjsiy-
le hükümetlerin göstermiş olduğu, çevreye gös
termiş olduğu ilgiyide değerlendirmek suretiy
le bir değerlendirmeye gitmek doğru değdl-

' dir. 1946 depreminde, 1938 depneaninde şun
lar yapılmışjtır veya hiç bir şjey yapılmamış-

\ tır, buna göre bu depremde gösterilmiş olan 
çalışmalar, gösıterilımiş olan ilgi, faaliyetler ye
terlidir demek hiç şüphesiz geçer değildir, ıge-

i çerli bir yol değildir. 
Bir diğler yönde, meselâ Afrika'nın filânca 

'̂.Ur-övnde bu deprem olsa ildi, >o ülkenin Hıölkü-
..abiırin. bu konuya giidberıeoeği ilgi veya çalış-
alar ı açısından mesc-ıleyi dıeğerlcnıdiırlrıs'eik, 

al;; yüphıesız yeterli bir çalışmadır veya deprem 
LıgLltet'ıe'ıde ols/a kili, İngültere Hj'jlkütnetln'in ko-
auya eğilmedi şu şıdkikle olacaktı, bu açııdan 
.üio^e'leyi değerkndirldıiğkıııiz vakit, ıdepreın do-
'ayıısıyle göste rölen faaliydt yeltierisizdir, diye 
Uİr değendendi rmıetyle 'de gü'rrjcımjek geudk'ir. Biz 
elimizdeki imkânlara ve m'emıklket'imıizıin koşul
la nana göre değerlcndinmjc yaıparak diyoruz ki, 
^ıe;iek <o.ııganiza:ryo'n bozuklukları, gerieklsie mıev-
/îiıatın yeterli şekilde uygulanmamam ve so
rumlu kişilerin bâzı ahvalde sorıumisonzca beyan
dın, vaitlerii s'onucu depremle ilgili çalışmalar 
başarılı oknaımıışltır. Gnupumuzun bu konudaki 
görüşü budur. Saygiıyle arz eldenim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
(iıyasetıtiın Kanaca buyurun. 

C. H. P. GlrtJPU ADINA GİYASETTİN 
KAIIAOA (lEırzuruım) — Sayın Başkan, sayın 
•milletvekilleri, Deprem Aııaştırımıa Koımiısyonıu-
nıın göreve başilaimiasiyle yapılan icraalt, tanzim 
edilen rapor, rapor neticesinde Deprem Araştır
ıma Konııiayonunım kendi arasımda yapmış oldu
ğu çalıışimalar, çaluşlmıaların sonunda tanzim edi
len rapor ve Yülkısdk Mecliste yapılan müzake
releri şu ama kadar geltiıımiş bulunuyoruz. 

Konıuşımaıma baişLaimialdan öneie Sayın A. P. 
aijz-eüısiü Muıstafıa Yılmaz arkadaişıımıznı değin
miş olduğu bir ilki konuya cevap veıımiekte fay
ıda buluyu raim. 

Konulmalarının baış'lıanıgııcıınldla önerge saihibıi 
| arkadaşların aynı zaımıaıkla Araştırıma Kclmis-

y onunda görev laJİma'larını ye ildi ve sıeraen'işte 
bulundu. önergeyi veren ı «kadarları heım davacı 
ve hem de Kıamıtayonlda ve burada dâvanı/n hâ-
ıkıimli durumunda gösterilmek ktıediler. Aılkadam-
ımıızın bu derece bir serzenişte bukınımatmaısı da
ha lısabıcibli olurdu. Biız, Parlâmento üyesiyiz, 32 
ımilyon insıanı tamısil ediyoruz. Gönlümüz arzu 

j eder ki, konuştuğumuz sözlerde sehven veya 
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unutarıalk vıeya bir hafıza yanılması sıeıbe'biyle 
bir yanlış saz sıöykım'ddiğliımıiz takdirde, bunun 
dıışıiınldalki biüitüu kanıuşınıalanınıiizın son denece 
iısalbıcıtli, yerimde, nöt ve cerhi kalti surıefite im
kânsız olaylarla ve valkıalara dayıanirnıası lâ-
'zımıdır. Simidi siniyin Ramiıaıyon bakkamımız da 
önergenin kabul odilııneısl veya ed'ilrmnmınsıi üze
nimde konuşurken .aynı beımıemuMıe buılunım.uşlar-
dı. Bilâhaıia Depremi Anarjltınma Koımfcıyomuna 
•siyasi pantiler üyelerini gösteri: ıkeın ilik clkunıan 
listcıde, A. P. ııiın lisltıeıslnlde ayriTm o bölgenin 
ımlllötvokillcninl'm Dopnom Aııaışltı rınıa K::ımlsy>)'-
nunda görev aliması içiin belkliıfltıe bulumulımuş-
till. 

İkinci husuls: Mıcclilslticfki sıeıs bamdlar.ınd'a tah
rifat olduğuna dair Millet Bantlısl Gonel Bıaş-
ikamı Sayın Osman Bölıülkbaşı'mım verlmiş o'klu-
ğu Mıoellils Araşltınma önicngeısıiıne mulkalbil Sayın 
AdaLeJt Parltisi tarafımdan da .aynı nıoaılde bir 
Meclis araşltınmıa^ı İKtoııımiışlti. MJccliıs araştırımı;IRI 
ömei'geısim 'talobleıden a i (kadarla ı -rrı biizaıtihi ken-
•disıi aynı zaıımamda bu bamıdlam Araştırma Ko-
mıi^yonuıııa da üye olara.k soçlilımiş teridir. O hâ
dise, hâdâsıoımiizıe tekaıddüım 'Ctltiğinc göne ar'ka-
daşımızıın bize bu şdkitde ıHerzıemişıbe bulunimıa-
ısının bizızalt kemdi ie bünyeıle rinıdıe dairi bir te
amül halinle >geimediğıinii baıtırlaıtımaikta fayda 
umıarııın. 

Bir diğer huisuıs; bu konuya biz bamaıs eder
ken rehberimiz daima ımillî birlik, milılî bera-
berlik yaraitımak, vaıtan 'sevgisini, gerek im.eim.le-
ıköt sathımda ve gerelkse bütün vaıtamdaşların 
kalbinde aynı derecede miıubafazıa eıbm ektir. Di
limiz, hıeıyeıeamimıız sıöbıelbiıyle bcllki inciibeiccık bâzı 
sözler sıarıfiedeıbilir. Buınıdan .suııdbi kaıtiyeıdie çe-
(kinımeye, korummaıya âızamii deneeıeıde gayret 
edeceğiz, ihtiyıarıımıız dışında çıkacak ısiL'ızleriden 
peşinen özür dilediğimi de arz eideıfnm. 

Sayın Genel Baraka mum izin ilik önce Mıeeliis 
araştırmıası talebiyle ilgili olanak yapirnış oldu
ğu konuşmamın ışığı, onun manltlk vıc imâna sı'Az-
gıoei icoriısiiındıe bendemiz dle C. H. P. Meclis Gru-
pu adına aynı donecede ve aynı ölçü iç'eırisiınıdie 
konuşma yapmıa azim ve karıarınldayıım. Bu se
beple şimdi belki bâızı konulana tenlkild sıaıdeidin-
ıde, haklı olarıa'k, bir lisanı nıeızaıkötle dıokıunımaîk 
mecbur'iyetinde kalacağımı, her halde bunu ar
kadaşlarımız da hoş karşılıyacaiklardır. Ama 
ben bugün yapılan bu araştırmaların neticesin

de bâzı yolsuz işler veya bâzı mevzuat dışı ımn-
lamcleleri tesbit edip te bunada ortaya kloyıdu-
ğumdan dolayı, buraya çıkan bir aılkadaşıımızm, 
daha hâdiselerden 20 vsene, 30 sene sonraya gi
dip de geçmişte mazi ile ilgili hâdiseleri 'karşı 
karşıya getirip de bir mıüınazara veya bir mü
nakaşa haline konunun dökülmesinde hiçbir 
fayda ummadığnmızı da itia.de etmek isterim. 
Bunu arz etmekten maksadım şudur: Gecen 
oturumda C. 11'. P. Meclis Grupu adına konu
dan Sayın Mermlin Neftçi arkadaşımız gayet 
güzel, selis, nezaket ve nezaket ölçüleri içeri
sinde konuşma yapmış olmasına rağımıen A. I*. 
Grupu adına konuşan Sayın Mustafa Kemal 
Yılmaz arkadaşnmız hcımcıı hâdiseyi bir Erzin
can olayına, bir çivi meselesine kadar uzattılar, 
.fakat tekrar konuyu orada düğüm'leyip başka 
konuya girdiler. 

Arkadaşlarım, bunda fayda yoktur. G'ccmişt'e 
çok mücadele ettik, çok didindik, vatan zarar 
gündü, ırnillet zarar gördü, Parlâımenlbo »arar 
gördü, biz zarar gürdük. Gönlüm arzu eder ki, 
muhalefetin milletvekilleri olarak yapacağımız 
bu konuyniia, evlâdını, eşini, dostunu, 'kardeşini 
enkaz altında kaybetmiş vatandaşlarımıza fay
dalı olsun. Ve bizim muhalefet mensubu olarak 
'konuştuğumuz için Hükümetin veya (iktidarın 
yapacağı icraatlar sırf 'bizim tenkit veya ko-
nugm alanımızdan dolayı, gönlümüz çok arzu 
eder ki, vatandaşlarımız her hangi bir zar.ardi-
de olay İle veyahut da muhalefetin müsaımaha-
sındaclır diye iktidar kendilerinin üzerinden yar
dımlarını esir gemlesin. Şüphesiz iktidarın ha
tırından da böyle bir şey geçmez, ama ben şah
san bu konuya da ıteımas etmeyi faydalı bul
dum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ikonuya girme
den evvel komisyonumuzun çalışmaları hakkında 
malûmat vermekte fayda umarım. Çünkü ko
misyon göreve ıbaşladığı zaman önergede yazılı 
olan yerlerin bir kısmana gitmediler ve önada 
her hangi bir araştırma yapmadılar. Gidilimi-
yen ve araştırma yapılmıyaıı bölgeler; Erzu
rum'un Karayazı ve Çat ilçeleriyle, Erzurum 
İl Merkezi, Muş'un Bulanık ilçesine sureti ka-
tlyede gidilmedi, bütün ısrarımıza, bütün gay
retimize ve bütün »arzumuza rağmen. 

İkinci bir nokta; gidilen yerlerde bir iki sa
at, bâzısında birkaç saat kalındı, ıbâzısında me-
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selâ Tekman'a gecenin karanlığında girdik, 
hiçbir bina, hiçbir baraka, hiçbir yer görme
dik, aynı gecenin karanlığında hiçbir yer gör
meden, aynı şekilde ayrılıp çıkmak zorunda 
kaldık. Bu da araştırmanın ne kadar natamamı 
olduğunu gösteriyor. Bütün 'bunların ışığımda 
vaktimizin çok olmasına rağmen bu kadar geni;, 
ve yaygın bir sahada üçyüzbin insanın zara 
gördüğü bir bölgede araştırmanın dokuz gün 
Kik bir müddete hasredilmesi, bahusus bu .müt! 
de tin de ıbir kısmının yolda geçtiği nazarı '/; 
bara alınırsa Araştırma Komisyonunun kendis. 
ne tevdi edilen görevi ifa etmediği, çok bel' 
bir surette anlaşılmaktadır herhalde. 

Bir ikinci husus, muhterem arkadaşlarıı • 
gittik, karınca kaderince gezdik, gördük. 1 •';; 
kat bu gezip sönmelerimiz neticesinde vata 
d aşların bazan temsilcileri, 'bazan ıkendü' 
dertlerinli dile getirdiler, ıstıraplarım söyledi.1 

Bir stenomuz yoktu, bir daktilomuz yolktu, 1 
za'bıt tanzim etime usulümüz yolktu. 

iler arkada'ş konuşan şahsın sözlerini ken
di anlayışına, (kendi kapasitesine göre not al
dı da tanzim etti ve 'dendi k i ; bu «notlar bilâ-
hara Ankara'ya döndüğüm/üz takdirde komis
yonun müzakere masasına oturduğu zıaman 
konuşmaları yapılacak, müzakereler yapılacak 
ve değerien.dirileeeıktir. Fakat hadisle öyle ol
madı. Bir müddet sonra S'ayın Komisyon Baş
kanımız bize gezi notları diye bütün bölgeler
de yapılan konuşinıalarla ilgili 65 sayfa veya 
70 sayfa tutarında notlar verdi. Biz bu not
lan aldık, tetkik ettik, notların tanziminde, 
notların kaleme alımmasrnda, notların düzen
lenmesinde Komisyon Balkanı hiç birimizden 
'hiç bir şey sormadan kendi notlarına veya-
hufcta yanımızda götürdüğümüz kâtip arlka-
daşımızm mutlarına istinaden tanzim etmişler
di. Biz bu notları alınca Komisyon Başkanına 

t 'huzurda .sıöyledük; size itimadıımıız vardır, bu
gün de vardır, yarın da vardır, her zaman 
varıdır, ama hepimizin ihalemi, önümüzdeki kâ
ğıtlara vatandaş] a<rın dertlerini .ayrı ayrı dök
tü. Ama huzuru'muza not olarak getirdiğiniz 
bu sayfalardaki yazılı hususların, bizim tan
zim ettiğimiz notlara uyan hiç bir tarafı yok. 
Şimdi uymayan bu zabıltlara istinaden bir ra
por tanzim edilir ve Yüce Meciisde bu rapora 
müsteniden müzakereye çağrılırsa, cihetteki 
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durum tam mânası ile tavazzuh etmiıyeeeık do-
layısiyle bu vatandaşlara karşı görevimizi ye
rine getirilmiş olmııyacağız. O zaman dendi ki, 
madem öyle ise, notlar burada, Komisyonun 
huzurunda cfcunsun, notlarda eksik görülen 
kısımları her arkadaş kendi noltumdalki kıısıırm-
larla karşılaştırıp, umumi raporum • mıüzalkere
sine geçeriz. Müzakerede noksan kalan kısım
lar varsa, bu takdirde bu noksan kısıımlaırı da 
komisyonca tanzim edilen rapora ilâve ede
riz, dendi. Huzura getirilen rapor, yâni meş
ruhat verilmiş olanların dışi'iudaki. rapor Ko
misyon Başkanı tarafından veya Başkanlığı ta
raflımdan veya Divanı tarafımdan tanzim edil
miştir. Biz bu raporlarımda tanaiımind'e, hiç ol
mazsa her muhalefet pantiısinıden bir tek ar
kadasın aralarımda bulunup ta raporun kale
me alınmasında, üslûbunda, paragrafımda bâ
zı vakıaların zikredilmesinde a rkadaışl arımızın 
da fikir sahibi olmaları veya onlarım da not
larından istifade edilmesi lâzımdı. Bunların da 
hiç biri yapılmadı. Notlar nasıl hiç. haberimiz 
olmadan önümüze geldi isle, Yüce Meclise su
nulan Deprem Araştırıma Komisyonu rapor 
taslağı da, nasıl sizin hiç haiberiniz yoksa bizim 
de öyle haberimiz olmadan, buzurumuEa geldi. 
Komisyon Başkanı ve arkadaşlar sağ olsun
lar, biz dedik ki; müzakere açalım, kaibul etti
ler müzakere açılmasını. İlk günü bu raporu' 
•biz okuduk, ikinci günü; 15 sayfası kalmıştı 
bitmesine, talik edildi; ikinci günü müteıbalki 
15 sayfayı da okuduk. Okunması bittikten 
sonra raporun müzakeresine başladık, arka
daşlarım Müzakerede, noksan gördüğümüz bâ
zı hususların ilâvesini, bâzı hususların da çıka
rılmasını istedik. Ama bütün bunların hepısiu-
len önce bendeniz Komisyon Başkanlığına bir1 

önerge verdim. Önergemin tarihi 31. 3. 1967 
günlünü taşıyor. Bu önergede aynen şöyle de
dim : 

«Sayın Komisyon Başkanlığına : Raporda 
bilgi verilirken bâzı konulara atııf da yapıl
makta, gezi notları sayfa 7, sayfa 11 diye atıf
larda bulunulmaktadır. Halbuki notlar, ko
misyon üyelerinin bizatihi kc'nıdilerine imal ol
mamış ve komisyonun da kendisine mal ol
mamış bir not olduğu için bu raporun, bu ra
pordaki kısımlara atıfta bulumm-asıni! doğru 
bulmuyoruz. Bunların rapordan çıkarılması lâ-
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zi'mıdır. Saniyen sadece bu tutanakların tarazım 
edilen gezi notları diye adlandırılan tutanak-
lardaki atıflar değil, bu tutanak diye tanzim 
edilen gezi notlarının Deprelm. Araştırıma Ko-
misyonunun dosyaısıma dahi girmesine taraf
tar değiliz, Şu hakle bir, bu gezi morlarınım 
Depremi Araştırıma Komıisıy omunum dosyasım
dan çıkartılması, ilki, bu Araştırana Koımisyo-
nu raporumda yapılan atıfların sureti katiyette 
kaldırılmışımı...» Bu Önergemi 31.3.1967 günlü 
Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına mü
zakere esnasında verdim. Bunun müzakeresi ya
pıldı. Muhalif ve muvafık hiçbir arkadaşın iti
razına mâruz kakmadan aynen oylandı ve den
di ki : 

Bir, bu geızi notları Yüce Meclise talkdim' 
•edilen raporla birlikte gezi notları verilmiıye-
cıelk, me resmî me hususi hıiıç bir vesika mahiye
timi taşımıyacağı içim Yüce Meclisle tevdi edil-
miyeoek. Aıma, şahsın yanında, celbimde veya 
(kütüphamieısinde bir hâtıra olarak kalımasımda 
bir mahzur yolk. 

İkincisi; her me sclbep ve suretle olursa ol
sum, hiç bir resmî sıfatı mevzuubahis olmıyam 
ıbu belgelerin, bu gezi notlarına raporda atıf ya
pılmamasını söyledik, bu da kabul edildi. Mü
zakeremin bir başka konuşuma geçtik. Adnan! 
Şemyurt arkadaşım - hatırımda yanlış, kalmadı 
ise - nalkliye işine iştirak edem fimralarm du
rumu mevzubahis olurken, rapordu bu konu 
ele alınmamıştı, telefon ile bâzı firmalar ihale
ye davet edilmiştir, dedi. Arkadaşımız ısrar et
ti, biz ısrar ettik, komfoyon kabul etti. Rapo
ra, telefonla bâzı firmaların davet edildiği ya
zılmıştır, bu cihet de yazılsın dendi ve bunun 
arkasında bâzı noksanlar var, bunları sırası ile 
söyliyecektik. Bu son konuşmanın cereyan et
tiği gün, hatırımda kaldığına göre 14 . 3 . 1067, 
komisyonun süresinin bitimi 25 . 3 . 1067... Da
ha oııbir gün var komisyonun süresinin bit
mesine. Bu sırada bir önerge verildi. Yetmiş say 
falık tanzim edilen raporun müzakeresi, mü
nakaşası için daha ilk başlangıcın dr, ve ili; :;ay 
faların içinde iken gelen bir önerge ile komis
yon, «komisyon başkanlığınca veya Divanca 
tanzim edilen bu raporun müzakesini kabul 
etmiyoruz. - E., ne olacak peki* - Efendim bu 
raporu b:a böyle yazdık, getirdik». Muhalefete 
mensup hiç bir arkadaş bunun yazılmasında, 

"aleme alınmasında veya hazırlanmasında ve-
v:ı taslağında bulunmadılar. «E., biz bunu böyle 
getirdik; müzakere de yapılmasın. Bunu beğe
nen. imzalasın, bunu beğenmiyen meşruhat şer
hini versin» denildi. Ve bu rapor müzakereyiz 'ge
tirildi, arkadaşlar. Ben bir komisyonun bu ka
dar uzun meşakkatler, zahmetler içerisinde ça-
: ;ıp mesa:sini sarf ettikten sonra bir araya ge
lip de konuyu müzakere etmeden, «biz bunu 
u şekilde tanzim ettik, bunu beğenmiyen meş-
ulıat ;.erhiYı versin, biz bu rapor üzerinde mü

zakereye lüzum görmüyoruz» demesini son dc-
.'0,'C yadiıgadım. Şimdi bu şartlar altmdaı bu 
prosedür içerisinde tanzim edilen bir raporun 
w, dereceye kadar Deprem Araştırma Korniş--

y numm ve bütün bir bölgede 300 000 ailenin 
muztar ve duçar vaziyette kaldığı bu deprem 
YVgc indek'ı kişilerin acılarını, dertlerini nasıl 
;- ne şekilde dile getirmek mümkün olur? Bu
ru Yüce Meclis şüphesiz benden çok daha iyi 
'.akdir edecektir. 

Buraya kadar olan mâruzâtımla komisyo
nun çalışması, Yüce Meclise deprem Araştıma 
Komisyonunun vermiş olduğu vesikalar ve ra-
p :rlarla ilgili gezi notlarının bizden 15 - 20 se-

c sonraki 'gelecek parlönıaııter üyelerin tet-
i\inden geçeceği ve tarihî bir vesika cfacağı-
ı düşünerek bu mülâhazalarımı arzda büyük 

)ir fayda umuyorum. Komisyonun da getir
di olduğu raporun diğer arkadaşlarla olan 
ünasebetlorinin ne derece kesik, ne derece 

yrıtıtılı olduğu da bu şekilde dile getirilmiş ol
du. 

Muhtrem arkadaşlarım, Deprem Araştırma 
Komisyonu vilâyet, itibariyle mesa'sini üç. il'c 
teksif etmiştir; Erzurum, Muş ve Bingöl illeri.. 
Yapmış olduğumuz araştırma ve inceleme neti-
esindo her üç ildeki tatbikatın yekdiğerinden 

ayrı olduğunu bilhassa mahallinde görerek tet
kik ve müşahede ettik. Bunlardan Hınıs ilçe
sine 14 . 12 . 1907 günü geldik, heyet olarak. 

Hınıs'ta araştırma tam yapılmadı, son derece 
u >ksan kaldı. Dertlerini anlatmak istiyen kişi
ler ve vatandaşlar dinlenemedi. Dinlenen vatan
daşlar çok mustarip olduklarını, bâzı haksız
lıklara uğradıklarını, lâzmıgekliği derecede hak 
sahibi olmadıklarını ifade ettiler. Bilhassa ha
sar teshillerinin son derece yanlış olduğu ve 
bu hasar teshillerinde birçok noksanlıklar ve 
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yolsuzluklar olduğu mahallinde görüldü ve se
zildi. Cemal Yavuz arkadaşımızın da ifade etti
ği gibi, Hınıs'ın Karakula mahallesinde Dep
rem Araştırma Komisyonunun yapmış olduğu 
bir inlelemede bâzı barakaların tek katlı ol
duğu ve bu sebeple soğuğa ve iklim şartlarına 
dayanıklı bulunmadığı ve halkın da bundan şi
kâyet ettiği mahallinde ayrıca tesbit edildi. Hı
nıs'ın Yelfis nâmı diğer Bayır köyünde, Sayın 
Komisyon Başkanının da gördüğü gibi gitti
ğimizde vatandaşlarımız açıkta kaldıklarını ve 
bir kısmının çadırda olduklarını bizzat söyle
diler ve yerlerini parmaklariyle gösterdiler. 
Saniyen bilhassa Komisyon Başkanımız gör
dü, bâzı vatandaşlarıA elinde bulunan imar Mü
dürü tarafından verilmiş, yani İmar ve İskân 
Bakanlığına ait İmar Müdürü tarafından veril
miş vesikayı Sayın Başkanımız birkaç defa 
vatandaşların elinden aldı, gördü ve okudu. Ve 
sikada şöyle deniyor: Vatandaşın evi ağır ha
sarlıdır, yıkıktır, kendisine baraka yapılması 
icabeder. Ağır hasarlı olduğu için hak kazan
mıştır, diye yazılı vesikası elinde bulunması 
na ve bu vesika afetzedeye verilmiş olmasına 
rağmen, afetzedeye ne baraka verilmiş ne mes 
ken için bir para verilmiş, ne de kendisine hor 
hangi bir imkân sağlanmıştır. Bunlar elimize 
geçen yetkili merci ve yetkili makamlar tara
fından verilmiş imzalı vesikaların tetkikiyle 
anlaşıldı ve görüldü. Sayın Bakan Yüce Mec
liste konuşurken 30 Ekim itibariyle yapılma
mış hiçbir baraka ve açıkta kalmış hiçbir va
tandaş olmadığını söylediler. Ayrıca Deprem 
Araştırma Komisyonuna verilen resmî belge
den de anlaşıldığı üzere Yüce kecliste Sayın Ba
kanın yapmış olduğu konuşmada da belirtildi
ği üzere 30 Ekim itibariyle deprem bölgesin
de hak kazanmış bütün vatandaşların baraka
ları yapıldığı gibi, bir de bu yapılmış baraka 
ların dışında, arkadaşlarım dikkat buyursunlar. 
30 Ekim itibariyle 350 aded prefabrike ev re
zerv olarak yapılmış, Varto ve Hınıs'ta bekli
yor dendi ve bize verilen (deprem) isimli bn 
resmî kitap veya bültenin de içkide aynen re
zerv olarak Hınıs'ta 350 prefabrike ev de bit
miştir dendi 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Erzurum'da 
konuşmalar, ilçelerdeki tetkiklerin bitimimde 
Erzurum Vilâyet Konağında Sayın Valinin 
huzurunda İmar ve İskân Bakanlığının da ''gü

zide ve bu işte yetkili kişilerinin huzurunda 
mahallinde görülen bâzı hususlar hakkında ta
mamlayıcı bilgi almak üzere bir toplantı ya
pıldı. Yapılan toplantıda verilen birçok bilgi-
lıer mukabilinde, milletvekilleri de Sayın Vali
den, İmar ve İskân Bakanlığı yetkHikrinden 
ve diğer bu deprem bölgesindeki görevlilerden 
bâzı .sualler sordular. Meselâ bu suallerden bir 
tanesini de bendenk sordum. Erzurum Valisi
nin makamında bütün arkadaşların huzurunda 
ve ayrıca İmaır ve İskân Bakanlığının deprem 
araştırması ile ilgili yetkililerinin de huzurun
da Sayın Valiye sordum : «Hınıs'ta rezerv ola
rak yapılmış 350 aded veya bundan az prefab
rike ev var mıdır?» Sayın Valinin ve valinin 
huzurunda bulunan Hınıs Kaymakamının çok 
açık, selis, hiçbir iltibasa mahal bırakmıyacak 
şekilde verdiği cevap şu : «Hayır efendim, Hı
nıs'ta rezerv olarak yapılmış veya bitirilmiş 
tek bir prefabrike ev yoktur.» 

Arkadaşlar, biz Hınıs'ın içini de gördük, 
Hınıs'ta rezerv olarak yapılmış prefabrike tek 
bir ev yoktu arkadaşlar. Prefabrike rezerv 
olarak yapılan evlerin esasında, sadece me
murlar için yapılması düşünülmüştü ve yapı
lıyordu. Sayın Vekil Beyin vermiş olduğu ma
lûmat 30 Ekim itibariyle ve Deprem Araştırma 
Komisyonu kurulmadan önce, önergenin mü
zakeresi sıras'nda Yüce Mecliste yapmış oldu
ğu konuşma ile belirtilmişti. Bakına z, biz aynı 
gün vilâyet konağında Erzurum Valisi ve Hı
nıs Kaymakamının bu sualime inzıımamen ver
miş olduğu diğer bir malûmat şu idi : Hınıs'ta 
16 tane Yugoslav barakası... Bütün yapılan 
arkadaşlarım. Evet, Kızılaym gönderdiği, ga
yet tabiî, dış ülkelerden gelmiş; 11 aded Fin 
barakası, 7 aded Alman, 3 aded Çelik - İşin 
barakası. Bunun heyeti umumiyesi bu kadar. 
Bunun 350 adedi ve bunun bütün evleri veril
miş gibi bir de yedek rezervi nereden çıkardı
lar ? Dedim ki; «Memurlar için yapılan bu 
prefabrike barakalar ne zaman verildi?, Ve
rilen cevap huzurda şudur arkadaşlar, no
tumdan okuyorum, bir yetkilimin vermiş oldu
ğu cevap : «11 . 12 . 1966 günü prefabrike ev
lerin - rezerv değil arkadaşlar - prefabrike ev
lerin 11 . 12 . 1967 de kuras ı çekilecektir.» 
Ama sayın kaymakam ve vali o şekilde değil 
de onlar da şöyle söylediler, ama Devletin en 
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yetik'ili elemanları bulunmaları sebebiyle bun
ların sözünü daha ihticaca salih olanak kabul 
ıettim, dediler ki, 8 . 12 . 1966 günü bu pre
fabrike evler .memurlara kur'a ile verilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, Sayın Bakanın 3 ay ev
vel veya birkaç ay -evvel bu kürsüde vermiş 
olduğu maılûmatiaıran burada mahallinde yapı
lan araştırmalar neticesinde ihticaca salih ol
madığı bizaat görüldü, sabit oldu Ama bu 
yanlışlığa acaba hile bile Sayın İmar ve İskân 
Bakanı yaptı mı, bile bile mi yaptı, kasten mi 
söyledi? Açıkça söylemek isterim ki, kanaa
timiz bu merkezde .değildir. Sayın Bakana yan
lış bilgi verilmiştir. Sayın Bakan yanlış bilgiye 
itimadetmiştir Yüce Mecliste, bunun yanlış 
olduğunu bilımiyerek, doğru malûmat zannede
rek, bilgi vermiştir. Gayet tabiî, İmar ve İs
kân Bakanına bu şekilde bir kitap yazılır, veri
lir de İmar ve İskân Bakanının da harfiyen 
doğru mudur diye çıkıp Varto'ya, Hınıs'a 
igiidiıp de iki üç ay evvel rezerv prefabrike ev 
vaır mı, yok mu diye bir bir sayması mümkün 
değildir. Yanlış bilgi verildi, yanlış bilgiye 
istinaden çıktı burada aynı sözleri tekrar eıtti. 
Neticede bu sözlerin tahkikat sonunda hakika
te uymadığı meydana çıktı arkadaşlarım. Sa
yın Bakan 30 Ekim itibariyle yapılmamış ba
raka yoktur, açıkta kalan vatandaş yoktur, 
çadırda da kimse yoktur, dedi arkadaşlarım. 
Ama mahallinde yapılan araştırmalar, dinlemen 
şahitlerin görgüye müstenit şahadetleri, sami
mî itirafları 30 Ekim itibariyle çok sayıda va
tandaşın çadırda kaldığı, ağır hasarlı olduğu 
tebeyyün etmesine rağmen henüz baraka sa
hibi olamadığı, henüz istihkaklarını alamadığı 
sabit görüldü. Bunları itiraz gerekçemizde 
meşruhatlı gerekçelerde bir bir izah .etmişiz. 
Ama denilebilir iki, efendim, bunları vatandaş 
söylemiştir, doğru değildir, yanlıştır, bâzı 
yanlış bilgilere is'tinadediyor. Peki, olahiiir, 
o kanaatte değilim ama öyle diyelim. Fakat 
demin arz .ettiğiim gibi, Erzurum Valisinin ma
kamında bütün komisyon üyeleri, Deprem Araş
tırına Komisyonunun yetkilileri de hazır oldu
ğu halde yapılan toplantıda kendilerine Sa
yın Bakaruiin Yüce Mecliste yapmış olduğu 
konuşmada 30 Ekim itibariyle barakası yapıl
mamış, çadırda kalmış hiçbir vatandaş yok
tur, demesi üzerine, aynı yerde Bakana dep
rem İcra Komites imdeki yetkililerin bizatihi 

kendilerine sorduğum sualler ve verilen cevap
lar şunlardır : En son olanak Hmııs ilçesinde 
ve köylerinde barakası biten köyler, baraka 
inşaatı en ,son biten köyler hangileridir ve han
gi tarihte bitmiştir? Sayın Bakan 30 Ekim ta
rihi itibariyle .açıkta kalmış kimse yok, ça
dırda kimse yok, yapılmamış baraka yok de
diğine göre böyle bir şey var mıdır, yok mu
dur? Verilen cevap şu : Deprem İcra Komitesi 
yetkililerinin evrakları, notları, dosyaları ka
rıştırarak verdikleri cevap şu : 7 . 12 . 1966 
tarihinde baraka inşaatı bitirilen köyler şun
lardır : Fırıfırik namı diğeri Tipiderecis, Moila-
celil, Arpaderesi namı diğeri Şeytan, Magali-
sor namı diğeri Ünlüce, * Esenli namı diğeri 
Bayro, Divanhüseyin ve Çilligöl köylerinin 
barakaları 12 nci ayın 7 sinde bitmiştir. Sayın 
Bakan 30 Ekim itibariyle yapılmamış baraka 
yoktur diye beyan buyurmuşlardır. 

Bir başka konu; çadırda kalan kimse yok
tur, demişieırdi. Halbuki biz bu kürsüden ko
nuşurken çadırda vatandaşlar olduğunu ve 
halen çadırda yaşadıklarını söylemiştik. Aynı 
toplantıda sayın valinin idare âmirinin, Dep
rem İcra Komitesi yetkililerimin ve komisyon 
başkanıiyle komisyon üyelerinin huzurunda Dep
rem İcra Komitesi yetkilileri ellerindeki dos
yaları, evrakları, vesikaları bir bir tetkik ede
rek şu bilgileri verdiler : Halen Erzurum'un 
Hınıs kazasıında çadırda yaşryanılar vardır, ba
rakası yapılmayan köylerimiz vardır, dediler 
ve isimlerini 'ellerindeki resmî vesikalara isti
naden şu şekilde okudular : Baraka istendiği 
halde kendilerine baraka yapılamıyan köyler 
şunlardır : 

Derviş Ali köyü 42 baraka istemiştir, yüz
de yüz ağır hasarlıdır, tek bir baraka yapıl
mamıştır. Sağlam köyünde, Meydan köyünde, 
Derih köyünde, .G.ermik köyünde tek bir tane 
baraka yapılmamıştır, ağır hasarlı olmalarına, 
yıkık bulunmalarına, vatandaşın arzusu ve ta
leplerinle rağmen yapılmamıştır. Sebebini sor
duk; «Yol yoktu, gideimıed'iik, onun için de 
yapamadık, çadır verdik, çadırda kalıyorlar.» 
dediler. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 30 Ekim, 
bir de Aralık... Aradan üç ay geçmiş olmasına 
rağmen halen yapılmıyan barakalar, dağda 
ve -açıkta kalan köyler, çadırda kalan aileler 

— 228 — 



M. Meclisi B : 103 17 . 5 . 1967 O : 1 

vardır ve mevcuttur. Olabilir. Bir şey demi
yorum. Ama 30 Ekim itibariyle hiç kalma
mıştır demek, pek gerçekleri aksettirmez gibi 
gelir bana. Meselâ Sayın Cumhurbaşkanımız 
Sunay, Sayır. İmar ve İskân Bakaniyle bir
likte Muş ve civarında bu felâketzedelerin du
rumlarımı mahallinde görmek üzere seyahat 
yaptığı bir sırada, ki bir Cumhurbaşkanıdır ar
tık, hangi şartlar içinde ve vatandaştan şüphe
siz pek farklı - haklı olarak - yerlerde yatıp 
kalkması mümkün olduğu halde kendisi, rad
yodan dinledik, geceyi bir kutup çadırı içinde 
geçirmiışleirdir ki, tahmin ederim Sayın Cum
hurbaşkanının kalmış olduğu kutup çadı/rının 
içinde her halde bir elektrik sobası veya bir 
gaz sobası da vardı, kendilerimin kutup çadı
rımda kaldıklara zaman da güz ayları idi, kış 
ayı bile değildi, Sayın Cumhurbaşkanı, rad
yodan verilen bir bilgide, kutup çadırlarında 
yaşamamın imkânsız olduğumu, soğuk olduğu
nu, hayat şartlanmın bu çadır içinde idamesi
nin mümkün olmadığını söylemıişlerdi. Ne za
man? Kış ayından iki üç ay ömce, ki Cumhur
başkanına o çadır içinde verilen yatak veya 
ısıtma ve teçhizat vasıtaları, lâalettâyin bir 
felâketzedeye verilen kutup çadırından veya 
diğer çadı/rdan her halde daha iyi sıhhi şart
ları ve imkânları da haizdi, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Kızılaym yapmış ol
duğu yardımlar ve eşya tevziinde, hiç şüphesiz 
ki saha büyüktür, vatandaş adedi çoktur, o günün 
heyecanı gerek memurlar ve gerekse vatandaşlar 
üzerinde mevcuttur, Ali almış, «Veli almamış, biri 
fazla almış, biri noksan almış, biz bunları sureti 
katiyede Crup olarak nazarı itibara almıyoruz. 
Bunlar işin teferruatıdır, teferruat bizim için 
mühim sayılmaz. Ama bu yapılan yardımlarla 
ilgili bâzı konularda, meselâ, Kızılay maddesinin 
dışında kalan bâzı konularda vatandaşların birçok 
beyanları oldu. Dinlenen vatandaşlar bâzı yolsuz
luklardan, bâzı suiistimallerden huzurda bahset
tiler, bunlar dinlendi, bunlar not alındı ve bunla-' 
rm birer birer değerlendirilmeleri icabederdi. Me
selâ kereste naklinde bâzı firmaların ihaleye gir
mediği, bâzı firmaların ise ihaleye girmiş olmala
rına rağmen biz bunların isimlerine rastlıyama-
dık yahut bunlar hakkında bilgi alamadık. Bun
lardan birisi Ankara Ajansı firması da ihaleye 
girmiş olmasına rağmen, bunun ihaleye girdiği 

hakkında her hangi bir bilgi almamıştık. İşin 
çok acele olmasına rağmen, bâzı firmaların tele
fonla davet edildiğini resmî evrak ve dosyaların 
tetkikinden gördük. Arkadaşlarım, telefonla ha
ber ama telefonla haber çok küçük ve mevzii bir
kaç firmaya inhisar etmiş. Ya mevcudolan bü
tün firmaların heyeti umumiyesine telefon edil
mesi lâzımdı veyahut da telefon dışında daha 
uzak mesafelere gidebilecek radyo vasıtasiyle ilâ
nın daha seri, daha çabuk, daha ihtiyaca salih bir 
şekilde duyurulması mümkünken bu cihet yapıl
madı. Bu bir suiistimal midir, bu bir yolsuzluk 
mudur? Hayır. Ben bu bir suiistimaldir, yolsuz
luktur demem ama, kâfi bir tedbir veya müdeb
bir bir davranış da değildir, diyebilirim. 

Eşya naklinde arkadaşlarım, şimdi arz edece
ğini bu malûmat vatandaşların vermiş olduğu bil
gilerle teyidedildiği, konuşmaları ile tesbit edil
diği halde, nihayet bir vatandaş beyanıdır, şahsın 
ifadesidir, siz kendi notunuza öyle geçirdiniz ama 
benim notumda bu yoktu diye ret ve cerh edilme
mesi için, şahitlerin bunları ifade etmelerine rağ
men, şahit beyanlarının dışında daha yetkili mer
cilerin yapmış olduğu beyanları ve ifadeleri hu
zurunuzda tekrarlıyacağım. 

Sayın Vali Erzurum'da Vilâyet Konağında 
yapmış olduğumuz toplantıda depremle ilgili bü
tün görevlileri de makamına davet etmişlerdi, Kı-
zılaydan gelen eşyaların naklinde veya diğer eş
ya naklinde bir yetkili şu bilgiyi verdi: Erzu
rum'a gelen yardım malzemelerini Varto'ya ve 
Karlıova'ya Erzurumlu nakil vasıtaları yevmiye
si 250 liraya naklediyorlardı, fakat bilâhara An
kara'dan Kurt Nakliyat Firması gönderildi. Bu 
eşya taşıma işini Kurt Nakliye Firması yapacak 
dendi ve Erzurum da bulunan yerli vasıta sahip
leri işin içihden çekildiler, Ankaradan gelen ve
ya gönderilmiş bulunan Kurt Nakliye Şirketi bu 
eşya taşımına başladı. Taşım sonunda tahminen 
60 bin lira aşağı veya yukarı bir meblâğın öden
mesi Erzurum Kızılay Başkanlığından istendi. 
Bunu, Valinin konağında yetkililerin huzurunda 
bir yetkili ifade etti. Biz bu miktarı çok gördük, 
fazla gördük ve ödemedik.. Sorduk, soruşturduk, 
Erzurum'daki ^akliyecilerin 250 liraya nakletti
ği eşyayı, Ankara'dan gönderilen Kurt Nakliyat 
Firması günlüğü 750 liraya nakletmiş. Arkadaş
larım bire üç... E, .tahmin ederim ki, bu suiistimal 
değilse, yolsuzluk değilse her halde israftır. Ya-
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ni en azından israftır. Benim dilim hiçbir kimse
yi bir suiistimalle, sununla, bununla itham et
meye yetmez. Ama Hükümet burda oturmuş, bun
dan haberi var mı, yok mu? Yok, olmıyabilir, ama 
olmuş bir hâdise. 

Şimdi arkadaşlar, şurayı düğümleyelim. Hu
zurunuza bir rapor geldi. Rapor Yüce Mecliste 
iki günde okundu. Bu raporu yegân yegân evi
mizde okuduk. Ama, bu raporda çok teferruat 
var. Meselâ; bir yerinde diyor ki, vatandaşlar 
barakalarına yerleşmiş, güzel güzel oturuyorlar, 
sobaları yanıyor, memnuniyet duyuyorum bunu 
okumakla. Tereklcrinde güzel naylondan kırp
malar kesilmiş, tabak, cezve, fincan filân asılmış. 
Çok güzel, huzur duyarım. Alınmış, teferruattır, 
alınmasa da olurdu. Ama, gönül arzu etmez miy
di acaba neden Kurt Nakliyatı bu kadar fahiş 
bir ücretle Ankara'dan gönderilerek, 250 liraya 
nakliye varken 750 liraya yapılmış. 15 000 lira, 
20 000 lira verilmesi lâzımken 60 000 lira bir öde
me yapılmış. Bu cihet de bu raporun içerisinde 
yer alsaydı daha iyi olmaz mıydı arkadaşlar? 
Netice itibariyle bir bilgidir, bir araştırma yapı
yoruz, bir bilgi vereceğiz. Rapor içerisinde bu 
mutfak tereğindeki konu kadar bunun da her 
halde yeri vardır. Zaıten konumuz da bir araş
tırana yapmaktır. Bu bakımdan rapor bende
nizi tatmin 'etmedi, tatmin ejtmediği için baş
langıçta ıroprun tanzim şekli hakkımda bilgi 
vermek lüzumunu hissetim. Meselâ bir arka
daşımız, Mustafa Kemal Yılmaz arkadaşımız 
A. P. Grrupu adına konuşma yapanken, efen
dim eşyalarda, şunda, bunda her hanıgi bir yol
suzluk, suiistimal yoktur, sadece Karlıova'da 
eşyaların bırakıldığı bir depoda iki defa çalın
ma olmuştur, eşya çalınmıştır, ama faili bulu
namamıştır, dedi. Ama şimdi bunun yanında 
başka mühim bir şey var. Muş valisi kahvede 
yapılan bâzı konuşmalar üzerine, sayın komis
yon başkanımız hatırımda kaldığına göre, yan
lış olursa özür dilerim, beni affetsinler, tahmin 
«derim bir sual sordu, bir vatandaş nahiyede 
dedi ki, «gelen Kızılay eşyalarının bir kıısmı ça
lındı, içindeki eşyalar değiştirildi. Birçok yol
suzluklar oldu.» ıSayıın komisyon başkanımız 
hassasiyeti icabı bunu validen sordu. Öyle ha
tırlıyorum, yanlış hatırlımda kalmadıysa. Geme 
hatırımda kaldığına göre valinin cevabı şu ol
du. «Hayır, hâdise o kadar büyük ve izam edi

lecek giibi değil. Doğrudur, Kıızılaydan birkaç 
balya eşya geldi, bir kamyona, bir vasıtaya 
yüklenerek nahiyeye gönderildi. Orada haien 
âmme hizmetinde görev almış bir Devlet me
murunun yönetiminde ve yönteminde bunun 
dağıtım ve tevzii işi verildi, (görevlendirildi. 
Faika t ne yapalım ki bu memur balyayı açmış 
v'oyaıbi'r iki kişi daha yanında, açmış içinde bu
lunan bâzı malzemelerden işe yararlarımı veya 
gönlünün çektiklerini almış, çalmış, saklamış; 
içine de 'eski bâzı paçavraları filân koymuş.» 
Şimdi arkadaşlarım bu bir yolsuzluk değil mi? 
Yolsuzluk. Hükümet mi yaptı? Hayır; Hükü
mete kabili izafe tarafı yok. Ama, biz diyoruz 
k i ; oldu, böyle hâdiseler oldu. Vali ne yaptı? 
«Bu memurun Memurin Muhakemat Kamunu 
gereğince hakkında 'takibata geçtim» dedi. Sa
rih ; vatandaşın dediğini kıymietlemdirmedik, 
efetndim son öyle anladım not aldın ama, ben 
almadım. Bumu vali söyledi. Şimdi efendim, 
gönlümüz arzu etmez miydi ki valinin de teyidet-
tiği ve ifade buyurduğu bu hususu şu 80 say
falık raporun içerisinde iki satırlık bir yer al
mış olsun. Bu da lüzumlu idi efendim. Allah 
göstermesin, yanın bir felâket olursa, hiç ol
mazsa mâmurlarda, yaptığımız yanımızda kal
mıyor, yarın bunlar duyurulsa, sozlilirse, dü
şüncesini taşıyarak bir daha bu işe tevessül et
mez veya tevessül öderken insan biraz daha 
çekingen, davranır. 

Ben geçen defaki konuşmamda bir konuya 
temas ötmemem icabederdi, fakat temas etmiş, 
oldum; Kızılay ekmeğinin de para ile satıldığı
nı söylemiştim, Sayım Bakan bu konuda benim 
fikirlerimi külliyem ret ve cerhetti, «Böyle bir 
şey yoktur.» dedi. Esasında haizi ehemmiyet 
değildi, ama, olmuştu hâdise. Hınıs'a 'gittiğimiz 
zaman, (komisyondaki bütün arkadaşlar bilirler, 
ifadelerine müracaat edilen kişilerden bâzıları, 
«Evet, Kızılay ekmekleri para ile satıldı.» de
diler ve birisi, «Bern de kemdi paramla aldım» 
dedi. Ama kişi beyanıdır diye, belki herkesin 
anlayışı farklı olur, zapta geçişi farklı olur 
diye kıymetlendirilmıemiş olabilir. Bu hususu 
Erzurum il binasında valimin huzurumda ya
pılan toplantıda sordum ben. Valinin verdiği 
cevap şu: «Evet, hatırlımda kaldığımla göre, 
1 9O0 küsur ekmeği para ile sattık» dedi. «Ama 
sattık da parayı cebime mi attım, hayır, bir 
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müesseseye yardım ettik, bir yere verdik» de
di. Ama doğru <olan nedir? Kızılayım vatandaşa 
yemek üzere gönderdiği ekmeğin satılmış ol-
ımasıdır. Yani iddia bu, doğru olan da bu. 
Ama, gayeye uygun satılmış, satılmamış, şu ol
muş, bu 'O'lmuş; yoık. Şimdi acaba Mecliste 
söylenmiş, vekil <rejt ve cerh 'etmiş, mahallinde 
söylenmiş. Ama, gönül arzu etmez miydi aca
ba bu konuda 80 sayfalık raporum .içerisinde-
iki cümle ile ifade edilmiş olsaydı. Yok: arka
daşlarım, bakın görüyorsunuz ki yand raporda 
esasen konu ile ilgili olan kısımlar alınmamış. 
Yani bu 'araştırmanın somunda bâzı noksanları 
görürsek, bu (noksanları tesbit edersek, tesbit 
edilen bu noksanlıklarım ışığı altında da Hü
kümetimizi. vatandaşlarımız için belki lüzum 
gördüğü yeni tedbirtleri alır ve yahutta yemi 
tedbirlerin arkasına koşabilir. Bütün aradık
larımızın hiçbirini bu rapor içerisinde bulama
yınca 8 sayfa, 7 sayfa veya birkaç sayfa mu
halefet şerhi vermekten başka hiçbir çıkar yo
lumuz kalmamıştı. Eğer komisyonda bu rapo
run müzakeresi yapılmış olsa idi, konuşımaları-
mız dinlenmiş olsa idi biz bu konulara bir bir 
temas edecektik. 

Bakımız meselâ bir konu daha var, zavi
yemden enteresandır, Heyeti Celilemiziiın nasıl 
takdir edeceğini bilmem, Seyfettin Ağaca ismin
de bir arkadaş,* bâzı hâdiselerden bahsettikten 
sonra bir noktaya daha temas etti, dedi ki; Hı
nıs'ta felâketzedelerim baraka inşaatımda kul
lanılmak üzene gönderilen kerestelerin bir kıs
mımın kamyon ile birlikte başka şahıslar ta
rafından Deprem îcra Komitesi Başkanlığınım 
'emrimde bulunan istiflerden kamyona yüklene-
Ttelk görütüldüğünü ıgördük, dedi arkadaşlar. 
Bunu komisyon huzurunda ifade etti. İtiraf etti 
bunu. Şahıs beyanıdır, yanlış olur, doğru 
olur dedik; pek. fazla üzerine düşmedik. Gel
dik, valinin konağında sayın valimin, sayın kay
makamın Deprem İcra Komitesi yetkililerinin 
huzurunda, yüksek komisyon huzurunda bu 
konuda validen ve Deprem İcra Komitesinin 
o gün; ismimi iyice bilemiyorum her halde Meh
met Bey idi, yanlış olmasın ıama, hiç söylen
ilmemiş gibi olsun isim. yanlış ise özür dilerim; 
onum huzurunda soruldu. Bir vatandaş ifade 
ve iddia ediyor k i ; «ıBir kimse kamyonla gel
di, onum ifadesine göre birkaç kamyon, keres

te ve oluklu ısaç götürdü.» Neneden götürdü? 
«Hınıs'ta felâketzedelere baraka yapılmak üze
re tanzim edilen istifinin içindem götürdü» di
yor. Bunu orada sorduk; Deprem İcra Komi
tesinde yetkili bulunan şahıs sayım valimin 
huzurunda, kaymakamın huzurunda, komisyo
nun huzurunda, doğrudur, dedi arkadaşlarım. 
Ama nasıl doğrudur, dedi? Şimdi buraya te
mas edeceğim. Verdiği cevap şu; «Efendim, 
Erzurum'un bir köyünden bir vatandaş bir 
kar t getirdi, bana verdi. Bu karta müsteniden 
Hımış Deprem îcra Komitesi emrine barakala
rın inşasında kullanılmak üzere gönderilmiş 
kerestelerden bir kamyon yükletti, aldı mü
saademle bu kartvizit üzerime götürdü.» Nereye 
götürdü kardeşim?... Vallaha efendim, götür
dü, bir misafirhane yapılacakmış bir köye. 

BAŞKAN — ıSayın Karaca, sizden rica ede
ceğim, konuşmamıza .gelecek , birleşim devam 
edeceksiniz. Saat 19,00. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Devamla) — Peki efendim.' yal
nız bu konuyu bir - iki kelimeyle bitirmeme 
müsaade buyurunuz yalnız burayı. 

BAŞKAN — Peki efendim, burayı bitirin, 
ondan sanra Birleşimi kapıyacağız. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARAÖA (Devamla) — Bu kartviziti kim 
verdi, dedik, söylemedi. Gayet tabiî söylemeye 
mezun değil. Kartın gittiği yer Erzurum'un 
Çan köyü. Giden şahsın kendisi de malûm. Ar
kadaşlar, şimdi, yetkili arkadaş kartım üzeri
ne verdim dedi. İki kere iki dört eder. Gönül 
arzu etmez imiydi ki komisyon raporumda bu 
cihet yazılmış olsum. Komuşmamı gelecek cel
sede tamamlıyacağım Sayım Başıkamım. 

BAŞKAN — Evet efendim, süz hakkınız 
mahfuzdur. 

SABRÎ ÖZCAN SÂN (Gümüşane) — Ra
porda hiç ımüspet taraf yok mu beyefendi? 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Devamla) — Arz edeceğim beyefen
di; konuşmamın sonunda müspet taraflarını 
sarih surette arz edeceğim. 

CUŞKUN KIROA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, sizin usul hak
kındaki talebimiz medir efendim? 
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COŞKUN KIRCA (istanbul) — ^Ef endim, 
görüşmeler esmasında Sayın Balkanını burada 
bulunması için bir temennide bulunmak işitiyo
rum, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; huzurunuzda Millet Meclisi Araş
tırma Komisyonunun san derece önemli bir 
memleket meselesi hakkımdaki raporu görü
şülmektedir. Gerçi (kanunların, tasarı ve tek
liflerin ımüzaJkeresii sırasında, sözlü soruların 
cevaplandırılması sırasında İçtüzüğümüze göre 
muhterem Hükümet üyeleri kendilerini bir 
bir yüksek ımemur ile 'temsil ettirmek 'salâ
hiyetine sahiptirler. Böyle bir salâhiyetin genel 
görüşme ve Meclis araştırması mevzularında 
mevcuddlmadığı cayi sualdir. Bu konular henüz 
içtüzüğümüzde teferruatlı 'bir şekilde tanzim 
edi'lmemiş oilduğu-için, bunlar açıkta kalmıştır. 
Tanzim edilmemiş olsa dahi, o 'kanıaatateyim 
ki, genel görüşme ve Meclis araşltırması gibi 
ehemmiyetli Ikonular, belli teknik meselelere 
veya belli mahallî meselelere inhisar edebilecelk 
hususlarda Bakana, .kendisini Meclis kürsüsün
den bir yüksek memur vasıtasiyle temsil ettir
me imkânı tamsa dahi bu imkâna kıyas en aynı 
imkânın, aynı salâhiyetin genel görüşme ve 
Meclis araştırması prosedürleri Içeri'sıinde de 
•mevcudolduğu neticesine ulaşmamak iktiza 
eder. Burada mevzuubahsolaın husus, komisyo
nun mesuliyeti değildir. Bir komisyon raporu 
üzerinde müzakere yapıldığı doğrudur. Ama, 
bu komisyonun raporu üzerinde müzakere ce
reyan ediyorsa bu müzakerenin sebebi Sayın 
Bakanın ve belki de Balkanlar Kurulunun me
suliyeti konusudur. Eğer Meclis bir konuda 
Meclis araştırması açılmasına karar vermiş ise, 

o konuya her halde bir yazılı sorudan, bir 
sözlü sorudan ve hattâ bir genel görüşmeden 
fazla ehemmiyet verdiğini göstermiş olsa ge
rek. Meclisin bu kadar ehemmiyet verdiği bir 
konuda Sayın Bakanın şu anda meşgul olabi
leceği pek ehemmiyetli Devlet meseleleri ne 
olursa olsun, Meclise asgari saygının kendisinin 
burada bulunmasını gerektirdiği kanısında
yız .1 

Bu itibarla, Güven Partisi Grupu 'adıma Sa
yın Başkandan muhterem Balkanın bir hafta 
sonraki oturumda burada bulunmasını temin 
için ricada bulunmasını bilhassa arz ve istir
ham ederiz efendim. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Seyfi Öz-
'türik buyurun. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Sayın Kırca arkadaşımızın temas ettiği 
hususa kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

Anayasanın 105 nci maddesine göre genel 
yönetimden Bakanlar Kurulu müştereken me
suldür. Araştırma önergesi binnetice Hüküme
tin icraatına taallûk etmektedir. Hususiyle 
İmar ve iskân Bakanımız vazife seyahatine çık
madan evvel bu hususu takibetmemi benden 
dilemişlerdir. 1 - 2 celseden beri yetkili arka-
kadaşlarla da Bakanlıkta brifing yapmak 
suretiyle mevzua agâh olarak^ takibetmekter 
yim. Hükümet adına lüzum gördüğüm takdir
de cevap arz edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Vakit gecikmiş olduğundan 18 

Mayıs 1967 Perşembe günü saat 15.00 te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. T— Çankırı Milletvekili Dursun Akçooğlu'-
nun, Bakanlık bünyesi içinde ek görev ve vekâlet 
ücreti alan personele dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Ilhami Ertem'in yazılı cevabı. 
(7/349) 

15 . 3 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Dursun Akçaoğlu 

Bakanlık bünyesi içinde ek görev ve ve
kâlet ücreti alan kaç kişi vardır"? 

Bunların kaç tanesi merkez teşkilâtında, 
kaç tanesi taşra teşkilatındadır? 

Hangi kadrolardan, hangi görevler karşı
lığı ve hangi nitelikte olanlar almaktadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . 6 . 1967 
Talim ve Terbiye 

Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 1510 
3927/7/349 

Konu : Çankırı Milletvekili 
Dursun A'kçaoğlu'nun ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çankırı Milletvekili Sayın Dursun Akça-

oğlu'nun, Bakanlık bünyesi içinde ek görev 
ve vekâlet ücreti alan personel hakkındaki 
15 . 3 . 1967 günlü yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevap notumuzun ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

îlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Bakanlık bünyesi içinde ek görev ve vekâ
let ücreti alan personele dair Çankırı Mil
letvekili Dursun Akçaoğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesi hakkında özlükişleri Ge
nel Müdürlüğünün notu ı 

1. Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtın
da ek görev ve vekâlet ücreti alan personel 
sayısı 2 448 kişidir. Bunlardan 2 398 kişi 2/3 
kadro ile, 10 kişi 1/3 kadro ile öğretmenlik 
yapmaktadır. Memurlardan vekâlet ücreti ile 
çalışan 40 kişidir. 

2. 2/3 ve 1/3 kadro ile çalışan öğremen-
lerden 567 kişi merkez teşkilâtında, 1 831 
kişi taşra teşkilatındadır. Vekâlet ücreti ile 
çalışan 40 memur merkez teşkilatındadır. 

3. - Yüksek dereceli okul kadrosunda 2/3 
ve 1/3 kadro ile ek görev yapanlar : 

Merkezde çalışanlardan 2/3 kadro ile 43 
kişi, 

Taşrada çalışanlardan 2/3 kadro ile 237 
kişi, 

Taşrada çalışanlardan 1/3 kadro ile 10 ki
şidir. 

Bunlar profesör, doçent, asistan ve öğret
mendir. 

b) Orta dereceli okul kadrolarında. 2/3 
kadro ile ek görev yapanlar : 

Merkezde çalışanlardan 2/3 kadro ile görev 
yapanlar 437 kişidir. 

Taşrada çalışanlardan 2/3 kadro ile görev 
yapanlar 1 335 kişidir. 

e) İlkokul kadrolarında 2/3 kadro ile ek 
görev yapanlar : 

Merkez teşkilâtında çalışanlardan 2/3 kadro 
ile görev yapanlar 87 kişi, 

Taşra teşkilâtında 2/3 kadro ile görev ya
panlar 259 kişidir. 

d) Memurlardan 1/3 vekâlet ücreti alan
lar : 

Maaşlı memurlardan 24 kişidir. 
(D) cetveli (ücretli) memurlardan 1/3 kad

roya vekâlet edenler 16 kişidir. 
(Bunların asıl görevleri memurluk, yüksek 

mühendislik ve yüksek mimarlıktır.) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin, Çorum'un Yeni Çamlıca köyünde orta
okul açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve, Millî Eğitim Bakanı Ilhami Er
tem'in yazılı cevabı. (7/353) 

Millet Meçlisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba-
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kanı tarafından yazılı olarak cevandırılmasma 
delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarryüce 

Çorum il merkezine 40 Km. mesafede, 17 
tane köy ortasında 1 400 nüfuslu ve 300 ha
neli Yeni Çamlıca köyü merkezinde, civar 
köylerin de istifade edebileceği bir ortaokul 
açılması bu civar köyleri halkınca arzu edil
mektedir. Yeni Çamlıca köyü içinde 1939 yı
lında çevre köylerin iştirakiyle yaptırılan bir 
bölge okulu binası mevcudolup halen köyün 
halk eğitimi hizmetlerinde kullanılmaktadır. 
Altı dersaneyi üç müstakil odayı ve bir de 
güzel bir bodrumu ve ayrıca 12 dönümlük ge
niş bir bahçeyi ihtiva eden bu bina 1964 yılın
da esaslı bir tamir görmüş olup ortaokul olarak 
kullanılmaya çok müsaittir. 

Köy çocuklarının uzak 'kasaba ve şehir mer
kezlerinde okumalarının ne kadar müşkül şart
lar içinde gerçekleştiği göz önüne alınacak 
olursa Çorum merkezine 40 Km. uzaklıkta bu
lunan Yeni Çamlıca köyünde bir ortaokul açıl
ması eğitim hizmetlerinin halkın ayağına gö
türülmesi ilkesine uygun düşeciği meydanda
dır. 

Bu itibarla adı geçen köyde bir ortaokul 
açılması düşünülmekte midir? 

Yeni Çamlıca köyü muhtarının Bakanlığı
nıza vâki bu konudaki müracaatları ne gibi bir 
işlem görmüştür? 

• • T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terkiye Dairesi 9 . 5 . 1967 

Başkanlığı 
Sayı : 1509 

Konu : Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce'nin 
yazılı soru önergesi Hk. 

9 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çorum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, Çorum'un Yeni Çamlıca köyünde or
taokul açılmasının düşünülüp düşünülmediği 
konusundaki yazılı soru önergesi ile ilgili ce

vap notumuzun ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

îlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Çorum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif Sa
rıyüce tarafından verilen 6 . 4 . 1967 gün 
4022/23600 - 7/353 sayılı yazılı soru önergesi
nin cevabıdır. 

İhtiyacın büyüklüğü ve buna karşı imkân
ların sınırlı bulunması sebebiyle halen orta
okul bulunmıyan ve açılması için gerekli şart
ları taşıyan merkezlerin tesbiti ile 'böyle mer
kezleri kapsıyaıı bir programın düzenlenmesi 
için çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar bitmeden veya halkın 'bina ya
pımına katılma derecesi bilinmeden, Çorum ili 
Çamlıca köyünde ortaokul açılması hususunda 
kesin bir şey söylenemez. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bün
yesinde çalışan personele ödenen tazminat ve 
fazla mesailere dair sorusu ve Millet Meclisi 
Başkam Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı 
(7/368) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Kemal Nebioğlu 

1, Millet Meclisi ve Senato bünyesinde, me
mur, müstahdem ve diğer çalışanlar arasında 
tazminat ve ikramiye ödemelerinde farklı bir 
ödeme var mıdır? Varsa neden? Bunun düzel
tilmesi düşünülüyor mu? Aynı vazifeyi gör
dükleri halde ücretli memurlar, asli memur
lara ödenen tazminatı neden aynı oranda alma
maktadırlar? 

2. Millet Mecisi ve Senato bünyesinde ça
lışanlardan hangi statüde bulunanlar, nasıl bir 
çalışma süresine tâbi tutulmaktadırlar? 

Bunlardan : 
a) Hangileri fazla mesai alabiliyor? Bu 

fazla mesai hangi esaslar dâhilinde ve nasıl 
uygulanıyor? 

b) Hangilerine fazla mesai ücreti verilmi
yor? Bunlara neden verilmiyor? 
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-Ayrıca : 
b) 1. Saba/h saat 7.30 da mesaide olan ve 

akşam Meclisler devamınca vazifeli olarak bek-
liyen müstemdemlere, 

fb) 2. Mesai saatleri dışında Meclisler de
vamınca vazifeli olarak bekliyen memurlara, 
fazla mesai ücreti veriliyor mu? Verilmiyorsa 
neden ? 

3. Meclis personel servis arabalarından 
kimler yararlanıyor? Bu konuda personel ara
sında ayırım var mıdır? Varsa neden? 

4. Meclise ait binalardan mesken olarak 
istifade ediliyor mu? Ediliyorsa hangi kadrolu 
personel faydalanmaktadır? 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 5 . 1967 
Kanunlar Müdürlüğü . 
Sayı : 7/368 - 4225/24921 

Sayın Kemal Nebioğlu Tekirdağ Milletvekili 
Senato ve Meclis memur ve hizmetlilerine 

yapılan çeşitli ödemeler hakkındaki sorularınız 
aşağıda sırasiyle cevalandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

1 numaralı soru cevapları : 
a) Memur hizmetliler halen cari mevzua

tımıza göre ayrı ayrı statüye tabi bulunmakta
dırlar. 

Memurlar; Memurin ve Teadül kanunlarına 
göre, tâyinlerinde tahsil durumları göz önüne 
alınarak tesbit olunan müktesep haklarına 
tekabül eden aylıkla alınırlarken, hizmetliler 
(ücretliler) aynı şekildeki müktesep haklarının 
üç üst derece ücretle tâyin olunabilmektedirler 
ki, emsali memur arkadaşının dokuz yılda ula
şabileceği derece aylığını alabilmektedirler. 

h) Senato ve Meclis bünyesindeki memur
lara Teşkilât Kanunundaki hükme müsteniden 
1 - 3 ncü derecedekilere 800, 4 ncü derecedeki-
lere 500, 5, 6, 7, derecedekilere 350, 8, 9, 10 ncu 
derecedekilerine de 250, polislere 100>, komiser 

muavinlerine 125, komiser ve • emniyet âmirle
rine 150 şer, ücretli olan hizmetlilere de 50 
şer lira tazminat verilmektedir. 

c) Aymca memur ve hizmetlilere fazla ça
lışmalarından dolayı senede birer aylık veya 
ücretleri nisbetinde ikramiye verilmektedir. 

2 numaralı soru cevapları : 
a) Bütün memur ve hizmetliler normal me

sai dâhilinde çalıştırılmaktadır. Ancak Yüce 
Meclisin bâzı günler normalin üstündeki geç 
vakitlere kadar çalışması halinde, ilgili mü
dürlüklerin memurları arasında nöbet usulü 
tatbik edilmekte olup bu şekildeki fazla ça
lışmalarına karşılık yukarıda işaret edildiği 
üzere senede birer maaş nisbetinde ikramiye 
verilmektedir. 

b) İstisnai olarak nöbet dışında bâzı gün
ler hizmetin gerektirdiği öneme binaen, de
vamlı işlerin aksamamasını teminen ve günün
de yetiştirilmesi zorunlu bulunan baskı işleri do-
layısiyle Basımevi ile Teknik İşleri müdürlük
leri personeline, şoförlere, motosikletçi tevzi 
memurlarına fazla mesailerinden dolayı aylık 
ücretleri yarısı nisbetinde (yani bir günlüğü 
aylığın 1/60 nislbetinde) ödeme yapılmakta
dır. 

Hizmetlilere, Bakanlık ve dairelerden farklı 
olarak, ilâç parası, tedavi masrafları ile do
ğum ve ölüm yardımı gibi maddi imkânlar 
sağlanmakta ve memurlarla yedikleri yemek
lerden günde 75 kuruş tenzilâttan başka ayda 
118 lira gibi net para olarak tayin bedeli ve 2 
senede bir palto, yılda birer kat elbise, göm
lek, kravat, ayakkabı, iş elbiseleri gibi giyim 
eşyası verilmektedir. 

Yukarda ifade edildiği üzere her ne kadar 
memur ve hizmetlilerin aylık, ücret tazminat
ları arasında farklar mevcut ise de, bu fark
ların önümüzdeki yıllar tatbiki umulan Perso
nel Kanununun malî hükümlerinin uygulan
ması sırasında düzeltilmesi için çalışmalar ya
pılmaktadır. 

3 numarlı soru cevafcı : 
Senato ve Meclise ait iki tane 9 ar kişilik 

münibüs vardır. Buna mukalbil 217 memur 976 
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ihizmetli personel mevcuttur. Ankara'nın her 
semtinde oturmakta olan memur ve hizmetlile
rin toptan ihtiyacını karşılamak mümkün de
ğildir; bu sebeple ancak imkân nispetinde 
ve görevlerinin önemi göz önüne alman mah
dut miktardaki memur istifade edebilmektedir. 

4. Numaralı soru cevabı : 
îmar Plânı gereğince yıkılması gereken 

Meclise ait iki binada görevleri icatoı dairenin 
3 hizmet arabası şoförü oturmaktadır. Diğer 
Halkevleri Genel Merkezinin işgalindeki bi
nanın altında da bir şoför oturmaktadır. 



Millet Meclisi 

GÜNDEMİ 
103 NCÜ BİRLEŞİM 

17 . 5 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 

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

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde ince
lemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
(kurulmasına dair önergesi (10/14) 

3. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/16) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'm, 227 

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

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

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

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

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

6. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığıma dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

7. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdi-
deden Adalet Partili milletvekilleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/234) 

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

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

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

11. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
Ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/239) 

12. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız' 
in, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapılma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/240) 

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

14. — Van Milletvekili M. Salih Yı/ldız'm, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

15. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü «sorusu. (6/253) 

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

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

20. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy, Kırklareli, Pı-
narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/256) 

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

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 

arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/258) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

24. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

25. — Ur fa Millet wk ili Behicıe Hatbo (Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

26. — Manisa Milletvekili Sami Binicdoğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

27. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. 
C. Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel Mü
dürlerinin değiştirilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/263) 

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

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

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

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

32. — Sakarya Milletvekilli Hayrettim Uysal'-
m, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Avru
pa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi göster-



mesi için Bakanlığa her hangi bir baskı yapılıp 
yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/269) 

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

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

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

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

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

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

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

40. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrılınmıış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

8 — 
41. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 

Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra Ba
kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

42. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
her h<wıgi bir Millî Eğitim Müdüründe aranı
lan vasıfların neler olduğuna dair Millî Eği-
tiım Bakanından sözlü sorusu (6/279) 

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

44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus Gazetesine ve Akis dergisine sattı
ğı gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

45. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüoe'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının han
gi illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre 
dağıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/282)! 

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

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

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

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



50. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'uu, çimento satışlarında karaborsa yaratıl-
ımasma ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair licaret ve Sanayi bakanların
dan sıö l̂ü sorusu (6/287) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 


