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118 nci Birleşim 

14 . 6 , 1967 Çarşamba 

tçind 

1. — Geçen tutanak özeti 539:541 

2. — Gelen kâğıtlar 541 

3. — Yoklama 542 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 542 

1. — Partilerden vâki çekilmeler dola-
yısiyle grupların komisyonlardaki oran
larında değişiklikler olduğuna ve mev
cut durumun aynen muhafazası hususun
da grup temsilcileri arasında görüş birli
ğine varılmış bulunduğuna dair Başkan
lığın açıklaması. 542 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahim«oğlu'nun, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonundan çekildiği
ne dair önergesi. 542 

3. — Muş Millevekili Kemal Aytaç'm, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul 
öğretmenlerinin haftalık ders saatleriyle 
ek ders ücretleri hakkındaki kanun 
teklifini geri aldığına dair önergesi. 
(2/370) 542 £43 

8*Vf* 
4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 

Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 5247 sayılı 
sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kad-
oları ile bu kanuna ek 7161 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Tıp, Hu
kuk, Edebiyat, Fen ve iktisat) fakülteleri 
ile 12 . 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Diş he
kimliği fakülteleri kuruluş kadro Kanu
nunun (1) sayılı cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifini geri 
aldığına dair önergesi. (2/363) 543 

•5. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaş
tırma Bakanı Sadettin Bilgiç'e Çalışma 
Bakanı Ali Nailimi Erdem'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/672) 543 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/673) 543 

7. — Aydm Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Yabancı Sermayeyi Teşvik Komi
tesinde millî menfaatler aleyhine ka
rarlar alındığı ve yolsuzluklar yapıldığı 
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Sayfa 
4. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgü-

zar'm, ortaokullardaki ev - iş öğretmen
liğinde istihdam edilmek maksadiyle 
açılmış olan sınava giren kız enstitüsü 
mezunlarının adedine ve kaçının öğret
menliğe atandığına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in sözlü ce
vabı. (6/218) 563:564 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi 
bir zatın 27 Mayıs Devrimini yersiz, 
haksız ve gayrimeşru göstermeye kalktığı 
yolundaki neşriyatın doğru olup olmadı
ğına dair sorusu ve Adalet Bakanı Ha
san Dinçcr'in sözlü cevabı. (6/219) 564:'567 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'ın, Orman Genel Müdürlüğünde çalış
makta olan orman müfettişlerinin ve tef
tiş görevlisi bulunanların adedine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/235) 567 

7. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm, Bahçe ilçesi Haru-
niye bucağına en kısa mesafeden bağlı
yacak stablize bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakannıdan sözlü sorusu. (6/237) 567 

8. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm, Kadirli ilçesine bir 
lise yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/238) 567 

Sayfa 
iddiasiyle bu konuda Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/8) 543:546 

8. — Kars Milletvekili Âdil KıırtcP-
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın açtığı akar yakıt satış itasyonları-
nm bâzılarında yerli akar yakıtın bu
lunmadığına, yabancı menşeli akar ya
kıt sattıklarına, bu konuda tedbirler alın
ması gerektiğine dair demeci. 546 s547 

9. — Deprem bölgesinde bilgi edinil
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/5, 5/34) (S. Sa
yısı : 247) 547 :563 

10. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Ersoy'un, bir tutanak 'bandının tahrif 
edildiği ve bâzı önergelerin kaybedilmiş 
olduğu yolundaki iddialar üzerinde ne 
gibi bir işlem yapıldığına dair Millet Mec
lisi Başkanından sözlü sorusunu geri al
dığı hakkında önergesi. (6/293) 563 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Antalya Tekstil Fabrikası işletme 
Şefinin, vazife tenzili suretiyle, Manisa 
Tekstil Fabrikası iplik Şefliğine naklen 
tâyin edilmesi sebebine dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusunu geri aldığı hak
kında önergesi. (6/295) 563 

5. _ SORULAR VE CEVAPLAR 563 

A) Sözlü sorular ve cevapları 563 
1. — Kars Milletvekili Âdil KurtePin, 

227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu Müstahsilinin istihsal 
ettiği sütü işlemek ve değerlendirmek 
için, memleketin hangi stratejik bölgele
rinde Örnek tesisler kurmuş olduğuna dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/184) 563 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'riın, Artvin'de kontralit fabrikası 
kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşma
nın mahiyetinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/188) 563 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
nm, Adana'da bütün fakülteleriyle bir 
üniversite açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/190) 563. 

9. — Adana Milletbekili Mahmut Boz
doğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bi-
lâhara ödemek üzere kestiği yüzde yirmi 
nisbetindeki paraların ne zaman ödene
ceğine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/239) 567 

10. — Van Milletvekili M. Salih Yıl-
dız'm, Van'da bir otomatik telefon sant
rali kurulması için her hangi bir hazırlık 
yapılıp yapılmadığına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/240) 567 

11. __ Van Milletvekili M. Salih Yıl-
dız'm, Van'ın, Gürpınar ilçesine ortaokul 
ile Hoşap ve Norduz bucakları köyle
rine ilkokul yapımı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/242) 067 
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Sayfa 
12. — Van Milletvekili M. Salih Yıl-

dız'm, Van'ın Hoşap Kalesinin resto
rasyonu ile kaleye çıkacak vasıtalar 
için bir yol yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/245) 567 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'in, Sakarya'nın merkez ve diğer 
bucaklarına orta dereceli eğitim imkân
ları götürmek için -ortaokul ya da sanat 
okulu gibi her hangi bir eğitim kurumu 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millîî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/251) 567 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve 
ilçelerindeki Akşam Kız Sanat okulla
rına yeni bir bina yapılması için şimdiye 
kadar ne gibi çalışmalar yapılmış oldu
ğuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/253) 567:568 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'da ortaokula dayalı bir 
karma, ya da kız ilköğretmen okulu açıl
masının hangi yıl sağlanabileceğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/255) 568 

16. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan 
üzerinden yurdumuza bağlıyan Dereköy, 
Kırklareli, Pmarhisar, Vize ve Saray'dan 
İstanbul'a ulaşan turistik yolun biran 
önce yapılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/256) 568 

17. — Tekirdağ Milletvekili, Kemal Ne-
bioğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, 
tesbit edilmiş olan asgari ücretlerin ye
terli bulunup bulunmadığına dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/259) 568 

18. — Çorum Milletvekili'Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu 
içinden kaç öğretmenin, 10 Ekim 1965 
Milletvekili seçiminde, adaylıklarını koy
duklarına dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/2.60) 568 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım 

Sayfa 
Kurumu sahalarında, yapılması düşünülen 
pulluk ucu fabrikasının inşası konusun
da ne gibi çalışmalar yapıldığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/264) 568 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı kapalı spor salonu 
yapımının ne zaman bitirilip işletmeye 
açılacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/265) 568 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sapanca - Arifiye sahil yolunun 
yapılması konusunda şimdiye kadar ne 
gibi çalışmalar yapılmış olduğuna dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/266) 568 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının 
ihalesinin ne zaman yapılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/267) 568 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Bedri Baykam'm, 1963 yılından 
beri, Avrupa ve Amerika'da açılan sergi
lerine ilgi göstermesi için Bakanlığa her 
hangi bir baskı yapılıp yapılmadığına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/269) 568 

24. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak 
yolunun, kış ve yaz, istifade edilebile
cek hale getirilmesinin ne zaman mümkün 
olacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/270) 568:569 

25. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm, Samsun'da bir adliye sarayı ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Din-
çer'in sözlü cevabı (6/271) 669 

26. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm, Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar 
için, yapılmaya başlanan yolun İstas
yon - Garajlar kısmının neden ikmal edil
memiş olduğuna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/272) 569:570 

27. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin, Suriye'nin Türkiye'den 
hayvan ithalâtını durdurmasının, hayvan 
kaçakçılığı ile ilgisi olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/273) 570 
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Sayfa 
28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, 
kimlerin nakledilmiş görevden alınmış ve 
kimlerin yeniden göreve atanmış olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/274) . 570 

29. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaP-
m, imam kadrolarının dağıtımında önce
den tesbit edilen ve kanunun söz ve ru
huna uygun düşen usulden neden ayrı-
lmmış olduğuna dair sorusu ve Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeylpnin sözlü cc-
va'bı. (6/277) ' 570:571 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Hükümetin güven oyu aldığı ta
rihten sonra Bakanlık teşkilâtında yapı
lan tâyinlere dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/278) 571 

31. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nın, her hangi bir Millî Eğitim Müdü
ründe aranılan vasıfların neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/279) 57.1 

32. _ Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 ta
rihleri arasında kaç vasıtanın taksi plâ
kası aldığına ve kaç vasıtanın da hususi
den taksiye çevrilmiş okluğuna dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/280) 571 

33. —• Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar'in, Umumi Mağazalar Türk Ano
nim Şirketinin, Ulus Gazetesine ve Akis 
dergisine sattığı gazete kâğıdı bedellerini 
almamış olduğunun bilinip bilinmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/281) 572 

34. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyücc'nin, 1965 ve 1965 bütçelerine ko
nan ve köylere tahsis olunan imam kad
rolarının hangi illere ne miktarda ve 
hangi ölçülere göre dağıtılmış olduğuna 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/282) _ 572 

35. — Aydın Milletvekili Nahit Men-
teşo'nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü bi
nası inşatmm ne zaman ikmal edileceğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/283) 572 

Sayfa 
36. — Ankara Milletvekili İbrahim 

Sıtkı Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan 
Bossa ve Güney Sanayi şirketlerinin ithal 
edecekleri malların Gümrük ve sair ver
gilerinin, malların henüz gümrüğe gel
memiş olmasına rağmen, ertelenmiş bulun
duğunun doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/284) 572 

37. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, temel görevi eğitmek ve öğret
mek olan bir öğretmenin ve benzerle
rinin Türk çocuklarını jurnal etmesi kar
şısında ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/285) 572 ' 

Ş8. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nm, Erzurum'da bir Teknik Okul 
açaılmasınm düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llha-
mi Ertemin sözlü cevabı (6/286) 572:573 

39. _ Ağrı Milletvekili Abdülbâri Ak-
loğan'm, çimento satışlarında karaborsa 
yaratılmasına ve partizanca kayırmalara 
neden imkân verildiğine dir Ticaret ve 
Sanayi bakanlarından sözlü sorusu. 
,6/287) 573 

40. — Corum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin Kırklareli bölgesine ne 
gibi sanayi yatırımları yapılmasının düşü
nülmekte olduğuna dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/288) 573 

41. —> Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir vete
riner fakültesi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/289) 573 

42. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vuku-
bulan deprem dolayısiyle alınmış ve alına
cak tedbirlerin neler olduğuna dair İmar 
ve .İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/290) 574 

43. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaP-
m, Savcı ve yargıçlarca adlî işlerin görül
mesinde kullanılan otomobil ve .jecp gibi 
vasıtalardan kaçının ücretinin ödenmemiş 
olduğuna dair sorusuna ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in sözlü cevabı. (6/291) 574:575 

— 538 — 
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Sayfa 
44. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-

baş'm, 6209 sayılı serbest Bölge Kanunu 
gereğince çıkartılması gereken tüzüğün 
neşredilip edilmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/292) 575 

45. — Kütahya Milletvekili- Mehmet 
Ersoy'un, bir tutanak bandının tahrif edil
diği ve bâzı önergelerin kaybedilmiş ol
duğu yolundaki iddialar üzerinde ne gibi 
bir işlem yapıldığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü s-orusu (6/293) 575 

46. —" Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun, Malatya Sigara ve Tütün Fab
rikası için kiralanan binaların kimlere aid-
olduğuna ve 10 seneden beri ne miktar 
kira ödendiğine dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/294) 575 

47. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Antalya • Tekstil Fabrikası işlet
me Şefinin, vazife tenzili suretiyle, Manisa 
Tekstil Fabrikası iplik Şefliğine naklen 
tâyin edilmesi sehebine dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/29'5) 575 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Pamukkale'nin köylüler tarafından 
kesilen suyunun münhasıran Pamukkalc'- . 
ye tahsisi susuşunda ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/296) -575 

49. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Oca
ğının 50 yataklı bir hastane haline geti-

Sayfa 
rilmesinin ne zaman mümkün olacağına 
dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/297) 575 

50. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'da kurulmasına karar verilen Sana
yi Çarşısının yapımına ne zaman başla
nılacağına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (C/298) 575 

A) Yazılı sorular ve cevapları 576 
1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 

Arsan'm, Gündem dışı konuşmaların 
hangi esasa göre verilmekte olduğuna 
dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı Fer-
ruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı. (7/172) 576 

2. — Aydın Milletvekili Nahit Men-. 
teşe'nin, Aydm'ın Kuyucak ilçesine bağlı 
bâzı köylerin taşkınlardan korunması ve 
yüksekte bulunan arazilerin sulanmasına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Rcfet Sczgin'in yazılı cevabı 
(7/347) 576:578 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan 
Dcğcr'in, motorlu nakil vasıtalarının sa
yısına ve yıllık vegilerine dair sorusu ve 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan ile İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vapları. (7/375) 578:580 

4. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Antalya - Kumluca - Finike sahil 
yolunun ikinci Beş Yıllık Plâna ahnaraı-
yacağma dair-sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/391) 580 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

izmir Milletvekili Mustafa Uyar, ziraat 
odaları üye aidatları tahsilatının şikâyetlere 
yol açtığına, gereken tedbirlerin alınmasına 
dair demeçte bulundu. 

Yeniden kurulacak vakıflar hakkında, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin En Zi

yade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin, 
«Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek ihraç 

fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer te
sirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» m kaldırılarak yerine ikame olu
nan kararın ve, 

Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarına tesir 
eden mükellefiyetleri bertaraf etmek amaciyle 
alman Bakanlar Kurulu kararnamelerinin, 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhu
riyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihinde An
kara'da imzalanan Türkiye - Arjantin Kültür 
Anlaşmasının, 

Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Mü
saadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 82.05 po
zisyonundaki ibare değişikliğinin, 

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

Türkiye Cumhuriyetinin En Ziyade Müsaa
deye Mazhar Millet tarifesinde yapılan deği
şikliklerin, 

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

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Liste
si (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari
fesi) nin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu Kararının onaylanmaları hak
kında kanun tasarıları ikinci defa açık oya 
sunularak oyların ayırımı sonunda kabul olun
dukları bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5434 
sayılı Kanunun 41 nei maddesinin 3 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun teklifinin 1 nci maddesi üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra, verilen değişiklik 
önergelerinin komisyon tarafından istenmesi 
üzerine teklifin görüşülmesi gelecek birleşime 
bırakıldı. 

İnsan haklan ve anahürriyetlerini koruma
ya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numaralı 
ve, 

29, 30 ve 34 ncü maddelerini değişiren 3 nu
maralı portokolün, 

Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın ke
şif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetleri
ni yöneten ilkeler hakkındaki Andlaşmanm 
onaylanmalarının uygun bulunduğuna, 

Milletlerarası Adalet Divanı statüsünün 
3'6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olu
nan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatıl
masına, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı ara
sında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta akde
dilmiş bulunan Kültür Anlaşması ile, 

32 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzala
nan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüb« 
nan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasa
rılarının öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri 
onaylanarak maddeleri kabul olundu ve tüm
leri açık oya sunuldu ise de çoğunluk sağlana
madığı, oylamaların gelecek birleşimde tekrar-
lanacacağı bildirildi. 

Sivas Milletvekili Gültekin Sakarya'nın, 
24 . 12 . 1967 gün ve 521 sayılı Danıştay Ka
nununun 166 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Ankarfa Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın tümü üzerinde bir süre görüşüldü. İki sa
atlik süre dolduğu için tasarının görüşülmesine 
gelecek Birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının maddeleri üzerinde bir süre görüşül
dü. 

14 . 6 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanlmak üzere Birleşime saat 17,55 te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Sevinç Düşensel'in, 

kadınlarımızın topyekûn okur - yazar hale ge
lebilmesini temin etmek üzere bir eğitim sefer

berliğine başlanılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
ve Köy İşleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/397)" 
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2. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünselin, 
Kars il ve ilçe yollarından hangilerinin, 1967 
yılında, onarılmasının düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/398) 

3. — Kars Milletvekili Sevinç DüşünsePin, 
Kars'ın merkezi, ilçe ve köylerinden hangile
rine, 1967 yılında, kaç okul yapılmasının düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/39-9) 

TASARILAR 

1. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sa
yılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 
birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük 
sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dör
düncü maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı. (1/371) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — İstiklâl madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka-

4. —• Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars'ın merkez ve ilçelerine bağlı köylerine, 
1967 yılında, ne miktar köy yolu yapılmasının 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/400) 

5. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Menderes nehri üzerinde, Aydın - Yenipazar 
arasındaki köprünün inşa olunacağı tarihe dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/401) 

nun tasarısı. (1/372) (Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — Tekniker ve teknisyenlerin unvan, gö
rev ve yetkileri hakkında kanun tasarısı. 
(1/373) (Sanayi, Bayındırlık, Millî Eiğtim ve 
Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 
4. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-

hon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık. tezkeresi. (3/671) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Nurettin Ok 

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

BAŞKAN — Millet Meclisiiıin 118 nlci Birleşimini .açıyorum. 

BAŞKAN — İsim okumıa'k suretiyle yokla
ma yapılacaMır. Salonda bulunan arkadaşla
rımız İdare Âmirleri vasıtaısiyle haberdar edil
sin, Millet Meclisi birleşimi açılmış, yoklamaya 
geçilmiştir. İsmi okumam arkadaşlarımın lütfen 
yüksek sesle, buradalar ise, buradayım deme
lerini rica edeceğim. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. Müzakere için gerekli çoğunluğumuz 
mevcuttur. Müzakereye Ibaşlıyoruz* 

Gerekli çoğunluğumuz olduğu cihetle Millet 
Meclisinin 118 nci Birleşimine başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEHEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Partilerden vâki çekilmeler dolayısiyle 
grupların komisyonlardaki oranlarında değişik
likler olduğuna ve mevcut durumun aynen mu
hafazası hususunda grup temsilcileri arasında 
görüş birliğine varılmış bulunduğuna dair Baş
kanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, son za
manda vukubulan bâzı istifalarla parti bünye
lerinde vâki tebeddülat dolayısiyle komisyon
larda oran değişiklikleri hâsıl olmuştur. Top
lantı yılının sona ermek üzere olmasından ve 
her toplantı yılı başında da yeni durumlara gö
re oranların tesbiti yapılarak organların ve ko-
misyoDİarm teşkili gerektiğinden Üçüncü Top
lantı Yılı başına kadar komisyonlardaki mevcut 
durumun aynen muhafazası hususunda grup 
temsilcileri arasında görüş birliği hâsıl olmuş 
ve bu husus Millet Meclisi Başkanlığına bildi
rilmiş bulunmaktadır. Keyfiyet Yüce Meclisin 
bilgilerine sunulur. 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, İktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair bir be
yanı gelmiştir. Beyanı okutuyorum : 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Karma Komis

yonu üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini ri
ca öderim. 

Saygı ile. 9.6.1967 

Adana 
Kemal iSaniibralhimioğlu 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

5, — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul öğretmenleri
nin haftalık ders saatleriyle ek ders ücretleri 
hakkındaki kanun teklifini geri aldığına dair 
önergesi (2/370) 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'
ın vermiş olduğu bir kanun teklifini geri aldı
ğına dair yaızısı (gelmiştir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul öğ-
retmemlörinin haftalık ders saatleriyle ek dera 
ücretleri hakkındaki kanun teklifimi (Esas 
No. : 2/370) geri aldığımı saygılarımla arz ede
rim. 

Muş Milletvekili 
Kemal Aytaç 
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BAŞKAN — Halep üzerine geriverfciıştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkgine'nin, 5247 sayılı İstanbul Üni
versitesi kuruluş kadroları ile bu kanuna ek 
7161 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
(Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve İktisat) fakülte-

. Zeri İle 12 . 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Diş he
kimliği fakülteleri kuruluş kadro Kanununun 
(1) sayılı cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 

. kanun teklifi geri aldığına dair önergesi 
(2/363) 

BAŞKAN — Rifat Öztükçine'nin bir kanun 
teklifini geri aldığına dair yazısı gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yiıksek Başkanlığa 
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş 

kadroları ile bu kanuna ok 7161 sayılı Kanuna 
hağh (1) sayılı cetvelin (Tıp, Hukuk, Edebi
yat, Fen ve İktisat) fakülteleri- ile, 12.4.1962 
tarih ve 43 sayılı Diş hekimliği fakülteleri ku
ruluş kadro Kanununun (1) sayılı cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimi 
(2/363) geri aldığımı saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Senatörü 
Eifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Talep üzerine kanun teklifi ge-
riverilmiştir. 

5. —• Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgice Çalışma Bakam Ali 
Naili Erdcm'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/672) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuıyarum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır

ma Bakanı B. Sadettin Bilgiç'in dönüşüne ka
dar, Ulaştırma Bakanlığına, Çalışma Bakanı 
B. Ali Naili Erdcm'in vekillik etmesinin, Ba§-
'bakanın tekliıfi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlıyangiVe İçişleri Ba
kanı Faruk Sükanhn vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/673) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil'in vazife ile yurt dışına gitmesi- mü
nasebetiyle dönüşüne kadar yerine İçişleri Ba
kanı Faruk S Likan'm vekillik etmesinin uygun 
bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

B. İhsan Sabri Çağlayangil'in. dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakam B. Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kom.itesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yolsuz
luklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Anayasa
nın 88 ne imaddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özeti: Yabancı sermayeyi Teşvik Komitesin

de millî menfaatler aleyhine ynpılan yolsuzlukları 
incelemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulması 
hakkında. 

Olaylar : 
6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik Kanu

nunun 8 nci; Sanayi Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun 18 nci mad
delerine göre Yabancı Sermavevi Teşvik Komi
tesi: Merkez Bankası frene! Müdürü Ticaret Ba
kanlığı İc Ticaret fren el Müdürü, Maliye Bakan
lığı Hazine Genel Müdürü, Sanayi Bakanlığı ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarından Sa
nayi, Maden ve Enerji daireleri reisleriyle Tür
kiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliği Oenel Sekreterinden müteşekkil
dir. 
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Kanuna göre, îç Ticaret Genel Müdürü aynı 
zamanda Komitenin Genel Sekreterlik görevini 
yapmaktadır. Komite, lüzumu halinde Genel Sek
reter tarafından toplantıya çağrılır. Ticaret Ba
kanlığında ayrıca bir Yabancı Sermaye Şube Mü
dürlüğü de kurulmuştur. İç Ticaret Genel Mü
dür yardımcıları bu şubede görevlidirler. Kısa
cası, Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin gö
revleri, Ticaret Bakanlığında kurulan bir şubede 
ve Genel Sekreterlik görevini de yapan îç Tica
ret Genel Müdürünün sroumluluğu altında yü
rütülmektedir. Ancak bu Komitenin kanunsuz ve 
usulsüz karar ve tasarruflarından Komitenin di
ğer üyeleri de aynı derecede sorumludurlar. 
Komitenin başlıca görevleri, yabancı sermaye ya
tırımı için yapılan müracaatları incelemek, uy
gun olmıyanları, millî menfaatlere zararlı olan
ları reddetmek, uygun ve faydalı isteklerde, ka
nunun aradığı şartların yerine getirilmesini sağ
lamak ve sonra da Bakanlar Kurulunun imzalı-
yacağı kararnameleri hazırlamaktır. 

Son senelerde bu Komitenin bâzı üyeleri ile 
Yabancı Sermaye Şubesinde görevli memurlardan 
(bir kısmı, piyasada malî itibarı olmıyan birta
kım fırsatçı kimselerle ve bunların yurt dışın
da sağladıkları madrafbazlarla işbirliği yaparak 
uydurma şirketler kurdurmak suretiyle kararna
meler çıkarttırmakta ve bundan sonra hiçibir ya
tırıma gidilmeden yabancı sermayenin yurdumu
za gelişinde tanınan bütün imtiyazlardan da 
faydalanılarak külliyetli miktarda mal ithal edil
mekte ve bunlar karalborsaya sürülerek kısa za
manda milyonlar kazanılmaktadır. Bu olaylara 
birkaç örnek verelim : 

Özkar Kollektif Şirketi; 9 Mart 1963 tarihli 
dilekçesi ile Ticaret Bakanlığına başvurarak An
talya'da 30 odalı bir otel ve 325 dinlenme evi 
yaptırmak üzere 30 milyon Türk lirası karşılığın
da döviz getirecek bir ortaklık kuracağını, bu 
tesdbbüse ortak olarak yatırımı finanse edecek 
ynbancı firmanın da Almanya'da bulunan Ea-
pid Bau Stahlback K. G. olduğunu bildirmiştir. 

Bu müracaat üzerine Komitece yerli şirket ve 
ortağının malî durumları incelettirilmiş, adı ve
rilen Alman firmasının emlâk komisyonculuğu 
yaptığı öğrenilmiş, millî durumu ile turizm ve 
benzeri işlerde yatırım yapıp yapmadığı hakkın
da bir bilgi sağlanamamıştır, özkar Kollektif 
Şirketinin ise sermayesinin 60 bin lira olduğu, 

son senelerde müspet bir faaliyetinin bulunma
dığı, piyasaya fazla miktarda borçlu olduğu, bu 
yüzden protestolara uğradığı bankaların bu şir
ketle ilgili kredi muamelelerinden kaçındıkları 
öğrenilmiştir. Bunun üzerine Komitenin kararı
na uygun olarak Özkar Kollektif Şirketine yazı
lan 27 . 11 . 1963 tarih ve 19833 sayılı yazı ile 

"teşebbüsün no şekilde ve kimin tarafından fi
nanse edileceği ve bu konuda garanti verecek 
muteber malî müesseselerin adresleriyle bu mü
esseseler hakkında gerekli bilginin verilmesi isten
miştir. Özkar Kollektif Şirketi bu yazıya, tam 
iki sene cevap vermemiştir. Ancak bu arada şir
ketin yetkilileri, İç Ticaret Genel Müdürü ile 
yardımcıları ve Yahancı Sermaye Şube Müdürü ile 
yurt içinde ve dışında temaslar kurarak gizli an
laşmalara varmışlar ve Komiteden karar, Ba
kanlar Kurulundan da kararname çıkaracak for
müller üzerinde anlaşmışlardır. 

Bu mutabakattan sonra özkar Kollektif Şir
keti 17 . 11 . 1965 tarihli dilekçesiyle, ilk mü
racaatında bildirdiği Rapid Bau Stahlback K. G. 
firması yerine în'ter - învost finmaısınm ortağı 
olduğunu bildirmiştir. ö'zfcar Kolektif. Şhfceti 
(llilokçcoinc belge olara'k eklediği «Banque 
Pour Le Oommerc Suisise - îsî'adien,»1 riin m>6k-
tulbunda : «Aralarında ımüşiterileriniın bulundu
ğu bir sermayedar grupunun Antalya'da otel 
vo motel inşası için meribezi Vaiduz'da oiltoak 
üzere în'ter - Invost adlı bir şirkötin .kuruluşu
nu nazarı itibara alabileceklerimi, mülfcaşelbfbis-
ler arasında New - York "ta mukim ve hakkın
da iyi ranseyman alman Moris Barocas'ın bu-
'hırılduğu, sözıü geçer sermayedarların bu işe beş 
mlilyon dolar tahsis etmeye hazır olduklarının 
anlaşıldığı» biMiriimelkite idi. 

Bu müracaat üzerine Genel Seîkretçr-
liik bu şirket ha'klkında evvelce alman menfi ran-
seymana rağmen, usu'Hen olan genel ve özel so
ru 'kâğıtlarını Özlkar Kolektif Şinkctnne vermiş 
ve doldurulup iadesini feteımiştir. Bu formali
te tamamlandılktan sonra Genel Sekreteriilc 
10 Şubat 1966 tarihinde 2516 sayılı yazı ile, 
dilekçeyi, Yabancı Sertaıayeyi Teş'vıik Komi
tesine intikal ettirmiştir. îlik müracaatta oldu
ğunun tam aksine, bu İkinci müracaatta da Ge
nel Sekreterlik ve ne de Komitece müracaat sa-
hipllerii hakkında hiçbir tahkikat ve ihraz edil<en 
evrak üzerinde hiçbir tetkikat yapıl'mamıştır. 
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-Hattâ dünya üzerinde bu namda 'bir şirketin 
-mevcudolup olmadığı dahi araştırılmamıştır. 
Ama, bütün bunlara rağmen Yabancı Sermaye
yi Teşvik KumitcGİ, 21 Nisan 1966 tarihli ve 
738 sayılı toplantısında, yatırımın bâzı şartlarla 
6224 sayılı Kanun hükümlerinden faydalandı
rılması hususu müspet mütalâa edilerek bu yol
da karar alınmış ve hazırlanan Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi de 22 . 6 . 1966 tarihirOe im
zalanmak suretiyle yürürlüğe konmuştur. 

Halbuki gerek Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Koni iten'nin kararının alındığı ve gerekse Ba-
'kanlar Kurulu Kararnamesinin imzalandığı ta-
rilhler.de'dünya ürerinde Inter - Invest adı ile ku
rulmuş bir şirket mevcut değildi. Bu namlla uy-

' durma bir karaborsa şirketi ancak bu kararlar
dan çok sonra 3 Ağustos 1966 tarihinde Avru
pa'da kurulmuştur. Diğer tavaftan müracaatın 

' yap ılıdığı ve yatırımın tamamımn yalbancı şirket 
tarafından sağlanacağınım taahhüdedildiği ta
lihlerde ve ondan sonra da, mevöndolmıyan bir 

.şirketin Türkiye temsilcisi ve ıummmi vekili sı-

. fatı ile hareket eden ve bu sıfatla kararlar, ka
ramama! er çıkarttıran Özkar Kolektif Şirketi
nin hiçbir yabancı şahıs veya şirket namına 
alınmış bir vokal et namesi veya temsilcilik bel
geci de mevcut değildi. Nitekim uydurma şir
ketin kurulması ndan sonra 16 . 8 . 1966 tarihin
de verilen ve Türk Konsolosluğunea da tasdik 
o di.! en vokal ets arodlıe şirket vekilinin Moshe 
Bahar olduğu anlaşılmıştır. 

'Görülüyor ki, ortada her hangi bir-yabancı 
şirket yok 'iken varmış gibi onun namına öz-
'kar Kolektif şiı/kotl Ti'careıt Bakanlığına müra
caat ederek be:: ini1 yon dolarlık yatırım tekli
finde bulunuyor; fakat temsilcilik sıfatı ve ve
kâletnameni olmadığı halde büyük işler çevir
meye muvaklkaf oluyor. 

işin diğer önemli b'ir tarafı da, Ticaret Ba
kanlığında ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Ko-
miteninde bu sahtekârlıklar yapılırken, Millî 

• Güvel ik Kurulu Genel Sekreteri 17 . 5 . 1966 
tar'ihli yazısı ile Ticaret Bakanlığına müracaat 
ederek memleket menfaatleri bakımından söz 
Ikonumı to-rF<büs iVbcrinlde önemle durulması Ki-

• zumunu bi.Ylı'lrmiş, buna rağmen bu yazı da ha
sıra1'!',! ' ediTorrk muameleye konulmamıştır. Mil
lî -Öi iven :-'J) c Kurulu pv'bi memleketin emniyet ve 

• menfaatlerinde en yetkili bir makamın uyar

malarının dahi nazara alınmayışı, tertibin ve 
millî soyguncular çetesinin cür'etini göstermeye 
kâfidir. 

Şimdi gelelim kuruluştan sonraki gangsterlik 
olaylarına : 

İşin resmî formaliteleri tamamlanıp soy
gunculuk çetesi kanuna uydurulduktan sonra 
Inter - Invest Şirketinin yabancı sermaye kis
vesi altında memlekete mal ithal ederek kara
borsaya sürme teşebbüslerinin ilki, Antalya'ya 
getirilen formika ile başlamıştır. Ancak Malî 
polise yapılan ihbar neticesinde bu formikalar 
'karaiborsaya sürülmeden yakalanmıştır. Bun
dan sonra Inter - Invost Şirketi ilkine! defa şan
sını denemeye kalkmış ve 50 vagon kahve fin
canı ve tabak getirmiştir. Ancak bu kaçakçılık 
•da Malî polis tarafından tosbit edilerek bunla
ra da el konmuştur. Halen gümrükte bulunan 
bu malların ise azar azar 'kaçırılması plânlan-
malktaldır. İlgililerin 'dikkatine sunudur. 

Ya'bancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin iş
lerinden diğer bir örnek daha verelim : İn ter -
Invest benzeri turistik yatırım bahanesiyle ka-
ralborsa malı getirmek üzere kurulan E'trüska 
Travel adındaki bir şirketin işlemleri de ilgi 
çekicidir. Bu şirket aynen Intcr - İnvest de 
olduğu gibi turilstik otel yapmak üzere Yaban
cı Sermaye Kanunundan faydalanma müsaade
sini koparmıştır. Halbuki kuracağı otelller için 
ne projeler yapmış ve ne de bir kazma vurmuş 
iken, kalkmış memlekete bir sürü inşaat mal
zemesi getirmiştir. Hem de karaborsada sil
uetle aranan cinsinden. Şartnamesi ineolcnmc-
den bu malzeme gümrükten içeri sclkul'mustıır. 
İç Ticartt Genel Müdürü ile diğer ilgililerin 
bundan baiber'leri olduğu halde, bu kaçakçılığı 
da himaye etmişler ve ses çikarmamışlardır. 
Bundan cesaret alan bu firma, ikinci bir par
ti ithalâtla teşebbüs ettiği sırada Malî polise ya
pılan ihbar üzerine İstanbul Gümrüğünde 17 va
gon dolusu porselen eşya yakalanmıştır. 

Bütün bu yolsuzlukların meydana çakmasın
dan sonra, Ticaret Bakanlığında, eski Balkan fal
dık Tekin Müftüoğlu'nun emriyle bir tahkiikat 
açılmıştır. Yalbancı Sermaye Şuibesi Müdürü 
Kâzım Özbay'a 2 . 5 . 1967 tarihinde isten el 
eek'tirılerek Bakanlık emrıine aknınışt-r. Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Komiteni Genel S-ekre-
terUâk görevini yapan İç Ticaret Genel Müdürü 
Ahmet Cevdet Geçgil'in bütün bu işlerde bi-
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linçi derecede sorumlu bulunmasına ve evvel
ce fazla harcırah ve döviz almak, hak etme
diği yerlerden para almak gibi suçları da sabit 
okluğu hailde, halen görevi başınida bulunmakta 
ve böylece müfettişler tarafından yapılan tah
kikatın seyrine büyük ölçüde müessir olmak
tadır. Bakanlık içi faaliyetlerden öyle anlaşı
lıyor ki işin kapatılmasına çalışılmaktadır. D'i-
ğer taraftan Genel Müdür yardımcıları Meh
met Ali Sertte tçiıoğlu ile Sami Tuncay'ın da 
'sorumlulukları aşikâr bulunmakta bunlar hak
kında da tahkikat açılmıak istenmiş, fakat ne 
acıdır ki, Bakanlık onayı ile genel müdür yar
dımcılıklarına kadar yükseltilen bu şahısların 
Derlet memuru olmadıkları, bunların Toprak 
Mahsulleri Ofisinde ücretli kadroda memur 
oklukları meydana çıkarak beş - on gün evvel 
Ofisteki görevlerine iade edilmekle yaka/Iarm1 

kurvarmışllardır. Bir vazifedeki yotauzsluk, di
ğer vazifeye devama 'engel olmam.afktalJ.ir. Bu ne 
bliçim hikmeti Ilüküm'eit/tir 1 Alkil erUiıtueye im
kân yok. 

Mesele hangi yönü ile ele alınırsa alınsın, 
bir skandallar serisinin birbirini kovaladığı 
görülmektedir. Meydana çıkan yolsuzluklara 
rağmen yalnız Ticaret Bakanlığında birkaç me
mur hakkında tahkikat açılmış olup en so
rumlu mevkide bulunan genel sekreter bunun 
dışında bırakıldığı gibi, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Komitesinin diğer bakanlıklarda me
mur olan ve olmıyan üyeleri hakkında ise hiç
bir idari ve kazai soruşturma açılmamıştır. 
Bakanlarımızın çoğu, bakanlıklarında olup bi
tenlerden habersizdirler. Yurt içi ve yurt dışı 
gezilerini, bakanlıklarını ıslah edecek ciddî ve 
olumlu çalışmalara tercih etmektedirler. 

Sonuç : 

Yukarıda arz olunan gerekçelere dayana
rak Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını, bu 
komisyonun 17 üyeden teşekkül etmesini, 'gö
revinin iki ay devam etmesini, lüzum göreceği 
yerlere giderek incelemeler yapmakta yetkili 
kılınmasını, bu komisyonun Yabancı Sermaye
yi Teşvik Komitesinin son beş senelik bütün 
işlemlerini ve kararlarını incelemesini, sorum
suz ofis memurlarının büyük sorumluluk ta
şıyan önemli görevlere ne suretle getirildik
lerinin araştırılmasını, yapılmış yolsuzluklar 

14 . 0 . 1987 0 : 1 

varsa bunların ne suretle ve kimler tarafın
dan yapıldığını, her birisinin sorumluluk dere
cesinin neden ibaret olduğunu tesbit ve Yüce 
Meclise bir rapor halinde sunmalarını arz ve 
teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di okutulmuş bulunan Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkiline mütedair önerge, bu konu
da tâyin edilen günde görüşülecektir. Gele
cek birleşimden itibaren muayyen sırasına 
konacaktır. 

8. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının açtığı akar 
yakıt satış istasyonlarının bâzılarında yerli 
akar yakıtın bulunmadığına, yabancı men§eli 
akar yakıt sattıklarına, bu konuda tedbirler alın
ması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel, gündeme 
geçmeden evvel zatiâlinize söz vereceğim. Kay
seri - Kırşehir ve Mersin illerinde yapmış ol
duğunuz bir gezi esnasında Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığmca açılan bâzı akar yakıt 
istasyonlarında akaryakıt bulunmadığını tes
bit etmişsiniz. Bu konuda beş dakika içinde 
görüşeceksiniz. 

Buyurun. 
ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka

daşlar, son seneler içerisinde dünyada olduğu 
gibi yurdumuzda da üzerinde en çok konuşu
lan ve tartışılan konulardan birisi muhakkak 
ki petrol konusu olmuştur. Son Orta - Doğu 
olayları petrolün askerî ve siyasi yönden ta
şıdığı önemi en taze örnekleriyle gözlerinizin 
önüne sermiş bulunmaktadır. 

Bugün bizim burada üzerinde durmak iste
diğimiz konu petrol politikamızın sadece bir 
yanını teşkil etmektedir. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ve Petrol Ofisi aracılığiyle 
yürütülen millî dağıtım gücümüzün nasıl bir 
perişanlık içerisine sokulmak istendiğini arz 
etmek için gündem dışı söz almuş bulunuyo
rum. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına di
ğer petrol ameliyeleri yanında Devletin sahi
bi bulunduğu veya katıldığı rafineri tesisleri 
mallarının pazar!anması görevi de verilmiş bu-
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Itmmüktadır. Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı bu görevini açtığı ve açacağı akarya
kıt istasyonlarında yerine getirmeye çalışmak
tadır. Ortaklrk bugüne kadar 160 akaryakıt is
tasyonu açmıştır. Buna karşılık yabancı petrol 
şirketleri ise açmış oldukları akar yakıt istas-
yonlariyle yurdun her tarafına yayılmışlar ve 
bütün köşebaşlarım tutmuşlardır. Bu yüzden 
ulusal kuruluşların perakende satış faaliyetle
ri her göçen gün biraz daha düşmektedir. Pet
rol ofisin 1957 deki satış oranı % 37,7 olduğu 
halde bu oran 1965 te %24,1 e düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu duruma seyirci kalacak olursak çok ya

kın bir gelecekte kendi ulusal kuruluşlarımız
da istihsal ettiğimiz millî petrolümüzü yabancı 
şirketlerin aracılığiyle satmak mecburiyetinde 
kalacağımız muhakkaktır. Ulusal dağıtım gü
cümüzün bugünkü haliyle bırakılması mevcut 
rafineri tesislerinin tam kapasite ile çalışmala
rını da engellemiş olacaktır. Kaldı ki, problem 
sadece mevcut akar yakıt istasyonlarının sa
yısını artırmakla çözülmüş olmıyacaktır. Bu
gün ulusal kuruluşlarımızın açmış olduğu akar
yakıt istasyonlarının bir çoğunda aylarca akar
yakıt bulunmamaktadır. Bu yüzden istasyon
larımızın bir çoğu Şhell, Mobil ve BP gibi ya
bancı şirketlerin istasyonlarından varil varil 
mal satmalmak mecburiyetinde kalmaktadır
lar. Yapılacak bir inceleme bunun böyle oldu
ğunu gösterecektir. Çuğun ve Nut'taki istasyon
ların faturalarının tetkiki bu istasyonların kim
lerin malını sattıklarını ortaya koymaktadır. 
Çuğün'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı istasyonunun Şhell bayiliği haline getiril
miş olduğunu bir gezimiz sırasında iki mil
letvekili arkadaşımızla birlikte bizzat görmüş 
bulunmaktayız. Kırşehir'e giderken Çuğun'a 
uğradığımız zaman Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı istasyonunda akar yakıt bulunmadı
ğını ve bu durumun aylardan beri devam et
mekte olduğunu gördük ve ilgililerden dinle
dik. 

Bu istasyonda bize tevdi edilen bir mektup
tan bâzı parçalar okumama müsaadenizi rica 
edeceğim. 

«Biz Kırşehir şoförleri olarak bir kere olsun 
iüiİliyetçilikten ayrılmış değiliz ve de ayrılmı-
yacağız. Bugün Şhell şirketi yüz binlerce lira 
yererek Türkiye Petrolleri satış istasyonlarını 

Şhell bayiliğine çevirmenin gayreti içerisinde
dir. İstasyonlarımızda aylarca mal bulunma
maktadır. Çok kerelerde yabancı petrol şirket
lerinin malları satılmaktadır. İşçilerimiz ya
bancı petrol şirketlerinden varil varil mal ta
şımaktan artık usanmışlardır. Bize zorla mı 
yabancı yakıtı aldırmak istiyorsunuz» 

Sayın milletvekilleri;, 
Kırşehir şoförleri tarafından yazılıp bir su

reti Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ge
nel Müdürlüğüne -gönderilen bu mektuptaki 
ifadeler ulusal dağıtım gücümüzün, içinde bulun
duğu perişanlığı gözlerimizin önüne sermektedir. 
Devlet radyosuna ve gazetelere reklâmlar ve
rerek, «verdiğin her liranın yarısının yurt dı
şına gitmesini istemiyorsan kendi petrolünü 
kullan» demekle ve vatandaşların milliyetçilik 
duygularına çağrıda bulunmakla millî petrol 
politikası- yürütülemez. Millî petrol politikası 
ulusal kaynaklarımıza sahip ve köşebaşlarım 
yabancı petrol şirketlerine kaptırmamakla yü
rütülür. Bu önemli konu üzerinde ilgililerin 
duracağını ve gerekli tedbirleri alacaklarını 
ümidetmekteyiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

9. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonu raporu. (10/5, 
5/34) (S. Sayısı : 247) , 

BAŞKAN — Deprem bölgesinde bilgi edin
mek üzere Anayasanmın 88 nci maddesi gere
ğince kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu üzerinde müzakereye devam ediyoruz. 

Daha önceki birleşimde bütün milletvekili 
arkadaşlarımız konuşmuş, gruplar konuşmuş. 
komisyon adına Komisyon Başkanı konuşmuş 
ve yeterlik önergesi bu arada gelmiş bulun
makta idi. 

Hükümet adına Sayın İmâr ve İskân Baka
nı konuşacağı sırada muayyen saat dolmuş bu
lunmakta idi. 

Lütfen komisyon ve Hükümet yerini alsın. 
Şimdi söz sırası Sayın İmar ve İskân Baka-

nınmdır. 
Sayın Ba'kan buyurunuz. 
Sayın Bakandan sonra son söz milletvekili-

nmdir, hükmüne göre sırada olan Sayın Nihat 
Diler'e söz vereceğim. Ondan sonra yeterlik 
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önergesini okutacağım, aleyhinde Sayın Gıya-
settin Karaca konuşacak:. Bunu ta'kiben de ye
terlik önergesini oya sunacağım. 

Buyurum efendim. 
İMAR VE İEKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞ-Lü (Cumhuriyet Senatosu Muğ-
la Üyesi) — Sayın Başkan, sayın ımilleıtvekil-
leri; mâruzâtıma banlamadan evvel Araştırma 
Komisyonunun değerli Başkanına, değerli söz
cüsüne ve değerli üyelerine şükranlarımı ifa
de ötmek tetirim. Teşekkürle sözlerime başlayı
şımın sebebi şudur: Müzakeresini yapmakta ol
duğumuz bu rapor objektif bir metotla araş
tırma yapmış, durumu tarafsız bir şekilde tes-
bit etmiş ve elde ettiği bilgileri sistematik bir 
üslûp içinde münakaşa ederek, bir hüküme, bir 
sonuca varmıştır. Bu suretle Yüce Heyetinizin 
direktiflerimle ve temayüllerine vefalkâr olmuş 
ve araştırma sorumluluğunun idrakini göster : 

;miş ve görevini tam ve kâmil mânada yapmış
tır. Muhalefet şerhlerinin muhtevası ise metot, 
sistem, araştırma ve hedef bakımından taıma-
miylc zıt bir yoldadır ve tamamiyle gerçekle
rin dışındadır. Araştırma raporunun muhteva
sı ile muhalefet şerhler inin muhtevası ve araş
tırma önergesinin muhtevası arasında, biraz 
sonra yapacağım kısa mukayese bu beyanımın 
samimiyetini ortaya koyacaktır., 

Doğu depremi hakkında ve bu meseleyi 
Hükümet olarak nasıl ele aldığımızı, nasıl çöz
düğümüzü ve nasıl bir plân ve programa bağ
lıyarak uyguladığımızı ve 70 günlük bir za
man içinde plân hedeflerine nasıl ulaştığımızı, 
araştırma önergeleri verildiği zaman yaptığım 
uzun, 4,5 saatlik mâruzâtımda izah etmiştim. 
Bunları bugün huzurunuzda tekrar edecek de
ğilim, çünkü Araştırma Komisyonunun değerli 
tbaş'kanı ve değerli sözcüsü meseleyi bütün yön
leri ile huzurunuzda ortaya koydular ve ger
çekleri dile getirdiler, hattâ teferruatına ka
dar inerek iddialara cevap verdiler. 

Bendeniz kısa konuşmamı üç safhada toplı-
yacağım. Bir kere, araştırma ö<nergesi muıhte-
vasmdaki nirengi teşkil eden iddialara ve bu 
kürsüden tekrar edilen iddia ve beyanlara kısa 
cevaplar vereceğim. Sonra bu raporla muhale
fet şerhlerinin muhtevasını zihniyet bakımın
dan, metot bakımından, sistem bakımından, de
ğerlendirme bakımından mukayesesini yapıp, 
bu sene Doğu depremi sahasında yapacağımız 

çalışmalar hakkında Yüce Meclisinize bilgiler 
•sunacağımı. 

Muhlterem arkadaşlar; araştırma önergesi 
ve buradaki konuşmalar şu noktalarda düğüm
leniyor. Diyor ki, bir arkadaşımız; «Burada 
yapılam barakaların plân ve projesini kimin 
yaptığı belli değildir, bu işe ciddiyet verilme-
mişltıir.» Bu söz doğru mudur, bu beyanı doğru 
mudur1? Asla doğru değildir değerli arkadaş
larım. Çünkü bundan evvelki mâruzâtımda be
yan ettiğimi gilbi, Sayın Komisyon Başkanının1 

da ifade ettikleri giibi ve müzakeresini yaptığı
mız raporun teabit ettiği gibi, Doğu depremi 
karşısında evvelâ Sayın Başbakan, Türkiye'nin 
iliım heyetlerimi, tekinlik adamlarını ve meslek 
gruplarını çağırarak fikirler almış, sonra bc-
niım başkanlığımda Bakanlıkta yapılan askerî 
ve mülki teknik elemanlar ve emrü kuman
da mevkiinde bulunanlar ve teknik elemanlar 
ve meslekî grup mensupları ile çalışmalar yap
mışız ve barakamızın tipini, modelini ve kon-
ıslbürükslüyonunu o heyette tesıbit etmişiz. Hattâ 
o modelin çizigileririi, -birçıcık arkadaşlarımızın 
ımıeHıa/z olarak kullandığı, Ankara Mimarlar 
Odasının Reisi bulunan Sayın Vedat Dalokay 
'çizimiştir. Bunun fdtokop'ılcri dosyamızda mev
cuttur, İşte 'bu teslbit edilmiş, ondam sonara bu 
plân ve projenin, bu barakanın statik hesapla
rı da Bakanlığımın uzmanları tarafından ve 
bilhassa Yüksek: Mimar Ferzan Bay dur tara
fından - ki, bu konularda ihtisas sahibi olan 
bir arkadaşımızdır - teknik bir bakanlık olan 
İmar ve İskân Bakanlığının teknik elemanları 
tarafından hazırlanmıştır. Şu halde bu beya
nın gerçekle hiçıbir ilgisi yoktur. 

Araştırıma önergelerinde diyorlardı ki, yap
tıkları bu baraka kışa yotişımiyecckıtir, çünkü 
işi organize edememişlerdir, gayet ağır bir 
tempo içinde çalışma vardır. Bu da, bu tah
minleri de tahakkuk etııııemiş, biz plânladığı
mız 6293 baraka yerine 31 Ekim akşamı 7500 
baraka yapmışız ve Kasım ayındaki çalışmala
rımızla 10 bin baraka yapmak suretiyle işi ga^ 
yet müspet ve çok isabetli ölçüler içinde orga
nize ettiğimizin delilini göstermişiz. Şu halde 
ıbu iddia da gerçeklere uymamaktadır. 

ıSonra, diyorlardı ki, bu barakalar yetersiz
dir, kışın ağırlığına, iklim şartlarına taham
mül edem'iyecektir, sari hastalıklar çıkacak
tır. Kışın büyük felâketler olacağını söylemek 

— 648 — 
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bir kehanet değildir. Ve'bunum sorumluluğu 
Hükümete aidolacaktır, diyorlardı. Acaba öyle 
•mi oldu muhterem arkadaşlarım1? Değil bu ra
porun teyidötımiş olması, biz Cenabı Hakkın 
huzurunda dahi bu konuda imtihana tabi tu
tulduk. Ağır ve sürekli bir kış geçti, fakaıt o 
iskân bölgesinde ne iskân, ne iaşe ne de hastalık 
bakımından bir tek şikâyet olmamıştır. Şu halde 
ıbiızim bu kürsüden söylediklerimiz ve büyük 
mi/İletin huzurunda söylediklerimiz doğru çık
mış ve araştırma önergesinin muhtevasındaki 
iddialar indî ve hissi olmaya mahkûm kalmış
tır. 

Rezerv baraka; bâzı arkadaşlarımız az ya
pılmıştır, bâizıları çok yapılmıştır, diyorlar. Ve 
bu, biraz sonra işaret edeceğim muhalefet şerh
lerinin tazait niteliğinin bir misalidir. Rezerv 
baraka çok yaıpılmışıtır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz demiştik ki, 
31 Ekimde 7 500 bakara yaptık, ama nakdî yar
dım alan vatandaşlarımız nakdî yardımdan vaz
geçiyoruz, bize baraka yapınız, demişti. Bir 
halk Hükümeti olan, halkın arzu ve iradesine 
hürmeti genel politikasının esası kabul eden 
Hükümetimiz bunu benimseımiş ve baraka yap
maya Kasım ayında da devam etmiş, diğer ta
raftan da kışın vukuu muhtemel hâdiseler kar
şısında ihtiyatî bir tedbir olarak rezerv baraka 
yapmıştr. Arkadaşlar, politika uzağı göıume sa
natıdır. Hâdiselerin vukuundan evvel tedbirini 
almak (modern sevk ve idarenin en büyük pren
sibidir. Bizim aldığımız bu basiretli tedbiri, bu 
modern devlet telâkkisinin en güzel misâlini 
hiç bir ölçü içinde tenkid etmek mümkün de
ğildir. 

Diyor ki bir arkadaşımız ımuhalcfet şerhle
rinde: «4.000 rezerv baraka yapmışlardır. 4.000 
barakayı müteahhide yaptırmışlardır ve her 
baraka için 6 bin lira vermek suretiyle 24 mil
yon lirayı israf etmişlerdir.» Bilmiyorum bu ra
kamları söyliyen arkadaşımı 4.000 üzerinde 
hâlâ ısrar etmekte midir? 

Muhterem arkadaşlarımı, biz 1 082 barakayı 
mütaahhit eliyle yaptırdık. Neden yaptık? Ar
kadaşlar fevkalâde hâdiseler, fevkalâde tedbir
ler alınmasını icabettirir. 25 bin kilometre ka
relik bir sahada 500 e yakın bir köy tahribedil-
ımiş, 21.000 aile açıkta, 100.000 nüfus açıkta, 
bunları 70 gün içinde iskân edeceksiniz, bir 
çare bulacaksınız. Binaenaleyh, sadece baraka

yı ben yapacağım gibi bir tek alternatifi işlet
mek uzağı görürlük değildir, basiret değildir* 

Biz hem kendimiz baraka yapmanın orga
nizasyonunu kurduk ve onu işlettik, hem dışa
rıdan prefabrike baraka ithaline gittik, hem 
de müteahhitlere iş verdik. Ama yaptığımız 
1 084 barakadır, 4 bin baraka değil. Şimdi bunu 
işaret eden arkadaşım 6 bin lirayı da çok gör
düğünü ifade etmek istiyor. Ama demiyor ki, 
bu altı bin lira çoktur, Bayındırlık Bakanlı
ğının rayiç ünitelerine, birimlerine uymuyor, 
bu birimlere göre bunlar beş bin liraya çıkma
sı lâzımdı, bunlar altı bin liraya verilmiştir. 
Bunu da söylemiyor. Çünkü Bayındırlık Bakan
lığının birimlerinin dıınundadır bu fiyat, Kal
dı ki, yüksek heyetiniz takdir eder, fevkalâde 
bir zamanda, çok kısa bir zaman içinde bir is
kân problemi halledilirken icabında hükümet 
ve devlet vatandaşlarının menfaati için fazla 
bir ımasrafa da gidebilir. Bu, halkın yanında 
olan ve halka hizmeti prensip olarak kabul et
miş olan her siyasinin, her hükümetin tabiî kar
şılayacağı bir olaydır. Biz bu konuda ve her 
konuda olduğu gibi müteahhitlerin kazancını 
değil, büyük milletimizin, asil vatandaşlarnmı-
zın emniyetini, sağlığını ve iskânını düşündük. 

Diyorlar k i : «imar ve İskân Bakanı 31 
Ekimde bütün barakalar bitmiştir ve 31 Ekim
den sonra bir çalışma olmamıştır, olmıyacak-
tır demiştir.» Zabıtlar meydanda muhterem 
arkadaşlarım, ben böyle birşey söylemedim. 
Benim söylediğim şudur: Dedim ki; ben anket 
yapmışım, vatandaşlara sönmüşüm, benden 
6 293 baraka istenmiş. Benim hedefim bu. Ama 
ankette izhar ettiği iradesinden dönenler ol
duğunu gördüğümüz için 7 500 barakayı hedef 
kabul ederek 31 Ekimde yapmış ve bitirmişiz. 
Yani hükümet tesbit etmiş olduğu plân ve 
programının hedefine 31 Ekim akşamı varmış 
tır. Ben bunu söyledim, rapor da benim bu söy
lediğimi teyidediyor. Biz demedik ki, Kasım ayı 
içinde baraka yapmadık. Biz, Aralığın 10 una 
kadar da havanın müsaade ettiği nisbette, va
tandaşların istediği nisbetle baraka yapmıya 
devam ettik. Elbette devam edeceğiz. Çünkü, 
madem ki vatandaşın bu arzusunu değerlendir
meyi kabul etmişiz, madem ki rezerv baraka 
yapmayı, modern bir sevk ve idarenin ihtiyatlı 
bir tedbiri, basiretli bir tedbiri telâkki etmi-
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•şiz, ona elbette ki devam edeceğiz. Bunun ne
resi tenkid edilebilir*? 

Çeşitli yönlerden' anketler meselesine doku
nuluyor; üç. vilâyette eşit tatbikat yapılmamış
tır. , •^•$ş$|£ 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu uzun uzun, 
bundan evvelki maruzatımda anlattım. Biz Hü
kümet olarak kış iskânını üçlü alternatif çerçe
vesi içerisinde çözme kararı aldık. Başka yerde 
misafir edeceğiz, naktî yardım yapacağız, baraka 
yapacağız. 

Halkçı bir Hükümet olarak, millî iradeye 
saygılı bir Hükümet, olarak anket yaptık. Tür
kiye tarihinde ilk defa olarak bir âfet karşısında 
vatandaşa, ne istiyorsunuz, diye sorduk. Hem de 
nasıl bir âfet hâdisesi, Türkiye'nin tarihinde, İm
paratorluk tarihi de dâhil, bu kadar geniş ve 
vüsatli bir âfet hâdisesi olmamış ve âfet hâdi
sesini halletmek de o kadar dar bir zaman içine 
inhisar etmemiş. Ona rağmen sormuşuz. 

Meselenin özü bağışlara dayanan nemaların 
dağıtımı değil, biz meselenin özünü kış gelmeden 
100 000 vatandaşımızın iskânı olarak aldık. He
defimiz daima bu olmuştur. Valilerimize bu tali
matı verdik. Bingöl Valisi arkadaşımız; «Böl
gemde âfete uğramış vatandaşlar yalnız burada 
iskân edilebilir, ekonomik bağları dolayısiyle hiç-

/ bir yere gidemezler, mesele de bunları barındır
mak! olduğuna göre, benim sizlerden istediğim 
700 barakadır, ve hayvanlar için kom parasıdır, 
bon Bingöl'de yarayı bu şekilde saracağım, her 
türlü tedbiri aldım, vatandaşlarımla konuştum», 
demiş vo bunu uygulamış. 

Binaenaleyh meselenin özü ve özünün ifade 
ettiği gaye bakımından bir aykırılık yok bunda. 
Mesele menfaatlerin, nemaların dağıtımı değil
dir, vatandaşın kıştan evvel barmmasıdır. Bunu 
sağlamış mı Bingöl Valisi? Sağlamış. Sonra ne 
olmuş? Gelmiş vatandaşlar, Karlıova'ya gittiğim
de, biz Hükümetle elele verdik, valimizle elele 
verdik, kışı geçirecek barınma ihtiyacımızı kar
şılamak için evlerimizi düzelttik, ama maddi bir
takım masraflarımız olmuştur, eğer bağışlardan 
elinizde bir imkân varsa bize bir yardım yapı
nız, müteşekkir oluruz, demişler. Ve fazla bir 
şey istemiyoruz. 300 - 500 lira bizi tatmin eder 
dem'ş vatandaşlar. Ben de îmar ve îskân Baka
nı olarak demişim ki; Ankara'ya döner dönmez 
bağışların bilançosuna, hesaplarına bakacağım, 

bu imkânı bulduğum takdirde bu arzunuzu ye
rine getireceğim demişim ve getirmişim. Bunun 
hata neresinde, bunun neresinde kanunlara ve 
teamüllere uymıyan bir tatbikat var arkadaşlar? 

Muş Valisi verdiğimiz direktifi aynen benim
semiş, «Benim bölgemde başka yere gitmek isti-
yen de, nakdî yardım istiyen de çıkar, baraka 
istlyen de çıkar, ben bunu üçlü olarak tatbik ede
ceğim.» demiş ve neticeyi bize bildirmiş. 

Erzurum Valisi bunu benimsemiş, aynen bir 
soru üzerine anketini yapmış. Yalnız Tekman il
çesi bir arzu izhar etmiş, onu da tesbit etmiş. 
«Tekmanlılar 1 000 lira ile muayyen bir miktar 
kereste yardımı istiyorlar, onların arzularını 
vaparsanız yerinde olur, takdir .sizindir,» domiş. 
Biz düşünmüşüz, nedir vatandaşın istediği; nak
dî yardım, alternatifimizin bir varyantı. Gidelim 
görüşelim kendileriyle, bunları yapabileceklerse 
kendilerine teknik personel verelim, yapsınlar, 
vatandaşların arzusu yerine gelsin, demişiz. Bu
radan doğmuş bu şeklî aykırılıklar. Esasta bir 
aykırılık yok. Esas gaye; biraz evvel söylediğim 
gibi, vatandaşın bir barınağa sahibolması. Git
mişiz Tekman'a, vatandaşlar toplanmış, mahallî 
liderler, her partinin mensupları, belediye reisi, 
biz bunu istiyoruz, bize bir iki teknisyen veri
niz bize yol göstersin, biz yaramızı saracağız, de
mişler... Biz de bunu yapmışız. Bunun neresi 
tenkid edilebilir? Bunun neresinde isabetsizlik 
var, neresinde kanunsuzluk var? 

Araştırma önergesi muhteva sın da bir iddia 
daıha vardı. Hayvanlar için hiçbir tedbir alın
mamıştır. Alman, tedbir de kifayetsizdir. Bu böl
ge hayvancılıkla geçinir, hayvanlar ölecektir... 

©öyle bir tahminde bulunmuşlardı. Zaman bu 
tahminin de isabetli olmadığını, doğru olmadığı
nı teyidetm iştir. Çünkü biz hayvanlar için de 
alınması lâzımgelen tedbiri, ahır yardımı olarak 
yapmışızdır. 

Yine önergelerinde, sağlık tedbirleri o kadar 
kifayetsizdir ki, kışın salgın hastalıklar çıkacak 
ve oranın halkı telef olacaktır, demişlerdi. Biz 
de; hayır en kesin sağlık tedbirleri alınmıştır, 
vatandaşlarımızın sağlığı emniyet içerisindedir, 
demiştik. Zaman bizim dediklerimizi doğru çıkar
dı, arkadaşlarımızın yanıldığını isbat etti. Tah
min ederim ki, bunun aksini söyliyemezler. Çün
kü bu ağır kış devresi içinde ve sonunda bir. tek 
salgın hastalık olmamış, bir tek kişi aç kalmamış, . 
bir tek kişi açıkta kalmamıştır. 
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Biz zaten ne demiştik? Hiçbir vatandaşı aç 
ve açıkta bırakmııyacağız. Zaman bunu ispat 
'ediyor. Artık raporun şu pasajını, bu pasajı
nı münakaşa etmeye lüzum yok muhterem arka
daşlarım. Kış bizi imtihan etmiş, en ağır şe
kilde, en sürekli şekilde. Bunun neresi müna
kaşa edilebilir artık 

Diyor ki bir arkadaşım; «Barakalarda tec
rit malzemesi olarak ot ve saman kullanıldı, 
bunları vatandaşlar verdi bâzı yerlerde.» Evet 
doğrudur. Bir defa şuna işaret etmek iısıterim; 
bir âfet olacak bir bölgede, Devlet ve Hükü
met seferber olacak, ama âfete uğrayan vatan
daş hiçbir şey yapmaksızın bir kenarda otura
cak, iştirak ctmiyecok içendi yarasının sarılma
sına. Muhterem arkadaşlarım; dünyanın hiç
bir yerinde böyle bir kaide yoktur. Felâket
ler millî birlik ve beraberlik ile yenilir, halk, Hü
kümet ve Devletin iştiraki ile yenilir. Bu dün
yanın her yerinde böyle olmuş ve bizim tarihi
mizde de Türk Milleti millî felâketleri yenme
nin çaresini bulımış, o çareyi de millî birlik ve 
beraberlik kaynağında bulmuştur. Ne olmuş? 
Efendim, barakalarda siz 170 lira gösteriyorsu
nuz, binaenaleyh bu 170 lira verilmemiş, ama 
verilmiş mi gösterildi, gibi bir endişeyi, bir 
şüpheyi ortaya koyuyorlar. Acaba biz aldığı
mız bu ot ve samanın bedelini kullanılmış mı 
göstermişiz? Sormuş mu arkadaşlarımız bizim 
o bölgelerde bir sarfiyatımız olup olmadığını? 
Hayır olmamış, ne olmuş? Tasarruf yapılmış. 
Sormuş mu muhterem arkadaşlarım bize, siz 
106 milyon lira ile işe başladınız, bunları yap
tınız, ne kadar sarf ettiniz? Biz, muhterem ar
kadaşlarımı bütün bu zaruretler karşısında ve 
ağır şartlar karşısında dahi tasarrufa riayet 
etmişiz ve 103 milyon lira tasarruf etmişiz. 

1967 yılma -devretmişiz. Bunu bu sene kullana
cağız. İşte o barakaların tecrit malzemesinde 
ot ve saman almamış isek, onlar birike birike 
bugün tasarruf ettiğimiz 103 milyonun bir un
suru olmuştur. Bunlar sorulsa idi biz bunların 
cevabını verirdik, valiler de-verirdi, icra he
yeti de verirdi, bakanlığımın mensupları da 
verirdi. Ama muhterem arkadaşlarımız Dev
letin morcilerkıden, Devletin elemanlarından 
bilıgi almaya tenezzül etmemişlerdir, onlara 
itrmadetmemişlerdir, sadece halk kütlelerinin 
içinde tanıdıkları vatandaşların şahadetlerine 
itibar etmişlerdir. Oysa ki bir Araştırma Ko

misyonu üyesi olan her arkadaş objektif ola
rak her kaynağa müracaat etmek mesuliyetini 
üzerinde hissetmelidir. 

Bir arkadaşımız diyor ki ; o kadar yorul
maya, o kadar çalışmaya lüzum yoktur, 40 -
50 milyon lira bir bağış olmuştu, bu 40 mil
yon lirayı eşidolarak afetzedelere taksim eder
diniz, Hazine de bu kadar masraf yapmazdı. 

Bu iddia karşısında, doğrusu hayretten do
nakaldım. Bir taraftan yaptığımız yardımların 
kifayetsizliğini söylüyor muhterem arkadaşı
mız, diğer taraftan da 40 milyonu vatandaşla
ra dağıtsaydınız baraka yapmanıza lüzum kal
mazdı, diyor. Demek ki, arkadaşım verilen 
nakdî yardımın kifayetli olduğunu kabul edi
yor. Çünkü 40 milyonu 21 000 kişiye taksim 
ettiğiniz zaman bizim verdiğimiz paranın dû
nunda bir para olur. (Erzurum Milletvekili Ni
hat Diler'kı anlaşı'lmıyan bir müdahalesi) 

Biz sizi dinledik beyefendi, siz de lütfen 
dinleyiniz. 

Şu halde verilen nakdî yardımın azlığından 
şikâyetçi olmamaları iktiza eder. Sonra, bu be-
yaniyle arkadaşım, meselenin esasını kabul et
miş veya anlamış değildirler. Eğer iş, sadece 
bağışların tevziinden ibaret gibi basit olsay
dı biz bu işi 15 gün içinde yapardık. Bağışla
rı dağıtmakla mesele hal mi ediliyordu? Ba
raka istiyen, barınak istiyen vatandaşılaırı na
sıl karşiflıyacaktınrz ? Şu halde meselenin yön
leri hakkında arkadaşımız henüz vazıh bir bil
giye, aydın bir bilgiye sahiibolmadığının delili
ni vermektedir. 

7629 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 
değerli arkadaşım Çetin işarelt etti, ama ben 
de mesul bir Bakan olarak teyidetmek mecbu
riyetindeyim. 4 ncü maddeye göre hazırlan
ması iâzımgelen yönetmelik hazırlanmamıştır, 
diyorlar. Hazırlanmış; 1959 yılında tamim 
edilmiş ve 9 . 4 . 1963 gün, 11370 sayılı Res
mî Gazetede neşir ve ilân edilmiştir. Arkada
şımız bunu tetkik etmiyor ve bizden de sormu
yor ve sonra muhalefet şerhinde, bu bakanlık 
4 ncü maddeye göre .çıkarılması İâzımgelen yö
netmeliği çıkarmamıştır, diye vazifesini yapma
mış insanlar olarak benim Bakanlığımı Türk 
efkârı umumiyesine takdim etmek istiyor, hak
sızlık yapıyor. «7269 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine göre tahliyesi icabeden evlerin lis
teleri valilere verilmemiştir.» diyor. Verilmiş-
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tir, valilerden sonsunlîy:.- «Erzurum'da tek katlı 
barakalar vardır, halbuki öyle olmıyacaktı» 
diyorlar. Mahallin santiarına ve özelliklerine. 
uymuşlar, çatı ile zeminin kesiştiği yer toprak
la .kaplandığı için oradaki teknisyen ve halk bu
na lüzum görmemiş. Boınar teferruatın teferru
atı danilebilecek basit noktalardır. Ama maksat, 
.gerçekleri .ortaya çıkarmak, Hükümetin ne yap
tığını ortaya koyup bunun münakaşasını yap
mak değil. Tenkid yapmak için, tenkid, ne 
•olursa olsun eleştirme.. Maksat bu olunca doğ
ru veya yanlış her noktaya temas etmekten 
arkadaşlarımız kendilerini alıkoyamamışlardrr. 

Fazla baraka yapılmadığı için açıkta ka
lanlar olmuştur, dilyor 'bir 'arkadaşımız. Mu
halefet şerhlerinin tezatlar içerisinde ıbulun-
duğunun em büyük misali bu. Bir arka
daşımız diyor !ki; fazla 'baraka yapılmış
tır, biır arkadaşımız diyor ki; fazla baraka 
yapılmadığı için açıkta kalanlar vardır, bir ar
kadaşımız; bu anketin dördüncü alternatifi 
doğrudur, diyor, bir arkadaşımız, değildir, di
yor. Bir arkadaşımız «sormak iyi olmuştur» 
diyor, bir arkadaaşımıız «kanunları zorlamış
lardır» diyor. Biraz sonra onu da izah edece
ğim. Binaenaleyh muhalefet şerhleri, hattâ ay
nı siyasi partiye .mensulboJİan arkadaşlarımızın 
muhalefet şerhleri daıhi çeşitli yönlerden bir 
tenakuz ve tezat manzumesi arz etmektedir. 

«Hınıs ve Varto'da prefabrike konut yapılma
mıştır» diyor bir arkadaşımız muhalefet şerhin
de. Yapılmıştır. Arzu ederlerse tekrar kendileri
ni götürelim, 'gösterelim. Bir arkadaşımız hem 
muhalefet şerhinde, hem burada teker teker, ağır 
ağır konuşarak işaret etti, dedi ki; «Erzurum'un 
Çat ilçesinde barakalar vatandaşların avluların
da yapılmadı, müteahhide para kaşandırmak için 
Hükümet konağının yanında yapıldı.» İki yönden 
de yanlış. Bir defa vatandaş bahçesinde baraka
nın yapılmasına müsaade etmedi veya ettirmedi
ler. Bu itibarla barakaları yapabileceğimiz yer, 
ancak Hükümet konağı yanındaki alandı. Orada 
yapmaya mecbur kaldık. 

İkincisi; ikinci yönden hatalı, yanlış; orada 
bir inşaat amirliği kurduk. Tunç ismindeki bir 
arkadaşımı geçen hafta buraya getirmiştim, ken
disini göstereyim, diye; inşaat amirliği kurduk 
ve Çat'taki barakaların hepsini biz yaptık, 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu bir gerçek ol
duğuna göre ve arkadaşımın orada çalıştığı her

kes tarafından görüldüğü halde nasıl oluyor da 
bu muhterem arkadaşım muhalefet şerhine, bun
ları Çat'ta mütaa'hhitlere para kazandırmak için 
verdiler, diyor ve muhalefet şerhine bunu koyu
yorlar? Arkadaşlar, bâzı mumlar yatsıya kadar 
yanar. Türk efkârı umumiyosi aslı olmıyan her-
şeye inanacak da, hükümlere bağlıyacak zannedi
yorlarsa, Türk Milletini, Doğu halkını bu kadar 
idraksiz ve cehalet içinde görmek istiyorlarsa 
yanılıyorlar. Bu görüşlerinin karşısındayız. Doğu 
halkı asil insanlardır, izanlı insanlardır ve ken
disine hizmet edenlere sevgi ve saygı göstermesini 
bilirler. Ve tahmin ederim ki, işi bu derecede po
lemiğe götürmüş olan siyasilere Doğu halkı za-
maııı gelince cevabını verecektir. 

B'ir arkadaşımız; 7629 sayılı Âfetler Kanunu 
ankete cevaz vermemiştir, binaenaleyh bu ankete 
gidiş kanun dışıdır, demek istiyor. Evet 7G29 
»ayılı Kanunda anket yapılır, diye bir hüküm 
yok; anket yapılmaz diye de bir hüküm yok. Biz 
kanunun bu boşluğunu bir kararname ile doldur
muşuz, üçlü bir alternatif ile iskânı yapacağız 
demişiz ve nakdî yardımların nasıl kullanılacağı
nı da kararnamede tesbit etmişiz. Şu halde an
ket ve ankete bağlı olan çalışmalarımız ve davra
nış! armuz ne kanun dışıdır, ne de isabetsiz ve 
yersizdir. Bilâkis Türk âfetler tatbikatına çok 
güzel bir örnek getirmiştir. Bu vesileyle şunu 
söylemek, şu noktayı arz etmek isterini; biz nakdî 
yardımları bütçeden yapmadık. Belki arkada
şını onu demek istiyor. Biz bağışlardan nakdî 
yardımları yaptık. Bütçe imkânlarımızla, bütçe 
mîilî gücümüzle sadece barakaları yaptık, diğer 
hizmetleri yaptık. Binaenaleyh bu tasarrufu
muzda hiçbir yönden kanunsuz bir hüviyet ve ni
telik yoktur. 

B'ir arkadaşımız 21 köyden bahsediyor muha
lefet şerhinde. Burada da söyledi. Sayın Komis
yon Başkanımız da teker teker her köyde neler 
yapıldığını burada ifade ettiler. Ben yalnız me
sul Bakan olarak bu 21 köyde hiçbir şey yapıl
mamıştır, diyen arkadaşıma toplu olarak şu ceva
bı arz edeceğim. 

Bu 21 köyde 903 aile nakdî yardım almış, 2G9 
aile baraka yardımı almış ve 131 aile başka yer
lere misafir edilmiştir. 

Şu halde bu iddianın da gerçekle bir ilgisi yok
tur. Diyorlar ki, muhalefet şerhlerinde, başka 
yere misafir edilmiş olan afetzedeler, o vilâyet
ler halkının şefkat hislerine terk edilmiştir. Hal-
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buki araştırma önergelerinde; büyük .şikâyetler: 
vardır bu vatandaşların, sıkıntılar ve ıstıraplar 
içindedirler, demişlerdi. Bu söyledikleri de sa
bit olmadı bir. Oradaki vatandaşları gittiler 
gördüler; gayet iyi iskân edilmiş, yiyecekleri te
min edilmiş, çalışmak istiyenlcre de iş temin edil
miştir. Ora halkının şefkatine de tamamiylc terk 
edilmiş değil. 420 000 lira vermişiz bu vilâyet
lerin valisine, bu vatandaşlarımızın kı.ji rahat 
geçirmeleri için. Ama Türk Milleti misafirper
verdir, âfete uğrayarak gelmiş olan misafirlerine 
bâzı yardımlar yapmıştır. Her halde bu yar
dımları 3rapmış olmasından Türk Milletinin, İmar 
ve İskân Bakanlığı veya Demirci Hükümeti me
sul değildir. 

Önergelerinde demişlerdi ki; Hükümet hiçbir 
ciddî tedbir almadı, âfetle orantılı tedbirler al
mamıştır, bu işin sonu felâkettir, diye önergele
rinde yazılı. Bunların da, bu iddialarının da aslı 
ve astarı olmadığını Hükümetin iskân, iaşe bakı
mından, emniyet bakımından, sağlık bakımından, 
millî eğitim bakımından, bayındırlık bakımından 
ve ekonomik ölçüler bakımından kesin tedbirler 
alındığını hem rapor, hem de biraz sonra bahse
deceğim diğer raporlar ve beyanlar ve geçen za
man tam mânasiylo ispat etmiştir ve bu gerçek
lere hiçbir suretle gölge düşürmek de artık müm
kün değildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; rapor
la muhalefet şerhleri arasında bâzı farklara da 
müsaadenizle temas edeceğim. 

Muhalefet şerhleriyle rapor arasında, rapo
run hazırlanması arasında bâzı mühim farklar 
vardır. Bu farklar basit nüans farkları değil
dir. Karakter ve bünye farklarıdır. Bir defa, 
arada zihniyet ve görüş faılkı vardır. Rapora ha-
zırlıyanlar tarafsız kalmıya kararlıdır. Hakikat
leri meydana çıkarmaya kararlıdır. Ve bu ölçü
ler içerisinde bir durum tes'biti yapmışlardır. 
Ama muhalefet şerhini verenler zaten baştan bir 
hatanın içerisine düşmüşlerdir. Çünkü, meselenin 
hem davacıyıdırlar, hem de hâkimliğine tâlibol
muşlardır. Bir insan ki, hem davacı olur, hem 
de hâkim olur. Onun adaleti tecelli ettirmesine 
imkân yoktur. Dünyada bu yok, ama arkadaşla
rımız bu vazifeyi almışlardır. Binaenaleyh zihni
yetleri ve görüşleri bu, olmuştur, meseleyi bu 
açıdan görmüşlerdir ve kendi iddialarının birta
kım delillerini toplama gayreti içine düşmüşler
dir. Hem o kadar ki, çeşitli kaynaklara müra

caat etmeksizin sadece tanıdıkları bâzı hemşehri
lerinin ve vatandaşlarımızın şehadeti ile iktifa 
etmişlerdir. Bu, büyük bir zihniyet farkıdır. Ra
pora hazırlıyanlar araştırma komisyonu üyesi 
olmanın mesuliyetinin idraki içinde bu işi gör
müşlerdir. Muhalefet raporunu hazırlıyan ar
kadaşlarımız yapılan hizmetleri bir tarafa itmiş
lerdir. Mekânı ve zamanı dikkate almamışlardır. 
Hiçbir arkadaşım dememiştir ki, bu âfet 25 000 
kilometrekarelik bir sahadır, 500 e yakın köy yı
kılmıştır, 100 000 nüfus zarardide olmuştur, 
afetzede hale gelmiştir ve 'bu âfet 19 Ağustosta 
olmuştur. Ekim sonuna kadar bunlara çare bul
mak lâzımdı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu 
şartlar içerisinde hu işi yaptı. Araştırma Komis
yonu üyesi olan, tarafsız olan, objektif olan bir 
arkadaşımız evvelâ, mekânı tesbit edecekti, du
rumu tesibit edecekti. Bu Hükümet nasıl çözmüş 
bu işi, ne plânı yapmış, ne programı yapmış, 
bunları ne dereceye kadar uygulayabilmiş? 

Hiçbir arkadaşım, Hükümet şu programı 
yapnûş, şu kadarını uygulamıştır, diye bir işa
reti vermemiştir. Oysa ki, muhterem arkadaşla
rım, bu eserleri meydana 'getiren Türk Devleti
nin gücüdür, yabancı ülkelerin devleti değil, 
Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tidir. Hatası da bizim, sevabı da bizim, iftiharı. 
varsa bizim. Eğer biz millî mahiyet taşıyan bu 
hâdiselerde dahi, millî karakter taşıyan bu felâ
ket hâdiselerinde dahi .bir ve beraber olmayı ya
pamazsak, hizmetinde 'bulunduğumuz Büyük 
Türk Milletini ümitsizliğe sevk ederiz. Ben bu 
açıdan üzülürüm ve bu açıdan ifade ediyorum. 
Yoksa arkadaşlarımız bize methiyeler yazam, 
bize teşekkürlerini sunsun, ifade etsin; böyle bir 
niyetin, böyle bir zihniyetin sahibi değiliz. Biz 
her şeyi karşılıksız yapıyoruz, Büyük Milletimi
ze helâl olsun. 

Aralarında metot farkı vardır. Çünkü, rapo
ru hazırlıyan arkadaşlarımız objektif bir metot 
kullanmıştır. Durumu, bütün unsurlariyle tesbit 
etmek istemiştir. Halbuki, muhalefet şerhini ha
zırlıyan arkadaşlarımız sübjektif ve indî bir yo
lun .takipçisi olımuşilar, sadece beyanlarını ve ni
yetlerini takibetmişler ve sadece şahadete iltifat 
etmişler, başka kaynaklara müracat etmemişler; 
'hattâ, âfetler karşısında (beşerî psikolojinin 
normal tezahürlerini dahi dikkate almamışlar. 
Âfetler karşısında insanların halk kütlelerinin 
nasıl bir psikolojik tatminsizlik içine düşebilece-
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ğini, bunu dahi arkadaşlarımız kaale almamış
lardır. Oysa ki kaale almaları vazifeleriydi. Sis
tem bakımından da aralarında fark vardır. Bi
raz evvel arz ettiğim gibi rapor, durumu objek
tif bir metotla mekân ve zaman unsurunu dikka
te alarak tesbit etmiş ve aldığı bilgileri sistema
tik bir mantık çerçevesi içinde bir hükme bağla
maya gayret sarf etmiştir ve bu suretle gerçeği 
dile getirmiştir. Durum, nedir, Hükümet ne yap
mıştır? Bunları ortaya koymuş, bunları tesbit 
etmiştir. Yüksek Meclisiniz de bu Heyete bu va
zifeyi vermiştir. Orada gerçek nedir, nasıl bir 
zelzele olmuştur, deprem olmuştur, Hükümet ne 
yapmıştır, bu işi nasıl çözmüştür, başarıya var
mış mıdır, varmamış mıdır? Yüce Heyetiniz bu 
vazifeyi vermiştir bu muhterem heyete. Ama ra
poru hazırlıyanlar bu idrak ve şuurun içerisinde 
görevlerini yapmışlardır. Kendilerine teşekkür
lerimizi bir kere daha ifade etmek isterim. Ama, 
muhalefet şerhleri, mekân ve zaman unsurunu 
dikkate almayışı, yapılan hizmetlerin bilançosu
nu bir tarafa itişi ile tamamiyle insicamını kay-
ibetmiş, birtakım tezatlara düşmüş, bir garip 
manzume meydana getirmişlerdir. Tezatların ne
ler okluğunu biraz evvel söyledim. Birinin söy-
değini diğeri cerh ediyor, birinin kabul ettiği
ne öbürü hayır diyor. Eğer bir sistem telâkkile
ri olsaydı, elbette ki böyle tezatlara düşmiyo-
ceklerdi, meseleyi bir mantıki insicam içinde tah
lil edecekler ve bir hükme bağlıyacaklardı. He
def bakımından da aralarında büyük fark var
dır. Raporu hazırlıyanlar gerçeği tesbit etmeyi, 
Hükümetin ne yaptığını tesbit etmeyi hedef ola
rak ele almıştır. Arkadaşlarımız iddia ve n'iyc/t-
lerinin delillerini toplamayı hedef almışlar Ve 
her ne pa'hasma olursa olsun tenkidi hedef ka
bul etmişlerdir. 

Değerlendirme bakımından da fark vardır. 
Raporu hazırlıyanlar sistematik bir mantık içe
risinde delillerini konuşturmuşlar, gerçekleri ko
nuşturmuşlar ve bir hükme varmışlardır. Var
dıkları hüküm, bizim bu kürsüde söyledikleri
mizi teyidediyor. Hükümet işi planlamıştır, 
programa bağlamıştır ve plân hedeflerine ulaş
mıştır, diyor. Böyle bir sonuca varıyor. Eğer biz 
söylediklerimizi yapmamış olsaydık bu muhte-
ronı heyet clbetite bu sonuca vanmıyacalktı. Bu 
sistem ve bu metot anlayışı içerisinde hakikat 
ne ise onu tesbit edecekti. Ama, arkadaşlarımı
zın varmış olduğu bir hüküm de yok. Hepsi ayrı 

ayrı şeyler söylemekteler ve bir mantıki tahli
lin, objektif metotlarla yapılmış bir araştırma
nın tabiî icabı olan bir hükme varış yoktur, da
ğınık dağınık beyanlar vardır. Bu da kendile
rinin deruhde ettiği görevi ve Yüce Meclisin ver
miş olduğu direktiflerin dışına çıkmış oldukla
rının sarih ifadesidir. 

Simidi müzakerösini yapmış olduğumuz rapo
run nasıl bir hükme vardığını beyan ettim. Hü
kümet söylediklerini yapmıştır diyor rapor. 
Acaba bu hükmü teyideden başka bir delil var 
mıdır? Yoksa bu rapor yalnız mıdır? Bu nokta
yı da bu konuyu da huzurunuzda izah etmek is
terim. Bu konuda, bu hükümde arkadaşlar bu 
rapor yalnız değildir, tik defa Doğu depremine 
giden iki Sayın Tabiî Senatör; Sayın Suphi Ka
raman ve Sayın Haydar Tunçkanat orada bir 
haftaya yakın bir zaman etütler yapmışlar ve 
döndükten sonra Senatoda bir gündem dışı ko
nuşma ile durumu dile getirmişlerdir. Meseleyi, 
bu raporda olduğu gibi gayet objektif tesbit et
mişlerdir. Hükümetin plânını, programını, he
defini ortaya koymuşlardır. Evet, Hükümet, 
plân hedeflerini aşmıştır ama şu konuda, şu dav
ranışta şöyle yapılsaydı daha iyi olurdu, gibi 
işin eleştirmesini yapmış ve sonunda şu hükme 
varmıştır. «Hiç kimse Türk Devletinin ordusu 
ile, idare müesseseleriyle varmış olduğu bu bü
yük başarıyı gÖrmemezlikten gel'emez» diyor. Şu 
halde, bu rapor da, müzakeresini yaptığımız ra
porun hükmünü teyidetmiş bulunmaktadır. Yani 
giden arkadaşlarımız, Türk Devletinin bu işte 
gücünü gösterdiğini iftihar ve gururla tesbit edi
yor. Hiç kimse bunun aksini söyliyemez diyor. 
Bunlar, tarafsız iki senatör arkadaşımızdır. Son
ra gruptan 5 senatör arkadaşımız gidiyor bir 
hafta onlar da tetkik ediyor, geliyor, aynı hük
mü onlar da teyidediyor, «Bu meseleyi bu kadar 
kısa 'bir zamanda hallediş Türk Devletinin gü
cünü gösterir, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin dirayetini gösterir.» diyor. Şu halde oldu 
iki delil, bu raporu teyideden. 

Arkadaşlar, bu. bölgeye isviçreli, İsveçli, in
giltereli ve Amerikalı insanlar, uzmanlar gitmiş
lerdir, beynelmilel teşekküllere mensup. Bunla
rın hepsi, benim bu söylediğim sözlerden daha 
ilerisini söylemişlerdir. Siz, Devletinizin gücü ilo 
iftihar edebilirsiniz, bu kadar kısa bir zamanda 
bu işi Türk Devleti başarmıştır, siz, her şeyi ba^ 
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sarabilirsiniz, demişlerdir, isviçreli, bu lâfı hiç
bir kimsenin hatırı için söylemez, İngiltereli de 
söylemez, isveçli de söylemez; ama bunları söy
lemişlerdir. Bu. da üçüncü delil. 

Sonra arkadaşlar, dördüncü delil : Büyük ve 
ağır bir kış geçirdik, Mart ayı içerisinde Hınıs'
tan, Muş'tan ve Varto'dan heyetler geldi. Bilhas
sa Varto heyetinde mahallî parti başkanları da 
vardı, Belediye Reisleri do vardı. Bana ve bfızı 
bakan arkadaşlarıma ve Sayın Başbakanıma te
şekkürlerini ifade ettiler : «Size müteşekkiriz, 
sizden memnunuz, kışı büyük bir rahatlıkla ge
çirdik, barakalar gayet kolaylıkla ısındı, hiçbir 
şikâyetimiz yok, ne aç. kaldık ne açıkta kaldık, 
ne de hayvanlarımız telef oldu» dediler. Ve bun
ları söyliyenler muhtelif partilerin mensuplariy-
di ve belediye reisleri, muhtelif partilerin men
subu olan belediye reisleri idi. Hınıs ve Varto 
Belediye reisleri C. II. P. saflarında bulunan ar
kadaşlarımızdır, Muş Belediye Reisi O. K. M. 
Parsitine mensup bir arkadaşımızdır. Varto'dan, 
işçi Partisi de dâhil, bütün partilerin başkanları 
gelmiş ve bu teşekkürlerini ifade «tmişlerdir, 
«Bizi bu kış barındırdınız, hiçbir şikâyetimiz 
yoktur, hiçbir hastalık geçirmedik» elemişler
dir. işte, bu da, raporun muhtevasını teyidedi-
yor. Bu da dördüncü delil. 

Arakadaşlar, beşinci delil de; ağır ve uzun 
bir kışın geçmiş olmasına rağmen bu bölgede 
ne iskân sıkıntısı, ne iaşe sıkıntısı çekilmiş, ne 
de bir tek sâri hastalık görülmüştür, işte bizim 
sözlerimizi teyideden ve defalarca ispatlıyan 
muknî, müdellel deliller. Ama, bunların karşısın
da da aıkadaşlarımız yine hayır, diyce eklerdir. 
Çünkü, yollarımız ayrı. Onlar, hakikatleri tes-
bit edip, hakikatleri dile getirmek istemiyorlar. 
Onlar iddialarının, vaktiyle söyledikleri beyan
larının delillerini toplamanın peşindedirler. Yo
lumuz ayrı olduğu için, görüşlerimiz ayrı olduğu 
için bu neticelere varıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli millctvck^lcri, şimdi 
3 ncii safihadaki .mâruzâtımı sunacağım. 

Daümli iskân bakımından deprem bölgosinde-
ki araştırma'lari'mız, incelemelerimiz iki ölçü 
içinde cereyan etmiştir. 

1. Bölge plânlama bakımından araştuma-
lar yaptık. O bölgenin ekonomik, sosyal ekono
mik gücünü ortaya koymaik ve bu güce göre 
kalkınmanın alternatiflerini tesbit -etmek için 

Bakanlıği'mm Bölge Plânlama Dairesinin uz
manları ahlarca bu bölgede çalıktılar ve bu ko
nuda hazırladıkları raporları Balkanlığrma ver
diler. Bakanlığımız da lüzumlu incelemeyi-yap
tıktan sonra yatırımcı ve tatbikatçı dairelere 
'bu raporları intikal ettirmiştir. 

Bu vesile ile bir noktaya temas etmek is
terim. Bölge plânlama uzmanı aıifadaşllarmıız 
'bu bölgede tarımdan ziyade hayvancılığın bir 
kuti'et, bir kaynak taşıdığını teısibit etmişler ve 
hayvancılığın moderriize edilmesi, hayvan mah
sullerinin değerlendirilmedi üzerimde durulması 
lâzımgcldiğini teklif etmişi erdir. Bunlar, ilgili 
yatırımcı dâirelere ve bakanlıklara, Bakanlığı
mız taraflından sunulmuştur. Tahmin e elliyorum. 
ki, bu sene harekete geçecek olan Tatvan ve 
Kars konbinaları bu konuda bir değer taşı
yacaktır. 

İkinci araştırmamız, genci yerleşim bakımm-
<daa olmuştur. Âfete uğrıyan bu vatandaşlarımı
zı bu bölgede yerleş'tirmdk mümkün müdür'? 
Bunun tetkikini yaptık. Uzman arkadaşları
mızın vardığı netice şudur : Bu bölge genel yer
leşime müsaittir. Yalnız bâzı köyler heyelânlı 
zemi'ne saiıiptir, bunları civara kaydırmak lâ
zımdır. Bu takdirde genel yerleşim iskân bu 
bölgede olacaktır. Bu kararı verince konut 
'konstrüksıyonu modeli, konutun tipi bir prab-
'lem olarak karşımıza çıktı. Fazla deprem vuku-
bulan bölgelerde ve bilhassa Japonya'da bu ko-
nulda yapılan ve yapılmakta olan çalış'm'alan ta
kibattık, ilim adamlarından raporlar ald;lk ve 
bâzı yerlerde teknisyen arkadaş1! aranızı gön
de rdı̂ k. 

Dünyada dcnrenı bölgelerinde tatbikat .şu
dur muhterem arkadaşlarım : İki sistem kaibul 
ediliyor. Bir, katı, rijit sistem, bir de esnek, 
ahşap, karkas sistem. Biz bölgemizi!n özellik
lerini dikkate alarak 2 nci sistemi, esnek siste
mi kabıtl ettik. Ve bu sene bu modele uygun 
olarak Doğu bölgesinde bin nüve konut yapaca-
ğ'7. Eınek sistem niteliğini ve vakfını hnı'z ve 
d'l.^er konut, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da 
barakalar yapmak suretiyle 1967 kışını bu böl-
î-viıde geçimelefini teminat altına alacağız. 

Biraz evvel arz' ettiğim gibi, bizim geçen sc-
ne'lcı çalısmalarTimızdan 103 milyon tasarrufu
muz vardı. 1900 yılı bütçemizde 10 milyon li
ra da ödeneğimiz vardı. Lüzumlu olan 20 milyon 
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ek ödeneğin (de teklifini hazırl'adı'k. Yarın veya 
yarından sonra Yüce Meclise gebirieccği'z. Ve 
bu suretle 143 milyon liralık bir malî güçle bu 
sene- Doğu bölgeisinde iskân çalışması yapaca
ğız. Bu seneki uygulamamızda bölge lıa'ilkmm 
Ika'tkısma ve çalışma iş'tlirakine önem ve itina 
vereceğiz. Bu suretle iham nüve konutların ma
liyetini düşürmek, hem de yaratılan istihdam 
güce seıbcıbiylc vatandaşın cikonomÜk 'kudretine 
•bir katkı ve jimkân sağlıyacağız. Bu yıl çalışma
larımız yüksek direktifleriniz is'tiilkam'c'tıindc ce
reyan edecektir. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlariim, bâzı mu
halif arkadaşlarım dediler ki, İmar - İskân Ba
kanı bizüm konuşmalarımızı tesamuhla, tolerans
la' karşılasın. , 

Muhterem arkadaşlarım, biz ilk günden 
beri tüsamuhun, sabrın tahammülün en büyü
ğünü en asilimi gösterdik ve göstermeye devam 
edeceğiz. Tolerans bizim politikamızda mevcut 
bir unsur. Ama, hakikatler ımeydana çıktığı 
halde eski görüş ve iddialarında inadeden ar
kadaşlarımızın bu tolerans teklifine vefakâr 
obualarını ben de beklerim. İsterdik ki, biraz 
evvel de işaret ettiğimi gibi, .bu .millî felâket 
hadisesini, el ele, gönül gönüle vererek yene
lim. Büyük Atatürk'ün, felâketler karşısında 
birlesiniz, parolasının tatbikini yapalım ve hiz
metinde bulunduğumuz büyük Milletimize ınril-
lî beraberliğimizin ümidini telkin edelim. Gön
lümüz bunu istiyor idi, yine istiyor. Ümidede-
rjm ki, bu seneki çalışmalarda arkadaşlarımız 
böyle bir tavrın içerisine girerler ve bizi bahti
yar ederler. 

1957 yılı çalışmalarımız hızla devaım edecek
tir. Bu noktada vicdanî bir borcu bir kere daha 
eda etmek isterim. 

Geçen sene o bölgede feragat dolu hizmet
ler yapmış, eserler 'meydana getirtmiş olan Bü
yük Türk Ordusunun şerefli .mensuplarına, ça
lışkan idare âmirlerimize, ımesai arkadaşlarıma 
ve bütün teknik personele huzurunuzda teşek
kür ediyorum ve 1967 yılı çalışmalarınızın, ge
çen yıl olduğu gibi, feragat ve azlimle, enerji 
ile dolu olarak geçeceğini beyan ediyorum ve 
yine geçen sene olduğu gibi, bu çalışmaları
mızla Türk Devletinin gücünü, Demirci Hü
kümetinin dirayetini ve A. P. iktidarının ehli
yetini 'bir kere daha ispat edeceğiz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış
lar. ) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylamadan 
evvel son söz milletvekilinindir hükmüne göre, 
Saym Nihat Diler'e söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Diler. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına değil ;mi 

Saym diler? 
NİHAT DİLEK (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Saym Başkan, saym milletvekil
leri... 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Saym Başkan, 
mevzu aydınlandığından son sözün 15 dakika 
ile kısıtıla mm asını teklif ediyorum ve bir öner
ge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Diler, bir dakika, 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Konuşmama ıbaşiadııın, konuşma
mı kesemezsiniz Sayın Başkan, kesmeyiniz de
vam ediyorum. 

Saym Başkan, saym (milletvekilleri, bütün 
grup sözcülerini, saym bakanı ve saym ko
misyon başkanını, saym komisyon sözcüsünü 
dinlediniz. Saym bakanın bu son konulmasın
dan sonra kendisine teşekkür ederim. 

Geçen defa bendeniz, deprem bölgesinin bir 
milletvekili olarak, depremi 'bölgesinde incele
meler yaptım ve depremi bölgesindeki vatan
daşları teker teker yemine vurmak suretiyle, de
liller toplamak suretiyle Yüce Meclisin huzuru
na geldim, önerge verdim. Bu öııergcmıdeki 
maksadın da, Hükümetin karşısına bir engel 
çıkarmak, Hükümeti kötü bir vaziyete düşür
mek değildi. Eğer benimi maksadım hükümete 
güçlük çıkarmak, Hükümeti kötü vaziyete dü
şürmek ve Hükümet tarafından müspet olarak 
yapılan şeyleri menfi olarak göstermek olsa idi, 
ben bir araştırma önergesi değil, bir gensoru 
önergesi verirdim ve dolayısiyle gensoru öner
gesinde bütün söylediklerimi söyler bitirirdim. 

Benim bu önergeyi verişimin sebebi, 'büyük 
bir millî felâket olmuştur, bu büyük mıillî felâ
kette Yüce Licelisin istişaresini, Yüce Meclisin 
direktifini ve Yüee Meclisin desteğini Hüküme
te sağlamak, Hükümete yardımcı olmak içindi. 
Önergemi okunduğu takdirde bu husus açık 
şekilde anlaşılır. Önergemi izah sadedinde dep-
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reım bölgesinde elde etmiş olduğum mevsuk ve 
teker teker gezip gördüğüm 'hususları burada 
anlattığım zaman sayın imar ve İskân Bakanı 
bunu tesamuhla karşıladılar ve şiddetli bir 
şekilde ret cihetine gittiler, bâzı anlarda da bi 
zi ahlâksızlıkla ithnm etmeye kalktılar. 

ıSaym Milletvekilleri, biz demokrasiyi kendi 
millî haysiyet ve şerefimizle mütenasibolarak seç-
dik. Demokrasi içinde partiler, demokrasinin vaz 
geçilmez cüzü tamlarıdır. Yine partiler, demokra
tik düzen içinde eğer politikayı hak ve hakikat
ten ayrılmadan memlekete hizmet sanatı mâna
sında almadıkları takdirde demokrasi, bir fazilet 
rejimi değil, bir zulüm rejimi olacaktır. İşte ben
deniz bu akidenin mensubu bir milletvekiliyim. 
Bir Hükümet memlekete hizmet etmek için çalış
sın, bir Hükümet mustarip vatandaşların ıstıra
bını gidermek için çalışsın, ben de bir milletve
kili olarak çıkayım, o Hükümete kolaylık göster
mek yerine onun ayaklarına sarılayım, ona güç
lük çıkarayım, ona mâni olayım. Bu, vicdansızlı
ğın tâ kendisidir. Ve bunun adı demokrasi ola
maz, bunun adı demokrasiden başka bir şey 
olur. 

Sayın milletvekilleri, yine ben öyle bir aki
denin mensubu bir kimseyim ki, Hükümetin 
memlekete hizmet ettiğini gördüğüm takdirde 
ayak basacak yeri görmediği, bulamadığı takdir
de kendi başımı onun ayağının altına merdiven 
basamağı yapmak suretiyle ona hizmet etmek 
fırsatını veren bir insanım. 

İşte sevgili arkadaşlarım, ben önergemi bu 
niyet ve zihniyetle verdim. Fakat maalesef ben, 
bu niyetimle, bu zihniyetimle hareket ettiğim 
halde hâdiseler beni bir hayal inkisarı ile, bir 
serapla, bir hüsranla karşı karşıya bıraktı. 

IS ayın İmar - İskân Bakanı konuşurlarken 
kendilerine, Varto'nun köylerine hiçbir el uzatıl
mamıştır, yol gitmemiştir, buraya baraka yapıl
mamıştır, yardım eli uzatılmamıştır, dediğim za
man, hiç kimse 31 ekimde dışarıda değildir, bu
yurmuşlardı. Hınıs'ın dağ köylerinin isimleri
ni teker teker saymak suretiyle, söylediğim za
man kürsüden inerken beni adeta ahlâksızlıkla 
ilân ve tasvir ettiler. 

İMAR İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEO&LU (Muğla) — Beyefendi, benim ter
biyem ona müsade etmez. Ben hayatımda kimse
yi ahlâksızlıkla itham etmedim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Konuştuğu
nuz şeyler Sayın Bakan zabıtlardadır. 

BAŞKAN — Sayın Diler, Sayın Bakan, kar
şılıklı konuşmayın. 

Sayın Diler siz de, vukubulmıyan bir olayı 
meydana çıkarmayınız. Hiçbir kimse bu kürsü
de her hangi bir arkadaşını o şekilde nitelendir
mez. Ona Riyaset de müsade etmez. 

Buyurun. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Sonra, ko

misyon teşkil edildi. Komisyonda da aynı şekil
de benim maksadım, yardım ve şefkat eli uzatıl
mamış olan afetzede vatandaşlara, Devletin, Hü
kümetin yardım ve şefkat elini uzattırmak ve 
bunun neticesinde bunların da Devletin yardım 
ve şefkat elinden istifadesini temin etmek için
di. 

Sayın milletvekilleri, komisyon olarak vazife-
ve başladık. Maalesef Komisyon' demokrasinin 
faziletme rröre çalışmadı ve Komisyon Başkanı... 

MECLÎS ARASTTRMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MUHtDDtN GÜVEN (İstanbul) — Ko-
mlsvon demokrasinin faziletine göre çalışmadı 
diyor, sataşmaya başladılar. 

B A Ş K A N — Sayın Diler, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Ben zatıâlinize, son söz milletvekilinindir hük
müne göre Y. T. P. adına söz verdim. Binaena
leyh, bütün beyanlarınızı Parti Grupunun görü
cü olarak ileri sürmek meoburiyetindesiniz. Si
zin şahsınıza söz vermiş olsaydım, o zaman bu 
şekilde beyanda 'bulunmaya hakkınız olabilirdi. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Sırada birçok arkadaşlarımız 
varken grupların takdim hakkını kullanmak su
retiyle grup adına size söz verdim, lütfen o hu
dut dâhil inde konuştuğunuzu, önceden kendi ken
dinize düşününüz, ona göre hareket ediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Buna dikkat 
edeceğim. 

Gittik deprem bölgesinde muhtelif kazaları, 
köyleri gezdik. Nihayet aşağı - yukarı bu 10 gün 
içinde oldu incelemelerimiz. Maalesef bu incele
meler İçtüzük hükümlerine göre yapılmadı. 

Birçok arkadaşlar dediler ki, burada bizi ten--
•k'deden kimseler, esasında bitaraf kimseler de
lildir. Çünkü, tenkid yapanların bir kısmı, hem 
Hükümet icraatından müşteki olmuş kimseler-
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dir, hem davacıdır, hem grup sözcüsüdür, hem 
de aynı zamanda komisyon üyesidir, binaenaleyh 
'hem hâkim, hem de davacı vaziyetinde olamaz
lar. Bunların vermiş olduğu hükümler, his ve 
heyecan mahsulüdür veyahut da bitaraf değildir
ler. Kendi iddialarının esiri şeklinde tavsif etti
ler. Bu iddialar yerindedir, doğrudur kabul edi
yorum, hem müşteki, hemh âkimliğin bir arada 
bir insanın şahsında toplanmasını mâkûl karşı
lamam. Fakat bu iddiayı ileri süren kıymetli ar
kadaşlarım, kendileri acaba bir hâkim gibi, keli
menin asıl mânasında bir hâkim gibi hareket et
mişler midir? Sizi temin ederim ki, etmemişler
dir. Esasen hâkimlik ve hakemlik sıfatı bir in
sanda hak ve hakikat sevgisiyle ancak kaim ola
bilir. Eğer bir insan hak ve hakikati sevmiyorsa 
ona, her türlü sıfatlardan beri, hâkimlik ve ha
kemlik vazifesi verildiği zaman, kendi tıynetinin 
tesiri altında kalmak suretiyle hakkı değil, hak
sızlığı tercih eder. 

İşte sevgili arkadaşlarım, bu ithamı yapan 
arkadaşlardan Komisyon Başkanı, İçtüzüğün 
34 ncü maddesini, bakınız ne şekilde tefsir edi
yor: «Bektaşinin biri, namaz kılmamak için, lâ 
takrcibüssalâte ve entüm sükâra»! demiş. Ayeti 
kerime, bu ayeti kerimeyi ortadan bölmüş, aib-
destsiz namaza yanaşma, dediği halde, namaza 
yanaşma şeklinde bunu mânalandırnnş. Ve bizim 
Komisyon Başkanı da, bektaşi gibi bütün hükmü
nü okudu, diğer geri kalan kısmını okumadı. 

Ne diyor 34 ncü madde, «Her encümenin mü
zakereleri hulasaten zaptedilir. Şu kadar ki, en
cümen karar verirse harfiyen zabıt da tutulabi
lir. Âzanm isimleri zabıt ceridesinde tasrih olu
nur, bu zaptı âza imzalar.» 

İster harfiyen tutulsun zabıtlar, isterse hula
saten tutulsun, inceleme zabıtları tanzim edildiği 
için, bütün komisyon üyeleri tarafından imzalan
ması lâzımğelir. Saym Komisyon Başkanı, işte 
âzanm isimleri zabıt ceridesinde tasrih olunur 
ve bu zaptı âza imzalar, şeklindeki hükmü, ge
çen gün çok dikkat ettim, okumadı. Kendisi Ba
kanlık yapmış, Grup BaşkanvekiUiği yapmış, 
hasbelkader de bizim Komisyonumuzun Başkan
lık vaızifesini deruhde etmiş olan bir zat... (A. P. 
sıralarından, Meclis seçmiştir, sesleri) 

BAŞKAN — Saym Diler, Komisyon Başkan
ları, zatıâliniz de çok iyi takdir edersiniz ki se
çimle olur. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Seçimle ol
muştur. Saym Başkan bunda bir şey yok. Seçim
le bizim Başkanımız olmuştur. 

BAŞKAN —• Belki zatıâlmizin reyi yok ama, 
diğer arkadaşların reyi bu hususta verilmiş bu
lunmaktadır. Lütfen bu şekilde konuşmayınız 
ve arkadaşları tahrik etmeyiniz. Konuşmalarınızı 
ona göre düzenleyiniz 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Onun da reyi 
var. 

NEIÎMİN NEFTÇİ (Muş) — Saym Bakan 
da aşağı - yukarı aynı ölçüde konuştular. 

BAŞKAN — Ölçünün takdiri Riyasete ait
tir. 

Buyurunuz Saym Diler. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Saym Ko

misyon Başkanı bunları tutmadı. Ben önergemi 
Hükümete yardımcı olmak, bâzı el uzatılmamış, 
hakikaten göz yaşı döken ve ben gittiğim zaman 
onun göz yaşlarının tesiri altında kalmıyan afet
zedenin ıstırabını gördüğüm vakit, o ıstırabın te
siri altında dayanamayıp Devletin şefkat elini 
uzatması için vermiştim, Hükümete yardımcı ol
mak için vermiştim. Fakat, maalesef, Saym Ko
misyon Başkanı, bu gibi kimselerin ortaya çıktı
ğını kendisine veya Hükümete yardım yapmak 
için değil, ben işte bunları yapıyorum, ben işte 
şöyle yaptım, böyle yaptım demek suretiyle iler
de bu yaptıklarını kendine siyasi bir basamak 
yapmak için türlü yollara başvurmuştur. İçtü
züğün hükümlerini'pervasızca çiğnemiştir. 

ıSaym milletvekilleri, İçtüzüğün tesbit etmiş 
olduğu bu hükümler çiğnenince neler değiştiril
di? 

1. Köylülerin isimlerini sayarak, «Şimdi şu 
anda 300 çadır altında Muş'un altı köyü açıkta
dır.» diye söyliyen A. P. li Ahmet Bingöl'ün ifa
desini, «3 - 4 hane çadır altındadır.» şeklinde 
değiştiriyor. 

2. 946 hane, ikinci hasar tesbitinde, Erzu
rum'da yardım almadığı halde, «almıştır» şeklin
de gene değiştiriyor. 

MEOLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MUIIİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Ra
poru dikkatli okuyun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Benim Anka
ra'da ikamet ettiğimi bildiği halde, velevki be
nim tarafımdan istenmiş olsa bile, barakayı boş 
tutup muhtaç kimselere vermiyen vali hakkında 
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takibat yapılmasını istiyen Necati Güven'in öner-
ıgesi oya konmadığı, bilâlıara nazarı dikkate alı
nacağını boyan buyurduğu halde bunu da, «oy
landı» şeklinde zapta geçirmiştir. 

3. Afetzedelere gönderilmiş kereste ve saç
ların maksat hilâfına, bir kart üzerine Erzurum'
un Dadaş köyünden A. P. li bir şahsa gönderildi
ğini Erzurum Valisi teyidettiği halde bu da za
bıttan çıkarılmıştır. 

4. Bana tahsis edilen barakaya ait evraka 
merbut bir do teslim senedi vardır. îsmim tes
lim senedinde yazılı olmakla beraber ismimin 
karşısında imzam yoktu. Fakat, teslimle mükellef 
olan memurların imzaları vardı, imzalanmıştı. 
İşte bu teslim senedini de Sayın Komisyon Baş
kanı yok etmiştir. Zabıtlar objektif tanzim edil
meyince... 

MECLÎS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MUHÎDDİN GÜVEN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, haksız ithamda bulunuyor. İstirham 
ederim. 

BAŞKAN — «Yok etmiş» diyebilir bir ha
tip. Bu, bir itham mahiyetini arz ederse onun 
cevabını da verirsiniz. 

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MUHÎDDİN GÜVEN (istanbul) — İs
tirham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Nihayet bir hatip burada, «Ko
misyon yok etmiş» derse Riyaset ona müdahale 
edemez. 

NİHAT DİLER (Devamla) — «Komisyon 
Başkanı» dedim. Tasrih ettim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bunları 
raptederiz. Bu çekikle itham vâki olmuşsa işte 
sataşma dediğimiz şey o zaman tecelli etmiştir, 
o zaman nkıp cevap vermeniz iktiza eder. 

ıSayın Diler, yalnız bir noktayı tekrar işaret 
etmek mecıburiyetindeyim. Konuşmanızı çok ya-
kmen izliyorum. Zatıâlinize sözü Yeni Türkiye 
Partisi Grupu adına verdim. Konuşmalarınız, 
hor an için, bir grupu ilzam eder mahiyettedir. 
Lütfen* grup adına beyanda bulununuz. Çünkü 
izahlarınız ve beyanlarınız... 

NİHAT DİLER (Devamla) — Konuşup ko-
nuşamıyacağımi siz takdir edemezsiniz, Sayın 
Başkanım. Günkü grupum vardır burada, gru-

' punıun yetkilileri vardır. Grupumun bir yetkilisi 
kalksın, • «Nihat Diler'în konuşmasını kabul et
miyorum» elesin. O zaman ben vazgeçerim. 

BAŞKAN — Grup sözcülüğü, bir grupun 
münhasıran kabulüyle tekevvün etmez. Grup Söz
cüsü aynı zamanda grup adına beyanda bulu 
nur. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Tamam, ta
mam Sayın Başkanım grup adına beyanda bulu
nuyorum. Çünkü bilgileri grup adına toplamışım 
sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Her defasın

da komisyon huzurunda böyle bir vesikanın 
mevcuıdoliduğunu ifade ettiğim halde, Komisyon 
Başkanı bunu biılımemezlikten, görmcımczlilkten 
•geliyor. En nihayet Necati Güven vaziyete 
muttali oluyor ve şöyle diyor, aşağı - yukarı 
bütün komisyon üyelerinin huzurumda : «Ben 
ne Nihat Diler'in vekiliyim, ne de Muhittin 
Güven'in vekiliyim. Ben Necaiti Güven olarak 
Türk Milletinin bir milloıbvökilyim. Böyle bir 
vesika vardı, böyle bir vesika şimdi yoktur 
dosyada. Bu vesika kaybedilmiştir, ben bu ve
sikaya dayanarak Erzurum Valisinin, Nihat 
Diler istemiş oılsa bile, Ankara'da ikamet etti
ğini bildiği halde barakayı boş tutup muhtaç 
kimıseuene venmeanesiınden dolayı önergemi ver
dim.» Sayın Komisyon Başkanı o zaman zan
nederim ki, Necati Güvcn'i yalancı çıkarmaya 
cesaret edememiş ve bunu bütün komisyon 
üyelerini toplayıp da «Nihat Diler bana böyle 
•bir iftirada bulundu» şeklinde bir iddia ileri 
süremedi ve neıtice itibariyle bunu kabullendi. 

iSaym arkadaşlarım, böyle bir vesikanın 
mevcudiyeti akim icadıdır. Çünkü bir baraka 
yapıldığı zaıman kimin adına yapılıyorsa o ba
rakanın o zaita teslim edilmesi ve teslim neti
cesinde de bir senedin alınması lâzımdır. Fa
kat maalesef bu hakikat nazarı dikkate alın
mamıştır. Yine böyle bir muamelenin yapıldı
ğı da resmî vesikalardan anlaşılmaktadır. Tu
tulan notların içinde, 69 ncu sayfada: Serino-
va köyüne gitmişiz, Muzaffer Aksoy isimli, 
Serinıova inşaat şantiye şefi şöyle diyor: «Va
li; eğer hakikaten başka yıkılan ev varsa faz
la baraka yapi/n dediler, 174 baraka yaptık. 
bunun 12 si halen inşadadır, 1, 2, 3 günde biter. 
Barakalar ailelere senetle teslim edildi.» İşte 
bu vesika vardır ortada. Ayrıca Sayın Baka
nın da deprem bölgesine ait kitabında, baraka
ların bir senet marifeti ile teslim edildiği yo
lunda işaretler vardır. Bütün bunlar, bu vesi-
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kanın mevcıi'diyetkıi açıkça gösterdiği halde, 
maalesef Sayın Komisyon Başkanı bu vesikayı 
kaybetmiş vaıziyetıtedir. Bunun sebeıbi de şu
dur : Ben komisyonun huzurunda «Ben böyle 
'bir baraka işitemedim ve almadım. İşitemedim, 
çünkü görüyorsunuz bu imza bana ait değildir. 
Almadım, çünkü görüyonsunuz bu senetlerde 
teslim alanların imzası olduğu halde benim 
imzam yoktur. O halde benim almadığımı açık
ça süıbuta ermektedir. Siz daha ne istiyorsu
nuz dedim. Fakat, buna rağmen benim peşimi 
bırakmadılar. Tuttular bir önerge ile Erzu
rum Valisine direktif verdiler, Sayın Sedaıt 
Akay verdi önergeyi. Bu önergede; Nihat Di
ler'in yakınlarından biri oturuyor mu, oturmu
yor mu, diye yazıldı. Ben o zaman dedim ki, 
bu önergeyi veriyorsunuz ama, delilleri, dâva
nın halline müessir münazaalı hususların ispa
tı için getiriniz. Ben barakayı almadığıma gö
re, benim yakınlarımdan birisi velevki orada 
otursa bile, benimle baraka alma fiili arasında 
illiyet rabıtası kalkmıştır. O halde böyle bir 
önergeyi vermek, birtakım mahzurlar ortaya 
çıkaracaktır. Fakat bunu dinlemediler, Sayın 
Komisyon Başkanı dinlemedi, Sayın İktidar 
Partisinin üyeleri bunu dinlemediler. Verilen 
direktif biraz değiştirdiler; Nihat Kiler'e tahsis 
edilen barakada kim oturuyor, oturan şahıs 
para veya baralka almış mı, almamış mı şeklin
de bunu kamufle ettiler. Önerge Erzurum Va
lisine gönderildi, Erzurum Valisi ile karşıkarşı-
ya gelip daima konuşan Komisyon Başkanı, 
Erzurum valisine muhtemeldir ki, direktif ver
mek suretiyle bu önergedeıkıi direktifi takviye 
etmek suretiyle hemen derhal cevap geldi. «Ni
hat Diler'in loz kardeşi Azize Diler bir aydan 
ıberi bu barakada oturmaktadır» şeklinde bir 
sahte zalbııt varakası tanzim edildi. 

Muhterem arkadaşlarını, ben bunun da sah
te olduğunu iddia ettim. Ve durum İçişleri 
Bakanlığına intikal ettirildi. Durum İçişleri 
Bakanlığından derhal cevaplandırılmadı. Bir 
iftirada, nihayet iki gün içinde yaptırıldı. Fa
kat bir durumun tesbtiti ve tavzihi için üç ay 
geciktirildi. 

Sevgli arkadaşlarım, ben bu vesikaların ak
sini hâkim marifetiyle gittim, tesbit ettim. Ya
ni Ankara Sulh Hukuk Hâkimliğine götürdüm 
vesikayı ibraz ettim. Dedim ki, işte bu vesika 
vardır, bunu benim aleyhimde istismar edecek

lerdir, bu vesikadaki imzanın bana aidolup ol
madığını tesbit ettirin. Hâkim ilgili bilirkişiler 
ri çağırdı, tesbit ettirdi, bu imza ile senin im
zan arasında asıla ve kafa bir benzerlik yok
tur, dedi. Bu vesikayı yanıma aldım. Kız kar
deşim Azize Diler de o vesikanın tanzim edil
diği sırada Erzurum'un Mirza Mehmet Mahal
lesinde ikamet ediyordu. Ona da gittim, kolu 
kırılmıştı, Ramazanda yakın komşularına Ku
ran dinlemek için gittiğinde ayağı kaymış, ko
lu kırılmıştı, ondan dolayı tedavi ediliyor. Git
tim, Asliye Hukuk Mahkemesi marifetiyle 
Aaize Diler'in, zaptın tanzim edildiği tarihte 
Erzurum'da olmadığını yani Hınıs'ta olmadığı
nı ve o barakada oturmadığını tesbit ettirdim 
ve ondan sonra geldim, bu defa şimdi... 

BAŞKAN — Bunun Y. T. Partisi Grupu ile 
hiç ilgisi yok Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın Baş
kan, bitirayorum lütfediniz. 

Şimdi, Nihat Diler'in kardeşi Vahdettin Di
ler bunu yapmıştır. Vahdettin Diler nasıl yapı
yor bunu? Bir muhtarın kolundan tutuyor, bir 
anket memurunun kollundan tutuyor, getiriyor 
ikisini bir arada elini bağlıyor ve sahte zaıbut 
varakasını tanzim ediyor, imza attırıyor. Bu ne 
biçim iştir sevgili arkadaşlarım? 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Nihat Diler'
in şahsi meselesi rapora alınmıştır. 

DEPREM BÖLKESİ ARAŞTIRMA KOMİS
YONU BAŞKANI MUHİDDİN GÜVEN (İstan
bul) — Hangi raporda, ispat ediniz. Nerede? 

BAŞKAN — Sayın Güven rica ederim. Sa
yın Neftçi bir dakika, şu meseleyi halledelim. 
Bir dakika Sayın Neftçi, bu meseleyi hallede
lim. 

Şimdi Başkanlığa o şekilde yerlinizden mü
dahale etmek kolay. Ama Başkanlığın tutum 
ve davranışını iyi tahlil etmek lâzımdır. Bir 
milletvekili kendisine şayet bir sataşma ol
muşsa, haksız bir itham altında kalmışsa onun 
söz isteme şekli şemali ayrıdır, parti grupu adı
na beyanda bulunmak ayrıdır. Şayöt Sayın Di
ler, bana birtakım tarizlerde bulunulmuştur, 
lüzumsuz ithamlarda bulunulmuştur, kendimi 
bunlardan berî kılmak istiyorum, diye söz is
teseydi ve o şekilde söz vermiş olsa idim, doğ
ru idi. Ama bir kişi, bir milletvekili çıkıp da 
benparti grupu adına sö>z istiyorum deyip, ta
kaddüm edip, takdim hakkını kullanıp çıkar 
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ve ö şekilde şahsi müdafaasına geçerse, usulî 
bakımdan başkanlığın müdahalesini ilzam ede
cek hal mevcuttur, biz bu hakkımızı kullanıyo
ruz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Baş-
kan, bendeniz de aynı hislerle meşlbuuım. Çün
kü zatıâliniz başkan değildiniz, bir başıka baş
kan voY; linin başkanlık ettiği celsede ilki' saat 
Sayın Komisyon Başkanından Nihat Diler Be
yin meselesini dinledik burada. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, o beni ilgilendir
mez. Şu anda kürsüde bendeniz bulunuyorum 
ve Meclisi İçtüzüğün hükümlerine göre munta
zam bir şekilde idare etmeye mecburum. Rica 
ederim yerinizden ikide bir müdahale etmeyi
niz. Buyurunuz Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu suretle 
bu defa kardeşim Vahdettin Diler'in bunu ha
zırladığını ifade ciftiler ve birbirinin peşine 
birtakım iftira ve isnatlarda bulundular. Ben 
bu iftira ve isnatların mukabilini, ceza hâkim
liği yapmış bir şahıs olarak karşıladım, mil
letvekiliyim de... Eğer ben bunları hâkimlerin 
kararlariyle tesıbit ettirmeseydim, sizi temin 
ederim ki, muhterem kardeşlerim, muhterem 
[milletvekilleri, sizin huzurunuza çıkıp beni in
safsızca bu iftiraların töhmeti altında bıraka
cak ve kendi vazifemi yapmak imkânını bana 
vertmiyec etk tiniz. 

Son olarak bir iftira daha yaptılar. - gider
ayak, bundan giderayak - Biz Hınıs'ın Ağ-
gelin köyüne gitmiştik, köyde gittiğimizde bir 
kısım vatandaşlar geldiler. Vatandaşlar gelme
den evvel Ağıgelin köyünde Dünya Kiliseleri 
Birliği tarafından barakalar inşa edilmişti. Bu 
barakaların inşa tarzı üzerinde ben bir kamış
ıma dinlemiştim; Cemil Gerçek isimli Mimarlar 
Odasına mensup bir şahıs konferans tertibet-
mişıti, deprem mevzuu üzerinde beni de alâka
dar ettiği için gittim dinledim. Orada Cemil 
Gerçek diyordu ki, - bununla Sayın Bakanın 
'beyanına da işaret etmiş olacağım - malzeme
ler israf edilmiştir. Yani, barakaların tipi tek
nik güç marifetiyle mükemmel alarak yapılma
dığı için direkler ve mertekler sık olarak ya
pılmış. Bu malzeme ile, yani bir barakaya sarf 
edilen malzeme ile iki baraka yapmak imkânı 
vardı; maalesef malzeme israf edilmiştir, diye 
söyledi ve emsal olarak da, Dünya Kiliseler 
Binliğinin Ağgelin köyünde yapmış olduğu ba

rakaları gösterdi. İşte benim bu söz hatırıma 
geldi. Hem gidip oradaki barakaları müşahede 
otmeik, hem de hakikaten görünüşe göre, bu 
Cemil Gerçek'in söylediği şey doğru mudur, 
değtil midir, bunu tesıbit etmek için Başkana 
teklifte bulundum, beraber gittik, barakanın 
içini gezdik, ondan sonra dışarı çıktığımızda 
tam bu sırada birkaç vatandaş geldi. «Biz şim
di şu anda 21 çadır dışardayız, çadırın içinde 
kalıyo-ruız» dediler. 

Ben de kendilerine; yalan söylemeyin, doğ
ru söyleyin dedim ve o şekilde hitapda bulun
dum. Yemin ettiler, dediler ki, biz dışarıdayız, 
çadır içindeyiz. Onun üzerine ben şöyle dedim 
- o zaman yanımda hangi arkadaşım vardı bil
miyorum, hatırlamıyorum - biz eğer dedim, Ko
misyon olarak bu durumu tesıbit etmezsek gi
dip araşıtırmazsak o zaman bizim adımız bir 
Ört bas komisyonu olur. Sayın Komisyon Baş
kanı maalesef bunu da dcğiştiıımiş, ben ört bas 
komisyonu demişim. Hayır, ben böyle söyleme
dim. Eğer dedim, kendim de işin içine dâhil 
etmek suretiyle, biz bu durumu tahkik etmez
sek bu takdirde bizim ismimiz Örtbas Komis
yonu olur dedim. Ve bunun haricinde de her 
hangi bir şey söylemedim. Biz beraber gittik, 
21 tane çadır tesıbit ettik. Bu çadırların mev
cudiyetini, maalesef birtakım yatakları filân, 
şunu bunu getirmekle vatandaşlar bu çadırla
rı uydurma olarak yapmış, dediler. 

Sevgili arkadaşlarım, biz gittiğimiz vakit 
kar yağıyordu, soğuktu. Vatandaş, çadırı el
bette bir ihtiyacı için kullanır. O da kendisini 
soğuktan korumak istemiştir. Yoksa, kış gü
nü çadırın kurulması onun gölgesinden istifa
de etmek için değil her halde. Her meseleyi bu 
şekilde tevil etmek cihetine gittiler. Ve Sayın 
Komisyon Başkanı burada huzurunuzda ba
na; Türkçeden başka bir lisan konuştuğumu 
söylemek suretiyle iftiranın, ahlaksızlığın en 
korkuncunu yaptı. Şayet bu arkadaşların için
de... 

DEPREM ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
BAŞKANI MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — 
Bunun delili burada, 

BAŞKAN — Sayın Diler, beyanınızı bu şe
kilde yapmaya niçin lüzum görüyorsunuz? 

Şimdi ahlâksızlık falan kelimeleri... 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Devamla) — İfti*a ediyor efendim, nasıl, ta-
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rim edeyim başka türlü sayın Başkan? 
BAŞKAN — İftira ayrı mesele. Ahlâksız

lık filân kelimeleri bir milletvekiline bu kür
süden yakışmıyor. Rica ederim, bu şekilde be
yanda bulunmanız şart değil. İftirada bulun
du, diyebilirsiniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu durumu 
nasıl tavsif edeyim sayın Başkan. Bu durumu 
'hangi kelime ile söyliyeyim? Bana söyleyin, 
ona göre kendi sözümü geri alıp ona göre dü
zelterek: ifade edeyim, bu durumu. 

BAŞKAN — Kâfi, eğer öyle ise kâfi. 
NİHAT DİLER (Devamla) — İşte sevgili 

arkadaşlarım, Komisyonun objektif olarak ha
zırlamış olduğu rapor bu ruh ve zihniyet için
de hazırlanmıştır. Sayın Bakan da öbür arka
daşlara iştirak ettiler, dediler ki, işte bu arka
daşlar kendi iddialarını ispat için gitmişler
dir, kendi iddialarının tesiri altında kalmışlar
dır, bitaraf değillerdir. Sistem bakımından, 
metot bakımından, şu bakımdan, bu bakımdan 
tamamen zihniyetleri ayrıdır. Fakat Komisyo
nun, bizim iktidarımıza mensubolan arkadaşla
rın hazırlamış olduğu rapor objektiftir, objek-
tivitesini muhafaza etmektedir, hakikatleri di
le getirmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, ben işte, bu söyle
nenlerin haricinde yani, her hangi bir delil 
ileri sürdüğü zaman bu delile karşı mevsuk bir 
delil ile çıkmayı göz önüne alarak Komisyo
nun inceleme zabıtlarını değil, bizzat Sayın 
Bakanın Doğu depreminde hazırlamış olduğu 
ıbir kitap var, o kitaba dayanarak kendi tah
lillerimi yaptım ve diğer vesikalara dayana
rak: kendi tahlillerimi yaptım. Öyle sanıyor
dum ki, buraya çıkan arkadaşlar. .Nihat Diler 
his ve heyecanı ile hareket etmiştir, bitaraf de
ğildir, ileri sürmüş olduğu vesikalar, deliller 
yerinde değildir, haksızdır deyip bunu çürüt
sünler. Fakat maalesef benim ileri sürdüğüm 
delilleri çürütmek imkânını bulamadılar. Ve 
usul yönünden Komisyonun ne şekilde çalıştı
ğını arz ettim, Komisyon usul yönünden İçtü
zük hükümlerine riayet etmemiştir. 

Başta, Komisyon Başkanının yapmış olduğu 
marifetlerle Yüksek Meclisi de zamanında ay-
dmlatmamıştır. Usul yönünden, bugüne kadar 
7 günlük bir incelemenin neticesini Yüce Mec
lise arz etmesi mümkün iken, bugüne kadar bu
nu arz etmemiş, sürüncemede bırakmış, oyala-

j mış, mesele aktüalitesini kaybetmiş ve şimdi 
sıralar içinde bu konuşmaları sıkıntı içinde 
dinliyen arkadaşlar var. Çünkü, aktüalitesini 
kaybetmiştir. Eğer hakikaten denildiği gibi, 
mükemmel bu işler başarılmış olsaydı o zaman 
bu yollara başvurulmazdı, hak ve hakikatler 
olduğu gibi tesbit edilirdi, netice itibariyle Yü
ce Meclis aydınlanmış olurdu. Birtakım, iddia
ları ileri sürdüğümüz zaman bize verilen ce
vaplar şu : Efendim Erzincan'da da bir zelze
le oklu. 1948 da Erzincan'da zelzele oldu. O 
zaman C. II. P. Hükümeti ne yaptı? C. H. P. 
Hükümeti topladığı paralarla İsmet Paşa'ya 
büst yaptırdı. C. H. P. Hükümeti tutuıp bu pa
ralarla Saraçoğlu Mahallesini yaptırdı, diye 
birtakım iddialar ileri sürüldü (C. C. H. sıra
larından gürültüler) Halbuki 21 sene evvel ce
reyan etmiş bir hâdise ile bugünkü hâdiseyi 
kıyaslamak, cemiyetin tekâmülünü inkâr et-

| incikten başka bir mâna taşımaz. Yani C. H. P. 
Hükümeti böyle yapmıştır diye, bu hükümette 
mi böyle yapsın1? (€. II. P. sıralarından gürül
tüler yok öyle şeyler, ne alâkası var sesleri) 
Hayır, yani böyle diyorlar, böyle yapıldığını 

I bilmiyorum ben. Söyledikleri bu... Ben bilmiyo
rum bunu. Yani böyle söylüyorlar. Aoz içinde 
kalınca birtakım menfi şeyleri ortaya getirip 
bu şekilde meseleleri örtmek istiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Diler, konuşmanız da
ha devam edecek mi? 

NİHAT DİLER (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN —• Aşağı - yukarı ne kadar? 
NİHAT DİLER (Devamla) — Epeyi de

vam edecek, bilmiyorum ne kadar devam ede
ceğini, yalnız konuşmalara cevap vereceğim. 

BAŞKAN •— Sayın Diler, Meclisçe kararlaş
tırılan şekil dairesinde saat 18 e gelmiştir. Bu 
itibarla uzun müddet -konuşmanıza devam etti-
remiyeceğim. Gelecek Birleşimde konuşmanıza 
devam edebilirsiniz. Saat 18 den itibaren sözlü 

I sorulara devam edeceğiz. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Peki efen

dim. 

MUHİDDİN GÜVEN (Istanfbııl) — Sayın 
Başkan, ben hakkımı ne zaman istimal edece
ğim? 

BAŞKAN — Efendim. Sayın Diler'in bü
tün beyanları zabıtlarda mevcuttur. O zabıt-

I lara istinaden elbette İçtüzüğün maddei mah-
I susuna göre zatı Hakkında taarruz vâki olan 

— 562 — 
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veya ileri sürdüğü mütalâa hilâfına bir beyan
da, isaıatta bulunulan kişi her zaman söz isti-
yebilir. Her zaman söz istemeniz mümkündür. 
İfade zabıtlara 'geıçmişıtir. Oradan takib edecek
siniz. 

- 10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-
un, bir tutanak bandının tahrif edildiği ve bâ
zı önergelerin kaybedilmiş olduğu yolundaki 
iddialar üzerinde ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu
nu geri aldığı hakkında önergesi (6/293) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
arkadaşlarımızın sözlü sorularını geri isteme
lerine dair önerıgeleri vardır, onları okutaca
ğım. 

Sayın Mehmet Ersoy, gündemde mevcut 
45 nci sıradaki sözlü sorusunu geri aldığını 
beyan ediyor, onu okutuyorum. 

Yüksek! Başkanlığa 
Gündemim sorular bölümünün 45 nci sıra

sında bulunan sözlü sorumu geri aldığımı say
gı ile arz ederim. 

Kütahya 
(Mehımet Eraoy 

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

BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel? Buradası
nız. Sayın Tarım Bakam?- Yoklar. Bakan bu
lunmadığı cihetle sözlü soru gelecek Birleşimde 
görüşülecektir. 

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

BAŞKAN — Sayın Altunkaya? Burada. Sa
yın Tarım Bakanı? Yoklar. Bakan bulunmadığı 
cihetle sözlü soru gelecek Birleşimde görüşüle
cektir, 

BAŞKAN — Talep üzerine, sözlü soru ge
ri verilmiş bulunmakta dır. 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Antalya Tekstil Fabrikası İşletme Şefinin, 
vazife tenzili suretiyle, Manisa Tekstil Fabrika
sı İplik Şefliğine naklen tâyin edilmesi sebebine 
dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusunu geri al
dığı hakkında önergesi (6/295) 

BAŞKAN — Sayın uzarda da gündemîn 
47 nci sırasında bulunan sözlü sorusunu geri 
aldığını beyan ediyor, onu okutuyorum. 

Milİet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemde sözlü soruların 47 nci 

sırasında (6/295) sayılı sözlü sorumun, aradan 
geçen süre dolayısiyle aktüalitesini kaybetmiş 
olduğundan geri alıyorum. 

Aydın1 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Talep üzerine gündemin 47 nci 
sırasında bulunan sözlü soru geriverilmiştir. 
Ve gündeımden çıkarılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Karcı? Buradasınız. Sa
yın Başbakan adma beyanda bulunacak Bakan?. 
Yok. Bulunmadığı cihetle sözlü soru gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe, atandığına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem'in cevabı 
(6/218) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar? Buradasınız. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Buradasınız. Soru
yu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de-

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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lâlet 'buyurmanızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi İşgüzar 
Sinop Milletvekili 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul
lardaki ev - işi öğretmenliğinde istihdam edil
mek makısadiylc açılmış olan sınava giren kız 
onsıbl'büsü mezunlarının miktarı nedir? 

İmtihanda başarı •göstermek suretiyle orta
okullarda öğretmenlik yapabilecek yeterlik 
belgesi alan kız enstitüsü mezunlarımın kaçı 
ortaokullara atanmışlar ve kaç tanesi halen sı-
ra beklemektedir. 

Bu imtihan bir ihtiyacı karşılamak için 'imi 
açılmıştır? Şayet böyle ise tâyin edilmiyen ye
terlik belgesi sahiplerinin durumu nasıl izah 
edilmektedir. Şaycıt ihtiyaca göre bu imtihan 
açılmamış ise bundan maksat nedir? 

BAŞKAN — Sayın Millî' Eğitim Bakanı, 
•b uyu run o fendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEN 
fRdinıc) — Muıhfcerem milletvcikLleri, ortacıkul-
lardaki ev - iş •derişleri öğretmenliğinde çalış
tırılmak üzere 1901 - lDo'2 öğrcıtiım yılından bu
güne kadar 603 kuz emdibüsü mezrau, öğretmen 
muavinliği sınavına girerek yeterlik belgesi al
mıştır. Ancak bunlardan tâyinini istiy enler 315 i 
olmuştur. Tâyinini iJtlycn 315 ev - iş öğretme
ninden 229 u ihtiyaç duyulan okullarda göreve 
atanmış olup 09 u teklif! edilen yerleri kabul 
etmemişlerdir. Geriye kalan 17 ev - iş öğretme
ninden belgelerini tamamhyanlarm peyderpey 
tâyinleri yapılmaktadır. Söz konusu imtihanlar 
lortadkullarm ev - iş dersleri öğretmen ihtiya
cını karşılamak mak'sadiyîe açılmış olup, ye
terlik belgesi alanlardan müracaat edip görev 
htiyenler bakanlığın teklif ettikleri yerleri ka
bul etmek şartiyle tâyin edilmektedirler ve tâ
yin edileceklerdir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar buyurunuz efen
dim . 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın arka
daşlarım, sözlü soruma cevap veren Saym Millî 
Eşitim. Bakanına izahatından dolayı teşekkür 
ederim. Ancak ortaokullarda ev - iş öğretmen
liğini karşılamak için açılmış olan kurslara iş
tirak etmek suretiyle yeterlik belgesi alan kız
larımızın çoğunun tâyininin geçen sene yapıl
madığı, hattâ ben şahsan o zaman Saym Millî 
Eğitim Bakanına durumu arz ettiğim halde 

(bunların kadrosuzluk: yüzünden tâyin edileme
diği hususunu söyledikleri için bir sözlü soru 
halinde Yüksek Meclise getirmiştim. Şimdi 
öğreniyoruz ki, yeni Millî Eğitim Bakanı, bu 
•konunun önemini takdir etmişler ve mevcut olan 
şahısların tâyinlerinin yapılması için gerekli 
tedbirleri almışlardır. Bu bakımdan kendilerini 
te'brik ederim. 

Yalnız bir noktayı da burada işaret etmek 
mecburiyetindeyiz ki, bilhassa Türkiye giîbi geri 
kalmış memleketlerde kadınların en çok çalış
maya ihtiyacı olan bir yerde kızlara ve kadın
lara en iyi bir iş yeri olan öğretmenlik mes
lekinde bunlara tercih hakkının verilmesi ve 
belgeleri bulunan insanların müracaatında de
ğil, -prensip kararı alınmak suretiyle bunla
rın tâyinlerinin yapılmasının yerinde okluğu 
kanısındayız. 

Geçen seneki alman karara göre ancak mü
racaat yapılıyor, sıraya konuluyor ve kadro 
olduğu takdirde diğer Gazi Terbiye Enötııtıüsün-
den m ezam olanlar gönderildikten sonra arta 
kalan kadrolara bunların tâyin edilecekleri hu
susu dikkate alınmak suretiyle icraat yapıldı
ğı ortaya atılmıştı. Bu bakımdan bundan sonra 
böyle bir şeyin olmııyacağmı temenni etmek su
retiyle, Tevfik Fikret'in, Halide Edip Adıvar'm 
kızlarımız ve öğretmenlerimiz için söylemiş ol
duğu sözlerin ve bunların külbür mücsseselerin-
deki kıymetli yerlerini dikkate almak suretiyle 
bunlara gerekli ehemmiyetin verilmesini tekrar 
Saym Vekilden temenni eder hepinize hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıgitır. 

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

'BAŞKAN — Saym Ülker? Buradasınız. Sa
ym Adalet Bakanı? Buradalar. Sözlü soruyu 
oikutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 
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Sözlü soru: ! Şubat tarihli bâzı gazeteler
de istanbul A. P. Belediye Meclisi üyesi Şirzat 
Ulusoy'un 27 Mayıs Devrimi şehitlerinden Tu
ran Emeksizin Hürriyet Meydanındaki Anıtın 
yerinden kaldıırılmaısmı istemek, şehit Emeksiz
den «vefat eden» diye bahsetmek ve anütm, 
trafiği aksattığını ileri sürmek, Anıtı yapmak 
ve yaptırmak suçmuş gibi ve kimlerin yaptığı 
(bilinmiyormuş gibi «kimin emriyle kaça yaptı
rıldığını» sormak suretiyle Anayasamızın temeli 
olan «Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve da/vra-
nışlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara 
kaırşı direnme hakkını kullanarak yapılan 27 Ma
yıs Devrimini» yensiz, haksız ve gayr.ime.sra 
göstermeye kalktığı yolundaki haıberler doğru 
muldur ? 

Doğru ise 38 sayılı «Anayasa Nizamını Millî 
Güvenlik ve huzuru bozan fiiller hakkında ki, 
kanunun 1 nci maddesinin (a) bendine göre ve
ya diğer maddelerine göre ne gibi kanuni 
işlem yapılmıştır. Siyasi P» filer Kanunu gere
ğince Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmış 
kanuni muameleler nelerdir1? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı buyurunuz 
efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım 
Reşit Ülker arkadaşımın sorusuna konu o]an tak
rir 11 . 1 . 1966 tarihinde İstanbul Belediye 
Meclisi Riyasetine, üyelerden Şirzat Ulusoy tara
fından verilmiştir. Bu takrir Belediye Meclisin
de muameleye tabi tutulmamamıştır. Bu takrir 
üzerine - Cumhuriyet Savcılığından ve Başsavcı
lıktan - ne işlem yapıldığı hususundaki soruları
mıza aldığımız cevaplarda ise, İstanbul Cumhu
riyet Savcılığı meseleyi tetkik ettiğini, verilmiş 
olan takriri gözden geçirdiğini ve soruşturma ko
nusu yapılmasını icabettirecek bir mahiyet gör
mediğini bildirmiştir. 

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığından mesele 
sorulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı da bu tak
rir üzerine Partiler Kanununa tevfikan her han
gi bir işlem yapılmadığını cevaben bildirmiştir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Anayasanın temelini teşkil eden 
27 Mayıs üzerinde titiz davranmak hepimizin va
zifesidir. Maalesef bu titizlik genel olarak gös
terilmemektedir. NitejUm benim sözlü sorum 

I 3 . 2 . 1906 da verilmiştir, yani bundan aşağı - yu
karı 1,5 sene evvel verilmiştir. O günden bu ya
na da kamu oyunda bu konuda yapılan neşriya
tın arkası kesilmemiştir. Genel olarak bunu ifade 
etmek isterim. 

Şimdi böyle bir neşriyat bu Mecliste kabul. 
edilmiş iki kanunun mevzuunu teşkil etmektedir. 
Bunlardan bir tanesi Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Ka
nundur, yürürlüktedir. Diğeri de, yine Yüce Mec
liste kabul edilmiş Siyasi Partiler Kanunudur. 
O Kanunda da Anayasanın temelini teşkil eden 

' 27 Mayısa karşı-yapılacak hareketler dolayısiyle 
birtakım tedbirler öngörülmüştür. Nihayette si
yasi partilerin kapatılmasına kadar gidecek ted
birler öngörülmüştür. Yalnız gazetelerden biz 
bu havadisleri okuduk. Nitekim sözlü sorumun 
başındaki birinci cümlenin sonunda; «yersiz, hak
sız ve gayrimeşru göstermeye kalktığı yolundaki 
haberler doğru mudur» diye gazetede bir haber 
çıkmış olabilir. Fakat bu haberle onun kaynağı 
arasında ayrılıklar bulunabilir. Şimdi Sayın Ba
kan ifade ediyorlar ki, bir önerge verilmiştir, 
ama önergenin içinde ne vardır, yani bendenizin 
sözlü sorumda sorduğum, gazetelerde çıkan neşri
yat aynen önergede var mıdır? Bir kere ben doğ
ru mudur diye soruyorum ve vuzuhlu bulmadım, 
bu mânaya da gelebilir; yani bu söylediğim söz
ler, «vardır» mânasına da gelebilir, vardır mâ
nasına gelmeksizin bir takrir verilmiştir, ama için
de buna benzer sözler yoktur, bundan dolayı da 
savcılık takip mevzuu yapmamıştır denilebilir. 
Bu nokta açıkta kaldı. Bu bilinmeyince Siyasi 
Partiler Kanununa göre yapılan muamelenin şek
linin anlaşılmasına imkân yoktur. Bundan dola
yı Sayın Bakandan rica edeceğim: Acaba bu söz
ler, bu takrir var mıdır? Bu sözler söylenmiş mi
dir? Yani vefat eden diye bahsedilmiş, anıtın kal
dırılması teklif edilmiş, kimin emriyle kaça yap
tırıldığı belli olmıyan denmiş ve bütün bunlarda 
27 Mayıs'a bir kasıt, 27 Mayıs'ı küçük düşürücü 

I ve kanunların aradığı kasıtların olmadığı kanı
sına mı varılmıştır? Yahut başka birtakım delil-

I 1er mi vardır? Bunları bilmek gerekiyor. Bunları 
öğrendikten sonra tekrar birkaç söz söylemek is-

I terim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon-

I ya) — Cevabımın muhterem arkadaşımı tatmin 
I edeceğini ümidetmiştim, Bu ümidim şuna daya-
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nıyordu: Bir konu için tahkikat yapmak, bir ko
nuyu incelemek yasal arımıza göre muayyen ma
kamlara verilmiştir. Konu bu makamlarca ince
lenmiş, gerek İstanbul C. Savcılığı, gerekse Baş
savcılık bir muamele tâyinine lüzum görmediğini 
bil d irm irstir. Biz de bunları cevaben arz etmiş du
rumdayız. Şimdi arkadaşımın istediği bilgiler; 
delilleri takdir, hâdiseleri tahkikle yetkili kimse
lerin işlemlerini bir nevi kontrol mahiyetini taşır 
mânadadır. Bununla beraber her hangi bir işti-
ba'ha meydan vermemek için ben verilmiş olan 
takriri aynen huzurunuzda okuyacağım. 

«Belediye Meclisi Riyasetine 
Üniversite hâdiseleri sırasında Beyazıt'ta ve

fat eden Turhan Emeksiz adına Marmara Sinema
sı önünde yaya kaldırımı üstünde dikilen âbide
nin gerek yaya ve gerekse vasıta trafiğini geniş 
ölçüde aksatmaya devam ettiği öteden beri şikâ
yet mevzuu ^olmakta ve bu şikayetler sık sık mat
buata da intikal etmektedir. Yaya kaldırımının 
tamamen kapanıp, bilhassa sinemanın tahliyesi 
sırasında ağır trafik güçlüğüne sebebolan âbide 
tarafında ve âbide etrafındaki tas duvarın ne 
maksatla ve kaç para sarfı ile kim tarafından 
emir veya karar verilmek suretiyle imar plânına 
uygun olarak mı yaptırıldığı, trafiği tanzim ile 
vazifeli belediyenin, bu duvarın kaldırılması 
maksadlyle yaya trafiğe imkân vermeyi düşünüp 
düşünülmediği, her hangi bir kaza sonunda bele
diyenin malen ve hukukan mesul tutulacağının 
nazara alınıp alınmadığının, oradan kaldırılarak 
karşı tarafa daha münasip bir mahalle naklinin 
düşünülüp düşünülmediğinin Belediye Riyase-
tince acilen cevaplandırılarak, şikâyet mevzuu 
mahallin biran evvel yaya trafiğe .açılmasına te
vessül clunmasmı rica ederim. 11 . 1 . 1DG6.» 

İlk konuşmamda, da arz ettiğim g<M, veril
miş olan bu takrir muameleye 'konmamıştır ve 
bu takrir neşriyat üzerine savcılıkça tetkik edil
miş, kanunlarımızı ihlâl eder bir mahiyet gö
rülmediği için dâva açılmamıştır. Ye bu takrir 
iş'anımız üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca 
tetkik edilmiş ve Partiler Kanununa göre bir 
ışlenre tabi tutu'lmamıştır. Meselenin mahiyeti 
bundan ibarettiir. Hürmetlerimle. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Söz mü istiyorsunuz Sayın Ül

ker, buyuran. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-

Ikadaşlarım, gerçekten Anayasanın 132 nc'i mad

desine göre görülmekte olan bir dâva hakkında 
Yasama Meclislerince yargı yetkisinin kul'ianıl-
nîaısiyl.e ilgili soru sorulamaz. Yani M«ei'i.;i:ıı 
uzun tatbikatında yargı yetkisinin şöyle veya 
böyle kullanıldığı yokunda bir soru sorulamaz. 
Şimdi zannediyorum ki, dediğim gibi, 3.2.1DG6 
da verilmiş bir sorudur. Sorunun birinci kıs
mı böyle bir hâdise var mıdır şeklindedir. Bir 
defa yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilişiği yok. 
Yargı bunun üzerine eğilmiş mildir, bunu sor
mak mümkündür. Yani bu işe el koymuş mu
dur? Kaldı ki, ondan soma çııkan af kanunları 
ile çok muhtemeldir ki, Af Kanununun şüımülü-
ne girmiştir; yani bir fiil olsaydı bile. Fakat 
şunu söylemek istiyorum : Bugün aradan .1,5 se
ne geçmiş olmasına rağmen 27 Mayıs alehyine, 
yani Anayasanın temelini teşlkiıl eden olay aley
hine neşriyat dunmamıştır. Mânası da anlaşıl
mamaktadır. A. P. iktidara gelmiştir, A. P bü
yük bir oyla gelmiştir iktidara. Buna rağmen 
neşriyatın bir türlü ardı arkası kcsilınemek'tc-
dir Ne gibi bir yarar peşinde koktukları da an
laşılamamaktadır. 

Şimdi elimde 27 Mayıs günü es'knrş bir ga
zete var : «27 Mayısa to'z 'kondurmak istemi-
yen'Jer ncıdesiniz?» Turan Emcıks.iz kıemünâst 
'ajanı imiş, diye va'ktiyle bir nnşriyat yapılmış, 
o neşriyata cevap veremedi diye bu kakıştırılı

yor. Yani bunu karıştırmaktan Türk. Milletine, 
Türlk halkına ve kime ne yarar var, bu anlaşı
lamamaktadır. Bendemiz bu f'nsatta... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bunun sözlü s>o-
ru ile hiçbir münasebeti yok. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Alâkası var 
27 Mayısla Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Gösterdiğiniz mesele müşah
has bir mesele. Şimdi ileri sürdüğünüz gamete 
'kupürü ondan çak daha sonra vulkuıbulan bir 
olay. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu kupürü 
söylemiyorum, asıl sorduğum sözlü sonunun 
özünü teşkil eden 27 Mayıs hakkındaki duru
mun bununla irtibatı... 

BAŞKAN — Ama bir takrir müna'-rihr'tiylc, 
verilen bir takrir münasebetiyle, vcrlikliği bah
sedilen bir takrir münasebetiyle.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim, onu arz ediyorum. Simidi şunu tf.nYek isli
yorum : Bugün Sayın Adalet Bakanı mııhte-
ımeldir ki, bunlar hakkında takibat yapıyor. 
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Bugün cemiyeti 'sarsmakta, birtakım tahriklere 
vesile vermekte ne hakkımız var, ne de cemiyet 
için bir fayda vardır. İstirham ediyorum, bu 
takibatlar yapılmaktadır, yapılmakta olduğunu 
zannediyorum, fakat neşriyat devam ctancCufce, 
bir taraftan da tahkikatlar gizli gizCu, yahut 'dâ
valar efkârı umumiyeden uzak bir şekilde cere
yan etmektedir. Efkârı umumiye bunlar hak
kında takibat yapıldığını bilmelidir, hükümet
lerin beyanları vardır, Hülkümet programında, 
gruplarında beyanları vardır, Anayasa ortada
dır.. Kamu oyunun bu noktadaki, hasraaaiyp*ti 
İnilmesinde ve bunun üzerinde durulduğunun 
bilinmesinde büyük faydalar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker bunların sözlü so
ru ile alâ'kası yoktur bu beyanlarınızın. Rica 
öderim! 

FiEŞÎT ÜLKER (Devamla) — Sösrtü sora ile 
ilgilidir. Bu nokta an'asılmış in-», fakat bizim 
s^rİıığmmz ve ÜÎÎO.Tıide dikkatle, titi^l'::k1o '"dur
duğumuz n>"<Ha. hâldke, aynen bıwiin devam 
Oumelktodir. Hükümetin dikkatini eelauclk bizim 
vazifemH'lir. Sayarlarımla.. 

'.BAŞKAN •'••— Sözlü soru cevaplandın'lmı^r. 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi tsnüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş n'^revlisi bulu
nanların adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/235) 

BAŞKAN -— Sayın İşgüzar? Buradasm<z. Sa-
y n Tarım Bakanı? Yoklar. Bakan bulunmadığı 
cihetle soru geleccık birleşiıme bırakılmıştır. 

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

8: — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçosine bir lise ya
pılmalının düşünülüp düşünülmediğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

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

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan tara
fından verilmiş bulunan sözlü soru önergeleri, 
Sayın Mahmut Bozdoğan'ın izinli bulunması ci-
hetiyle gelecek birleşime ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız? Yciklar. Sa
yın Yıldız bulunmadığı cihetle soru geleedk bir
leşime bırakılmıştır, 

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

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız? Yoklar. Bu 
dihetle sözlü sorulan gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Yıldız bulunmadığı cihet
le sorulan gelecek birleşime bmalkılmıştır. , 

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

BAŞKAN — Sayın Uysal? Yoklar... Sayın 
MiVî Eğitim Balkanı buradalar. Saym Uysal iki 
-lef a s^Ki sn radarın rrömsüıVıscği Mirlerimde bu
lunmadığı cihetle sözlü sondan düşmüştür. 

14. —<• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Sapanca ve Geyre ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına 'yeni bir bina 
ııapüması için şimdiue kadar ne aibi çalışmalar. 
VdTulmrs: olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü spruus. (6/253) 

^ ; 5 6 7 ^ 
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'BAŞKAN — Sayın Uysal bulunmadığı ci-
tt^irej bu soruTaTi dar ık)f defe sözdü soruların? gö
rüşüleceği birleşimde bulunmadığı cihetle düş
müştür. 

Î5.— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
Saî'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
yW da, kız ilküğretmen okulu açılmasının hangi 
yH sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Bakar 
nından sözlü sorusu. (6/255) 

• BAŞKAN — Sayın Uysal İM birleşim üst üs
te; bulunma'iığıcMictlle sözlü, soruların görüşül
düğü birleşimlerde, soruları düşmüştür. 

i& — Çorum. Milletvekili Hasam Lâtif Sa-
rvyüçû'nin, Avrupv/yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy, Kırklareli, Pir 
nmfhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yamlması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

•BAŞKAN — Sayın Sarıyüce? Yoklar. Sayın 
Sarıyüce iki birleşim sözlü soruların görüşüldü
ğü sırada Meıcliste bulunmadığı cihetle sözlü 
soruları düşmüştür. 

.Z7. T— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, yurdumıuzda,, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

BAŞKAN — Sayın NebiioğluT Buradalar. 
Saym Çalışma Bakanı! Yoklar. Bakan bulunma
dığı cihetle sözlü soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

18. —*• Çorum Milletvekili Hasarı Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim toplıduğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de', adaifliklarını 'koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanınlan sözlü sorusu (6/260) 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce ? Yoık. Saym 
Sarıyüce iki ıbirleşim sözlü soruların görüşül
düğü sırada Meelisıte bultmmadığy cihetle süzlü 
SfOtFuIari'r düşmüştür. 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saî'in, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
bahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası kbnusunda ne gibi çalışma

lar yaptldvğ>m&- dmr Tacrcnt. Ba&anaâam sadEt 
sorusu (6/26&) 

BAŞKAN — Saym Hayrettin Uysal? Yok
lar. Saym Uysal iki birleşim sözlü saraların 
ıgönüşüleceğj sırada Mecliste bulunmadığı cilet-
le sözlü aomıları. düşmüışilür. 

20; — Salczcrya MületimkiM HagreMm Uyr 
sal'ın Adapaszart kapalt spar saboma yapumm* 
ne zaman bitirilip^ işt&tmmjm açıtemağm®* €bam 
Devlet BaJcanmdan. sözlü sorusu (6/265} 

BAŞKAN — Saym Hayrettin Uysal? Yok
lar. Sayın Uysal iki birleşim sözlü soruların 
•görüşüldüğü sırada Mecliste bulunmadığı ci-
kcıtle sözlü soruları düşmüştür. 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin U%-
saVın, 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) 

BAŞKAN — Saym HayrcCltin Uybal* Yok. 
Saym Uysal iki birleşim sözlü »oraların görüşül
düğü sırada Meelisıte bulunmadığı cihetle söz
lü sıoruları düşmüştür. 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal*-
sal'ın, Adapamrt Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
no zaman: yapılacağıma dair Sanayi Bakantdan 
sözlü sorusu (6/267) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, yok. Sbrn safcibi, 
sorularının görüşüleceği iki birleşimde' de bu
lunmadıkları cihetle soruları düşmüştür. 

23: — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaV-
m, Bedri Baykam'ın, 1963 yılından beri, Avru
pa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi göster
mesi İçin Bakanlığa her hangi bir baskı yapılıp 
yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/269) 

BAŞKAN — Saym Uysal, yok. Soru sahibi 
iki birleşimde' de sorularının görüşüleceği sırada 
Mecliste bulunmadıkları cihetle sorulan düşr 
müştür. 

24. — Samsmı Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, Kış 
ve Yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olamğına dair Baym&ırfylt 
Bakanından sözlü mrusu (6/270) 
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£^§£AN — S^aa Akal? taıadaLar. .Sayam 
Bayındırlık bakanı y-oklar. .Bakan bulunmadığı 
oiıheMe ;Bortı gelecek «birleşime ittr̂ kıimı&fcrr. 

. 25. — SjtemsMi MiU&tv&kâM Y-amr JJüdVnaa,, 

Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Adalet 
Bakanı Hasan Dincer'in sözlü cevabı (6/27T) 

iRAŞSSLAN — Sayan i&kad? Bucadalar. Sayın 
Adalet Bakanı buradalar. Sözlü soruya <okufcu-
yaraaııa. 

Milıtet Meclisi hahamlığına 
A.şag4(Md :eoruıiMm Sayan Adalet Bakanı 

taamfitofihHa «fiadiü »otfttialk ce^a,pdsoıdırılmaB,mı 
aagrçpyia ATZ iB&erim. 

JSttiKEKm .Müsket̂ ekiH-
Yaşar Afcal 

Samsun, gerek nüfus çoğunluğu gerekse Ad
liyede intacedilen iş hacmi bakımından yur-
düımuzun en büyük illerinden biridir. 

Böyle olduğu halde halen adliye iki ayrı 
yerde i§ .görmektedir. Bu yerlerden birinde 
ceza (mahkemeleri bulunmaktadır. Ceza mahke-
•melerinin' bulunduğu yer tütün deposu olarak 
inşa edilmiş bir binadan bozularak yapılmıştır. 
Bu yere her yıl büyük para ödenmektedir. 

Hukuk ımahkeımeleri ise bir i§ hanında vazi
fe göıımektedir. Keza buraya da ayrıca büyük 
kira verilmektedir. 

Şi'mdi : 

1. — Samsun'da bir adliye .sarayı yapılma
sı düşünülmekte imidir? 

%. — Bu maksatla 1966 yılı için bir para ay-
nlmış mıdır? 

3. — İnşaat ne zaman foaşhyaeaktırtf Ne za-
tman bitirilebilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı buyuru
nuz. 

ADALET BAKANI HASAN BİNÇER (Kon
ya) — $ayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Samsun'da bir adalet sarayı yapılması mukar
rerdir. Ve fou adalet sarayı eski ceza evi ar
sası üzerine yapılacaktır. Hakikaten takrir sa
hibi arkadagımın takririnde ifade ettikleri gi
bi, Samsun'daki adalet .binaları adalet men
suplarının çalışmalarına müsait denebilecek 
hüviyette değildir. 

Bakanlığımızca yumdun «muhtelif yerlerinde 
yapılmağı düşünülen ve karar altına alınan ada-

U , t . 1967 * : İ 

İst aacajdamHttn .âamficm haşındıa g^m-ektedir. 
Bu maksatla Jıâ&6 - 1967 İcra Plânında .23 yer
de yeni inşaat teklifimiz olmuştur. Bunlar ara
sında Samsun da vardır ve -baştadır. Fakat ^büt
çe imkânsızlığı dolayısiyTe Ira tahsisatalmatma-
ımıştır. Önümüzdeki senenin isteri arasmda %a 
kmm üiîeainde .önemle durulaeakiıi'. Bizim için 
ek ,tn ibüyük arza, .Samsun'da hakikaten ibüyiik 
<bâa* İhtiyafitftlduğıı ifiin Mran evv>el .adalet sara-
yşaa ingaa dtaaûBektar. Ve bu, SEZ vitigm. gıiM 
karar safhasına intikal etmiştir. İİmi^djy©-. 
rum ki önümüzdeki' sene bunun için lüzumlu 
tahsisatı alacağız ve derhal işe başlıyacagız. 
Hüımetleriımlo. 

BAŞKAN — Sayın Ak»\t «bjrçyaıraın. 
YA§AR AKAL (Samsun) — Sayın Baş

kan, saym arkadaşlarıan; 'bu sözlü soruyu ver
mek esasen "bana «esareti sayın *bakan ISBtö 
bütçe konulmasında vermişlerdi. 19F7 yılında 
Samsun'da bir adliye sarayının yapılmasının 
kendi düşüncelerine ve prensiplerine uygun til-
dstğonu şöyfemişti. jBosugün <de ifade itmynifdaılar 
ki, &3 tme ««sL14ye sarayından .birki Sffimsuıitdur 
ve ilk yj^placaMardan tMrisidiiır. Bugıün :Saım-
aon\da iki tane ağır ûeza,, iki tane asliye «se
za, iki tane sulh ceza, iki tane ta»liyıe Jaatkök, 
bir tane sulh hukuk, üç. tane icra daireleri 
•tamamen perişan haldedirler. Ceza aynıdır» 
bir tütün deposundadır, tütün deposundan' 
bozma ceza .mankeaıesi vardır. Hukuk ımahke-' 
meleri ise tamamen iş hanı diye yapılan, altinda 
sebze dükkânı olan, ne mahkemenin ımeMbe-, 
tiyle, ne hâkimlerin durumuyla ımütenaslbol-* 
mayan yerdedir. Ve en çak üzüldüğüım ta
raf ; fevkalâde düşsel ?hir .arsa, sayım hakatnn «fta 
ifade buyurdukları gibd ımevîj^ol^aiBina . rağ
men, şimdi gördüm ki, Samsun'a .gitmişt'rrı, 
orasını faksı parkı 'haline getirecekler.miş. Bü
yük para ödenerek ve kira ile durulan bir yer
den âcHen kurtarılması için Bayın Bakanın sö
zünü bir tmtmaît alacak kabul ediyorum. 1966 
bütçesinde 186? içia üföyle biır ümide bağlan
mıştık. Bütün temennim, bundan sonraki se-
msteri© bm iimiıfiimixin tahakkaık efroifgtfflir. 
Ke^$£rme.1be§^kdEtr aılerim. • .- • -

BAŞKAN — Soru cevaplandırihtaştar. • . ; 

26. — j&mmsm MüİBtmkiU Ymşar A.hofl'ın, 
SktM6LSxaı*dsL, şsMriberanBKi "Masıttdar için, ^aprfwwh 
ya beşlasjisu y&iuu jtst&şy&n •- Garsgt&r kssmttt&k. 
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neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

BAŞKAN — Sayın Akal? Buradalar. Sa
yın Bayındırlık Bakanı? Yoklar. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce? Yoklar. Sa
yın Sarıyüce sözlü sorularının görüşüldüğü iki 
birleşimde de Meccliste bulunmadıkları cihetle 
sözlü soruları düşmüştür. 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
saVın, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

BAŞKAN — Sayın Uysal? Yoklar. Sayın 
Uysal sözlü sorularının görüşüleceği iki birle
şim Mecliste bulunmadıkları cihetle îçtüzük hü
kümlerine göre sözlü soruları düşmüştür ve 
gündemden çıkarılmıştır. 

29. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaVın, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrtlınmış olduğuna dair sorusu 
ve Devlet Bakanı Hüsamettİ7i Atabeylinin söz
lü cevabı( 6/277) 

BAŞKAN — Sayın Akal? Buradalar. Sa
yın Devlet Bakanı? Sayın Atabeyli buradalar. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına , 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş Kanunu
na göre 2 000 imam kadrosu bucak ve köylere 
dağıtılmaktadır. 

Ancak, Ibu dağı'tım işi başlangıçta smır ve 
sosyalizasyon bölgelerinden ve bucak merkez
lerinden başlatmak ve köylerde de nüfus çoğun

luğu esas alınarak yapılırken son zamanlarda, 
bu ölçülerden tamamen uzaklaşılmıştır. 

1. Bu kadroların dağıtılmasında önceden 
tesbit edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun 
:li*nen usuVlcn neden ayrılınmı^tır, yeni kıstas, 
nedir ? 

2. Mevcut durum tarafsız hi'zmet anlayı
şına uygun mudur? 

BAŞKAN —- Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; Samsun Milletvekili Sayın Akal 
tarafından, 22 . 2 , 1966 tarihinde verilmiş bu
lunan ve huzurunuzda okunan sözlü soru öner
gesine arzı cevap ediyorum. 

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş 
Kanunu ile verilen 2 000 imam hatip kadrosu
nun dağıtım esaslarının tesbiti bu kanunun 
29 nen maddesince Bakanlar Kuruluna tevdi edil
miştir. 19 . 11 . 1965 tarih ve 6/5502 «ayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile birinci derecede uygun gö
rülecek smır bölgelerindeki bucak ve köylere, .pi
lot bölge olarak seçilen'köylere, belediye teşkilâtı 
bulunan yerlere ve nüfusu çok olandan başlanıla
rak' diğer' köylere dağıtım önceliği bakımından il
gili Devlet Bakanına, takdir yetkisi tanınması kay-
diyle işbu kadrolar tevzi edilmektedir. Ve 1966 
yılında cereyan etmiş bulunan dağıtımda bu esas
lar dâhilinde keza cereyan etmiştir. Binaenaleyh, 
1966 yılma ait kararname 19 . 11 . 1965 tarihin
de istihsal, edilmiş bulunduğuna göre tatbikatı 
1965 - 1966 yıllarında bu esaslar dairesinde ger
çekleştirilmiştir. Bu durumun tarafsız hizmet 
anlayışı ile bağdaşmayan bir tarafını biz mütalâa 
edemedik. Zira ihtiyaç durumları, bölge özellik
leri valiliklerden, müftülüklerden mükerre.ren so
rulmak ve. toplanan bilgilerden faydalanmak, su
retiyle bu dağıtım yapılmıştır. 

. Yalnız hemen ilâve etmeliyim ki, Bakanlar Ku
rulu kararını ne kadar dikkatle, ne kadar titiz
likle tatbik ederseniz ediniz, yine de ihtiyacın 
tazyiki bu dağıtımın âdil esaslar dâhilinde ya
pılmadığı kanaatini daima vatandaşa vermekte
dir. Bu cümleden olmak üzere bu sene Bakanlığı-
mm. tatbik etmekte olduğu bir usulle vilâyetlere 
yine Bakanlar Kurulu Kararnamesinin esası dair 
resinde kontenjanlar tanınmak sureti ile valilik
ler emrine bu kadrolar bırakılmıştır ve tevziat 
bu esaslar dairesinde vilâyetlerce yapılıp Bakan-
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lığıma" 'gönderilmektedir. Bakanlığımız da -gönde- I 
rilen bu kadroları, hemen hemen üzerinde geniş 
•bir tasarrufta bulunmadan yine mahalline iade 
etmekte ve tevziatı bu suretle yapmakladır. Bu 
tevziattan alacağımız netice bizi tatmin ederse 
bundan böyle bu tevziata bu şekilde devama ka
rarlıyız. Bu tevziatın ortaya çıkaracağı müşkü
lât veyalhut şikâyetleri de yıl içinde değerlendir
mek suretiyle kararnameye ilâvesi lâzım gelen 
yeni hususlar varsa onları da tesbit edip ekle
mek Suretiyle tevziatı daha âdil ve şikâyetleri as
gariye indirir bir ölçü içerisinde gerçekleştirme
ye çalışacağız. I 

Kabul etmek lâzımdır ki, Türkiye'nin 47 000 
civarında bulunan köy adedi 633 sayılı Kanunla 
ancak her sene 2 000 imam kadrosuna kavuştu
rulmaya başlanmıştır. Ve basit bir hesapla bu
nu biz ancak 20 senede - şehir kadrolarını da na
zarı itibara alırsak - ikmal edebileceğiz. İhtiyaç j 
karşısında senelik 2 000 kadro aded itibariyle 
büyük, görülse de tatminkâr olmaktan biraz uzak
tır. Ama kanunun bu hükmüne ittiba etmek za
rureti ve Hükümetin, Maliyenin imkânları daha 
geniş bir kadro tefrikini mümkün kılmamaktadır. 
Sözlü soruya cevaben bu hususları da arz etmiş 
oluyorum. 

Teşekkü:* ederim. 
• BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, buyurunuz 

edendim. 
.. .YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekili arkadaşlarım; her şeyden evvel 
şu hususu arz edeyim ki, Sayın Bakanın işaret bu- I 
yurdukları son tatbik edilen usul, bundan evvel 
tatbik edilmiş olan ve benim sözlü sorumu verdi
ğim zamandaki duruma nazaran daha bitaraftır 
ve köylülerin vicdanında daha rahatlıkla kabul 
edilmektedir. Bakanlıktan çıkararak vilâyetlere 
kontenjan ayrılması suretiyle imam kadrolarının 
dağıtılması usulü benim şimdi örneklerini'verece
ğim usulden çok daha tarafsızlık içinde yürütü
len bir idarenin örneğini vermektedir. Yalnız ben 
bu soruyu verirken çok üzülerek arz edeyim; her 
seçim bölgesine ait milletvekilimizin cebinde Ba
kana takdim edilmek v ekendi köylerine imam 
kadrosu alınmasını temin etmek üzere listeler var
dı ve çok üzülerek arz edeyim, 633 sayılı Kanu
nun ruhu, maksadı ve lâfzına tamamen aykırı 
olarak - tatbikat yapılıyordu. Meselâ bir misal 
vereyim: Samsun'un bir Güney köyü. ve bir de 
Akalın köyü vardır. Akalın köyü Güney köyünün I 

I 5 misli bir nüfusa salhiptir. Siyasi maksat güdüle
rek Güney Köyüne kadro vermek cihetine gidilir,', 
Akalın'a gidilmez. Hattâ o kadar gariptir ki, 
camii olmıyan köylere kadro verilmiştir. 

Hepiniz bilirsiniz; köylerde imam bir, öğreti 
men iki, muhtar üç. Hele imam tâyinindeki tefrik 
bugünkü realiteler karşısında köylüyü en fazla 
rencide eden husustur. Bundan böyle kanunun 
ruh ve maksadına, çıkarılış gayesine, özellikle po
litik maksatlarla imam tâyinine imkân vermiye-
cek şekilde geliştirileceğine inanıyorum. Böyle 
olmasını temenni ediyorum. Bu sualimi öyle bir 

I tatbikat içinde olunduğu zaman vermiştim. Bun
dan sonra da böyle bir tatbikata giriiemiyeceğini 
Sayın Bakandan öğrenmiş bulunuyorum. Teşek
kür ederim. Çünkü din politikaya alet edilemez, 
din en kutsi varlığımızdır. İmam kadrolarının da
ğıtımında bunu politik maksatlara alet etmemizin 

i büyük mahzurlarını hepimizin anladığına kaanl-
im. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv? Yoklar. Sayın 
Bakan buradalar. Sayın Ataöv sorularının görü
şüleceği iki birleşimde burada bulunmadıkları ci
hetle soruları düşmüştür. 

I 31. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
her hangi bir Millî Eğitini Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/279) 

BAŞKAN — Sayın Ertunga? Yoklar. Sayın 
Bakan buradalar. Sayın Ertunga sorularının gö
rüşüleceği iki birleşimde burada bulunmadıkları 
için soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan?. 
Yoklar. Sayın Arsan iki birleşim sözlü soruları
nın görüşüldüğü sırada Mecliste bulunmadıkları 
cihetle soruları düşmüştür. 
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• ••'i33. ~— Manisa Milletvekili Süleyr,nan Çağ
ladın, Umumi Mağazalar Türk Anvnim Şirketi' 
nm, Ulus Gazetesine ve Akis dergisine sattığı ga
zete kâğıdı bedellerini <îlmamx§ olduğunun bili
nip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
somsu (6/281:) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar? Yok-
lar. Sayın Çağlar iki birleşim sözlü sorularının 
görüşüldüğü sırada Mecliste bulunmadıkları ci
hetle soruları düşmüştür. 

34. •—- Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere talısis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre dağıtıl
mış olduğuna dair Devlet Bakanından sözlü soru
su (6/282) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce? 
Yoklar. Sayın Devlet Bakanı buradalar. Sözlü 
soruları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

35. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatının 
ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/283) 

BAŞKAN — SaymNahit Menteşe? Buradalar. 
iSaym İçişleri Bakanı? Yoklar. Bakan bulunma
dığı cihetle sözlü soru gelecek birleşime .bırakıl
mıştır. 

36. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ila-
tipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Güney 
Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malların 
Gümrük ve sair vergilerinin, mallanın henüz güm
rüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelenmiş bu
lunduğunun doğru olup olmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/284) 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu? Yoklar. Sa
yın Hatipoğlu sorularının görüşüleceği iki birle
şimdi Mecliste bulunmadıkları için soruları düş
müştür. 

.37. —Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
temel görevi eğitmek ve öğretmek vlan bir öğret
menin ve benzerlerinin Türk çocuklarını jurnal 
etmesi karşısında ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/285) 

BAŞKAN — Sayın Bosuter? Yoklar. Sözlü so-
rukrınm görüşüleceği iki 'birleşimde hulunma-
dikları için soruları düşmüştür. 

M.Û. İ967 ö : 1 

38. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum'da bir Teknik Okul açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in sözlü .cevabı 
(6/286) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Karaca? Bu
radalar. Sayın Bakan buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki so,rumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygiyle rica ederim. 

Gıyascttin Karaca 
Erzurum Milletvekili 

1. Erzurum Atatürk Üniversitesi; başta ol
mak üzere, eğitim enstitüsü, ticaret lisesi, lise, 
kız ve erkek sanat enstitüleri, yapı sanat ensti
tüsü, gece ve gündüz tekniker okulları ile, diğer 
çeşitl'i okullara malik olması sebebiyle Doğmmn 
en büyük kültür merkezidir. 

2. Teknikle ilgili Karayolları, D. S. t., Top-
raksu, Âfetler, Zirai Donatım, Köy İçme Suları, 
İller Bankası, Orman, PTT Başmüdürlükleri .gi
bi müesseselere sahibolmakla da geniş mikyasta 
çalışma ve iş imkânları mevcuttur. 

3. Keza bu kültür müeseselerinde yeteri ka
dar kültür ve fen dersleri öğreticileri bulunduğu 
gibi; teknik okullarına devamı arzulu öğrencilerin 
de çok fazla olduğu bir hakikattir. 

4. Hızlı ve plânlı kalkınma devrinde teknik 
elemanına duyulan ihtiyaç inkâr kabul etmez bir 
gerçektir. Hal böyle iken bilhassa Doğuda yapı
lan yatırımların zamanında ve plân hedefleri stra
tejisine uygun bir şekildü halli İçin çok zaman ele
man bulunamıyor, bulunanların bir kısmı da şah
si veya ailevi sebeplerle mahrumiyet bölgesi oldu
ğu gerekçesiyle görev kahul etmiyorlar. Bu du
rum karşısında Doğu kalkınmasında gerekli yatı
rımların biran önce ve süratle yapılması için Er
zurum'da bir teknik okul açılması azruretine mut
lak surette inanmaktayız. 

Bu sebeple Sayın Hükümetin hu konu -üzerin
deki görüş ve fikirleri nedir? 

Mezkûr sebepler muvacehesinde Bakanlığınız
ca Eruzrum'da bir teknik okul açılması düşünü
lüyor mu? Düşünülüyorsa hangi tarihte ̂ başlana
cak ve faaliyete geçecektir. Düşünülmüyörsa,; hu 
düşünceye hakim olan sebepler nelerdir? 
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BAŞKAN — Sarıı okutulmuş: buluıınurktav 
dır. Buyurunuz Sayın Millî Eğitim Bakam. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, memleke
timizin kalkınmasında ıbi]ıha,si=;a endüstri safha
sındaki kalkınmamızda teknik elemana «lan ih
tiyacımız bellidir. Bu bakımdan endüstriyel kal
kınmamızın muhıtacolduğu teknik personeli ye
tiştirmek üzere tedbirler alınmaktadır. Bunlar
dan birisi de yurdun muhtelif yerlerindo ihtiya
ca göre, iş hacmına göre teknik okullar açılma
lıdır. Bu hususta hazırlanmakta olan bir ka
nun* taşanımız da meveulttur. Fakat henüz açı
lacak yerlerin tesbiti yapılmamıştır. Bu arada 
elbet ki, Enzurum .büyük ekonomik gelişmesiyle 
barata gelen illerimizden birisidir. Bu bakımdan 
Erzurum'un bir teknik olkul merkezi olması ih
timali mevcuttun Yalnız' uzağında sayılmıyan 
Trabzon'da bir teknik üniversite bulunduğu da 
dikkate alınmalıdır. Bu- teknik okulları yur
dun her tarafına ihtiyaca göre dengeli şekil
de tevzi edeceğiz. Ama tekrar ediyorum ki, 
Trabzon'daki mevcut Teknik Üniversite, ekono
mik ve sınai bakımdan gelişmekte olan ve bü
yük bir kapasite göısteren Erzurum'a bir teknik 
okul yapımma da mâni değildir. Bu hususta 
varılmış karar henüz yoktur. Onu bahis konusu 
etmemin sebebi, Türkiye'de teknik okulların ta
mamen endüstrinin istediği imkânları ve işgücü 
yaratmak için dengeli olarak dağıtılacağım ve 
dağıtılırken bir yandan o şehrin, o vilâyetin 
endüstri ve ekonomik, alandaki durumu, diğer 
yandan civarında bu hususu karışıl aşacağı bir 
teknik okulun veya teknik üniversitenin bulu
nup bulunmaması ve öğretim üyesi temini gibi 
meseleler olacaktır. Fakat tekraır sözlerimi 
bağlarken belirtiyorum, ki, Doğu 1da büyük bir 
kalkınma içinde bulunan ve büyük bir merkez 
halini, alan Erzurum elbet ki, kurulacaJk teknik 
okullarda bu özellikleriyle nazara almaeaiktır. 

Hürmetle cimle. 
BAŞKAN —- Buyurunuz Sayın Karaca. 
a iYASETTlN KABACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; sözlü so
numuza Sayın Milli Eğitim Bakanının lütfettiği 
cevaplar dolayusiyle kendilerine teşekkürlerimi 
arz ederim. Verdikleri cevaptan sson derece 
mcnrnmt olduk ve mutmain kaldık: Kendileri
sin, sözlerim inşallain. bir senet olarak. kabul ede

ceğiz; Allahc nasibeder kendileri de makamında 
kalırlarsa mutlak surette Erzurum'un bir tek
nik okula kavuşacağı inancını kati surd'te taşı
yoruz. Bununla # beralber Sayın Bakanımızın 
•da aynı görevde uzun boylu vazifesine devam et
melini de canı gönülden ve sitayişle arzu ederiz. 
Erzurum halkı Sayın Bakanın bu konuşması
nı büyük bir memnuniyetle karşılayacak ve ilk 
fırsatta inşallah bu hayırlı cevabın da seme
resini ve temelini mahallinde göreceklerdir. 

Konu hakkında Sayın Bakan etraflıca ma
lûmat verdiler. Erzurum'un ticari durumunu, 
sınai durumunu ve teknik durumunu bütün mü
esseseleriyle birlikte çıok güzel ve vuzuhla kav
rayıp huzurunuzda teşrih ettiği için bendenize 
bunun dışında söyliyecek bir söz yoktur. Tek
rar teşekkürlerimi arz eder, bu hayırlı, müesse^ 
işenin Hükümetçe biran evvel memleketimizde 
kurulması hususunda Sayın Millî Eğitim Baka
nımızın tekrar ve tekrar yardımlarını istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplanıdırılmışitır. 

39. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'ın, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi bakanların
dan sözlü sortisin. (6/287} 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan? 
Yoklar. Sayın Akdoğan iki birleşim söalü so
rularının gönüşüldüğü Meclis toplantısında, bu
lunmadıkları cihetle soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Lâtif Sanyüce? Yoklar. 
Sayın Sarıyüce bulunmadıkları cihetle soruları 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

41. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurfun, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner 
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/289) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt izinli bu-
taduğs: cahfitk: aort ları gjfcLeeak birlsşima bı
rakılmıştır. 
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42. •— Erzurum MilletveküiAdnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde ımîcubulan dep
rem dolayısıyla alınmış ve alınacak tedbirlerin 
neler olduğuna' dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/290) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyunt kinli 
•bulundukları cihetle soruları .gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

43. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaVın, 
Savcı ve yargıçlara adlî işlerin görülmesinde 
kullanılan otomobil ve jeep gibi vasıtalardan 
kaçının ücretinin ödenmemiş olduğuna dair so
rusu ve Adalet Bakanı Hasan Dİnçer'in sözlü 
cevabı (6/291) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal? Burada
lar. Sayın Adalctt Bakam? Bura/dalar. Sözlü so
rularını ckutuyorunı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica ederim. . . 

»Saygılarımla. 
Samsun Milletvekili 

Yaşar Akal 

Savcılar ve yargıçlarca adlî işlerin görülme
sinde ve tahkikatların icrasında kullanılan oto
mobil ve jeep gibi vasıtalardan : 

1. Kaç tanesinin ücreti ödenmemiştir? 
2. Bu borçların miktarı ne kadardır? 
3. Ne zaman ödenecektir? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) —r Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; soru
yu cevaplandırıyorum. 

Vasıta sahiplerine ödenmemiş olan borçlar 
seneler itibariyle şöyledir : 

1961 de 142 vasıtaya 9 475 lira, 1962 de 1 621 
vasıtaya 173 056 lira, 1963 te 34 vasıtaya 5 919 
lira, 1964 te 571 vasıtaya 102 549 lira, 1965 te 
471 vasıtaya 55 791 lira. Yekûn edilirse vasıta sa
hiplerinin bu senelere göre adedi 2 839, borç 
miktarı 346 790 liradır. Borç yalnız vasıta sahip
lerine değil, bilirkişilere ve keşfe giden yargıç
lara, savcılara ve kâtiplere olmak üzere bu mik
tar 4 milyonu mütecaviz bir borç olarak görül
mektedir. 1966 bütçesinde meşhut suçlar tahsi

satından bir milyon lira artırmak suretiyle, faz
la tahsisat aldığımız için, o sene borçlanılmamış-
tır ve bu sene bütçesinde ayrıca 500 000 lira ilâ
ve olunduğu için de tahsisatımız kifayet etmiş, 
borçlanılmamıştır. Ayrıca bu sene bütçesinde or
man keşifleri için yapılacak masrafın Orman 
İdaresi bütçesinden tediyesine ait bir hüküm de 
kabul edildiği için bundan böj'le meşhut suçlar 
tahsisatından borçlanmamız bahis mevzuu değil
dir. Bundan sonra bu ölçüler içerisinde alacağı
mız tahsisat borçsuz seneleri kapatmak imkânını 
vermiştir. 

Şimdi kalıyor geçmiş senelerin borçları. Geç
miş senelerin borçlarını ödemek için de bu se
ne Maliye ile biliştirak teşebbüse geçimsizdir. 
Ve malûmunuz olduğu veçhile 23 .1 .1967 tari
hinde 825 sayılı Kanunla bize, bu borçlarımızı, 
müterakim borçlarımızı ödiyebilmek için 
4 267 649 lira bir olağanüstü ödenek verilmiştir. 
Bu kanun çıkar çıkmaz, bütün savcılıklara, ta
hakkuk etmiş olan borçların ödenmesi için tedi
ye emirleri gitmiştir. Şu anda sahibi bulunan 
alacaklıların alacakları tediye edilmiştir. Yal
nız aradan zaman geçmiş olması itibariyle ölmüş 
olanlarla adres değiştirmiş olanların alacakları 
tediye edilememiştir, bunlar da muamelededir. 
Yani sahipleri aranmakta ve tediyeleri üzerinde 
gerekli işlemler yapılmaktadır. Böylece Adliye
nin borçları diye bir mevzu artık ortada kalma
mıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Akal, buyurunuz. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; nadir ferahlık duyduğum 
günlerden birisi de bugündür. Gerçekten mah
kemede keşfe gidecek bir hâkimin, otopsiye gi
decek bir savcının elinde parası olmıyarak, şo
för arkadaşlarımıza aracılar koyarak, ricacılar 
koyarak; aman bu seferlik de gel ne olur, bir da
haki sefere inşallah para gelir senin paranı iki 
misli veririz, hattâ gideceği yerden hakettiği üc
retten daha fazlasına razı olarak vasıta bulmak 
için çırpınışlarını görmüşüzdür, görmüşiTÜnüzıdür. 
Devletin itibarının yolcuların arasında söz ko
nusu edildiği de bir vakıadır. Bir savcıyı keşfe 
götüren, bir hâkimi keşfe götüren, otopsiye gö
türen bir jeep şoförü beş yolcunun, on yolcunun, 
yüz yolcunun içinde günde kaç sefer yapıyorsa, 
«Devlet mi bu canım; 500 lira alacağım var, şu 
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•zamandan beri alamadım» diye sızlanarak Devle
tin itibarını ayaklar altına aldığını gözlerimle 
gördüm, kulaklarımla duydum. Bu bakımdan 
bundan sonraki tatbikatta da bu türlü suçüstü 
tahsisatlarının ve keşfe giden hâkimlerimizin 
vakarlarının, Devletin vakarının küçük bir ka
sabada haleldar edilmemesi için bu türlü borç
ların ödenmesine büyük dikkat sarf edilmesini 
temenni eder ve borçların kapatılmış olmasın
dan dolayı da şükranlarımı arz ederim. 

'Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

44. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
€209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gereğince çı
kartılması gereken tüzüğün neşredilip edilmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaf 1 Buradalar. Sa
yın Başbakan adına beyanda bulunacak Bakan?. 
Yoklar. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

45. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'un, 
bir tutanak bandının tahrif edildiği ve bâzı öner
gelerin kaybedilmiş olduğu yolundaki iddialar 
üzerinde ne gibi bir işlem yapıldığına dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/293) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 45 nci 
soru geri istendiği için geri verilmiştir. Dolayı-
siyle gündemden" çıkarılmıştır. 

46. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası için ki
ralanan binaların kimlere aidolduğuna ve 10 sene
den beri ne miktar kira ödendiğine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/294) 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu? Yoklar. 
Bulunun adıkları cihetle sözlü soru (gelecek 'bir
leşime bırakılmıştır. 

BAŞKAN — 47 nci soru talep üzerine geri-
verilmiştir. Bu bakımdan gündemden çıkarıl
mıştır. 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma Bakanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

BAŞKAN — Sayın özarda? Buradalar. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Yoklar. 
Bu bakımdan soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

49. — Van Milletvekili Salih Yildız'ın, Van'
ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 50 
yataklı bir hastane haline getirilmesinin ne za
man mümkün olacağına dair, Sağlık ve Sosyal 
Yardımı Bakanından sözlü sorusu (6/297) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız? Yoklar. 
Bu balkımdan soruları gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

50. — Van Milletvekili Salih Yildız'ın, Van'
da kurulmasına karar verilen Sanayi Çarşısı
nın yapımına ne zaman başlanılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/298)1 

BAŞKAN — Sayım Salih Yıldız bulunmadık
ları cihetle soruları ıgelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bu şekliyle Millet 
Meclisinin 118 nci Birleşiminin .gündemini sona 
erdirmiş bulunmaktayız. iSon zamanlarda bil
hassa ilk defa vukulbulan bir olay, giündemin 
sona erimesidir. 

Gündemde görüşülecek başka (bir mesele tou-
lummadığı cihetle birleşimi 15 Haziran 1967 
Perşembe günü saat 15 te toplanımak üzıere ka-
patıyıorum. 

Kapanma saati : 19,15 

47. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Antalya Tekstil Fabrikası İşletme Şefinin, va
zife tenzili suretiyle, Manisa Tekstil Fabrikası 
İplik Şefliğine naklen tâyin edilmesi sebebine 
«dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/295) 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, gündem dışı konuşmaların hangi esasa 
göre verilmekte olduğuna dair sorusuna Millet 
Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı ce
vabı (7/172) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millet Meclisi Baştanı 

tarafımdan yazılı olarak; cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Mehmet Ali Arsan 
Çankırı Milletvekili 

1, Milletvekillerinin Hükümeti denetleme 
yolları arasımda sözlü soru münferiden ikullanı-
dabileceik bir yer işgal etmektedir. 

Buna rağmen Meclisimizin bu dönemdeki ça
lışmaları sırasında çeşitli sebeplerle sözlü sonu 
müessesesinin işlemesi maalesef mümkün lolma-
mıaktadır. 

iMilletvekiıllerinin temsil ettikleri halkın 
âcil meselelerimi Hükümete duyurmak ve çö
züm bekliyen dertlerin mailini istemek 'husu
sunda <elılerimdo sadece «Gündem dışı konuşma» 
imkânı kalmıştır. Halbuki milleıtvekilleri millet 
kürsüsünden 'milletin dertlerini 'anlatmak imkâ
nımı, parti yöneticilerinin tam bir hâkimiyet 
kurmuş bulunmaları ve âdeta parti derebeylik
leri ihdas •etmeleri sebebiyle kaybetmişlerdir. 
Bu durum şüphesiz ki, demokratik espriyle ve 
Anayasamızın milletvekillerini serbestlik iğin
de çalıştırmak için ikoyduğu esaslara aykırı
dır. Bilhassa partilerin hiçbirime bağlı bulanı^ 
mıyan milletvekillerinin gündem dışı konuşma
ları da uygulamada imkâncız hale getirilmiş
tir. Bilfarz Çankırı Milletvekili olarak ben 
mütaaddıit defa gündem dışı (konuşmak için 
başvurduğum halde, buma im'kân bulamaımışım-
dır. Benim gibi olan partisiz arkadaşlarım da 
vardır. 

2. Bu duruma göre şu hususlarım Bayın 
Millet Meclisi Başkanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim : 

a) Gündem, dışı komiışmalar hangi esasa 
göre verilmektedir? 

b) Partiler dışında olan milletvekilli erimin 
gündem dışı kraraşmıaları miümikün değil imi
dir? 

Gündem dışı konuşmak için bir parti sa
fında bulunmak şart mıdır? 

G) Meclis açıldığından bu yama hangi baş-
ikamvekilinm başkanlığındaki toplantılarda han
gi partiye mensup milletvökiljleri hangi konu
larda söz istemiş ve ikomuşma'k imlkânı bulmuş
lardır ? 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 10 . 6 . 1'967 
Sayı : 7/172 - 2355/12554 

Sayın Mehmet Ali Arsan Çankırı Milletvekili 

İlgi : 2 . 7 . 1966 tarih 7/172 - 2355/12554 
sayılı yazılı sorunuz karşılığıdır. 

1. Gündem dışı konuşmalar İçtüzüğümüzün. 
83 neü maddesine göre yapılmaktadır. 

2. Gündem dışı konuşmaların takdiri Baş
kana aidolduğundaıı, partiler dışında olan Mil
letvekillerinin de konuşmaları mümkündür. Bin-
netice gündem dışı kıonumak için bir parti safın
da bulunmak şart değildir. 

3. Gündem dışı konuşmalar (Tutamak özeti) 
nlde neşredilmekte okluğumdan, Meclis açıldı
ğından bu yana hangi Başkamvekilerinin Baş
kanlığındaki toplantılarda, hangi partiye men
sup Milletvekillerinin, hangi konularda söz al
dıkları hususlarımı, bu dergilerin tetkikinden. 
tesbit etmek mümkündür. 

'Saygılarımla. 

Ferruh Boızbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

2. — Aydın Milletvekili Ndhit Menteşe'nin,. 
Aydm'ın Kuyucak ilçesİ7ie bağlı bâzı köylerin 
taşkınlardan koruması ve yüksekte bulunan 
arazilerin sulan?)iasına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/347) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Ba.kanı tarafımdan yazıl olarak cevap
landırılması hususunda delâlet buyıırulm asını 
anz ve rica ederim. 

Nahit M'enteşe 
Aydın MiHtvekili 
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1. Menderes Nehrinin. Aydın ili Kuyucak 
ilçesi Bilâhara, Horsunlu, Gireniz, Yamalak 
köylerine yaptığı taihrilbaltın önlenmesi için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir ? 

2. Bilâra 'köyü çayının ıslahı ne zaman ya
pılacaktır? 

3. Bilâra köyü arazisinin büyük 'bir kusmı 
yüksekte bulunduğundan ancak 1 500 dönüm 
kanaldan istifade etmektedir. Bomıbaj yapıldı
ğı takdirde 12,000 dönüm arazi sulanabilecek
tir. 

Mevızuulbalhis yerde pomlbaj yapılması düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Enerji ve TaJbiî 

Kaynaklar Bakanlığı 8 . 6 . 1967 
Sayı : 02/8012/2266 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 3 . 1967 gün Kanunlar Müdür

lüğü, 7/347-3920/22885 sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin «Ay-

dın'm Kuyucaık ilçesine bağlı bâzı köylerin taş
kınlarından korunması ve yüksekte bulunan 
arazilerin sulanmasına» mütedair sioru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Ta/biî Kaynaklar Bakanı 
Refet (Sezgin 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'riin, «Aydın'm 
Kuyucak ilçesine bağlı bâzı köylerin taşkınlar
dan korunması ve yüksekte bulunan arazilerin 
sulanması» na dair 11 . 3 . 1967 günlü soru 

önergesi cevabı aşağıdadır 

1. Aydın - Kuyucak - Bilâhara - Horsunlu -
Glirengiz ve Yamalak köyleri arazisinin Mende
res Nehri tahribatından korunması konusuna 
ait talepler, Büyük Menderes Nehrinin kıyı 
oyu'llma ve taşkından korunma istekleri meya-
nmda 1962 yılından beri tevali etmekte oldu
ğundan Menderes Nehri havzasında, su ve top
rak kaynaklarını geliştirmek maksadiyl'e ge
rekli etütler yapılmış ve havzadaki taşkın za
rarlarının ekonomik bakımdan ancak depolama 
'tesisleri inşa etmekle mümkün olacağı anlaşıl
mıştır. 

Arazi kayıpları Menderes yatağının müs
takar olmaması sebebiyle, bütün yatak boyun
ca mevcuttur. 

Münferit ve mevziî yatak ıslahları, memba 
ve mansaJb şartlarının tam olarak sağlanama
ması selbelbiyle taşkınları önlemek yönünden fay
dalı oLmaimaktadır. 

Binaenaleyh, teknik bakımdan fizıibl bulun-
mıyan münferit taşkın problemlerinin Mende
res Havzasında tesbit edilen barajların tahakku
ku ile halledilmesi öngörülmüştür. 

Menderes Nehrinin menbamda tesibit edilen 
barajlardan, Adıgüzel Barajı 2 nci 5 Yıllık Plâ
na teklif edilen projeler meyanmda olup grogra-
ıma göre inşasına 1970 yılında başlanılması der
piş edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, dliğer bir imkân olarak teislbfit edil
miş bulunan, Yenice Barajı ise, Master plân se
viyesinde incelenmektedir. Mezkûr çalışmala-
rm ikmalini ımütaakıp, plânlama çalışmalarına 
ileriki yıllarda başlanacaktır. 

2. Aydın - Kuyucak - Bilâra köyünün' 
Küçülk Kurudere taşkınlarından korunması 
konusu, plânlama kademesinde etüdedilimiş ve 
köyün taşkından korunması için 645 metre tul
de hareli kârgir duvar inşası öngörülmüştür. 

Tesis bedelli 80 500 Tl. dır. 
Konu, yatırım bedeli ve rantalbilıite katsayı

sı göz önünde bulundurularak bütçe imkânları 
muvacehesinde DSİ inşaat programların] n tan
zimi sırasında nazarı itibara alınacaktır. 

3. Pompajla sulanması arzu edilen arazi, 
Nazilli sağ sahil anasulama kanalının üzerinde 
ve Bilâra Köy kısmında 15 000 ve bunun 
mansap tarafından Horsunlu kasabası kesimin
de 10 000 delkar olmak üzere ceman 25 00O 
dekar civarındadır. 

Nazilli sulanmasında, cazibe ile sulama yap
mak için, sağa anakanal T-phaJbilitaisyon çalış
maları arasında yapılan beton i'ksa ile kanal1 

kapasitesinin artırılmasına çalışılmış ise de, 
sekonder kanallarından başka tevzi şebekesinin 
bulunmayışı ve sulama sahasının tesviyesiz olu
şu dolayısiyle, halen su ziyatı, % 60 in altına 
düşürül ememiştir. 

Diğer taraftan, bölgede rotasyona tabî ol
madan tek mahsul olarak pamuk ziraatı ya
pıldığından ve bu yüzden sulama sahasının ta
mamında aynı zamanda suya ihtiyaç hissddildi-
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ğlinden analkanala alman sudan bir tasarruf 
yapma imkânı sağlanamaimaktadır. 

Bu itibarla, ilik merhale olarak, noksan tevzi 
şjebekesimin ikmalü ile, tesviyeye muhtaç arazi-
!lerin çiftçiler tarafımdan tesviye edilerek su 
ızayiatmın .asgariye indirilmesi ve caz'ilbe sula
masının uygun bir düzeme getirilmesinden son
ra, yapılacak yeni bir etüt neticesinde tasarruf 
edilecek su ile kanal üstü arazilerinin sulanma
sı içlin, pompaj istasyonu tesis ediil'ip ediilmiye-
ceği hususları .araştırılacak ve elde edilecek 
netüöeye göre nihai bir karara varılacaktır. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
motorlu nakil vasıtalarının sayısına ve yıllık ver
gilerine dair sorusuna Maliye Bakanı Cihat Bil-
gehan ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı 
cevapları (7/375) 

8 , 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dercettiğim motorlu vasıtalara ait 

soruların Maliye ve İçişleri Bakanlığınca yazılı 
olarak tarafıma »bilgi edinmek üzere cevaplan
dırılmasını arz ve taleıbeyleırim. 

'Saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekilli 
Hasan Değer 

Türkiye'de trafik ve maliye kayıtlarında 
adedleri sabit olup halen faal durumda çalışa
bilir ve çalışmakta olan motorlu vasıtalardan 
nevileri yazılı kaç aded araba vardır? 

Bunlardan ancak Devlete ait resmî motorlu 
vasıtalar ile zirai sahada çalıştırılan (traktör 
ve döver - hiç er) hariç ; 

A) Bunlardan kaç aded kamyonet, kamyon, 
tanker ve otobüs vardır? 

B) Gerek taksi ve gerekse hususi otomıolbil, 
minibüs, jeep ve pikap adedi ne kadardır? 

C) Bundan dolayı yıllık vergi miktarları 
ne kadardır? 

Yukarda 3 madde hallimde istemem motorlu 
vasıtaların trafik vergi miktarı ve adedi erinin 
ayrı ayrı belirtilmek [suretiyle bilinmesinde 
fayda mülâhaza eltmek amacı ile arzı malûmat 
eylerim. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü! 
Sayı: 2141656-68/22832 

5.6.1967 

Konu: Motorlu kara taşıtlarının 
aıdedleriyle yıllık vergileri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlüğü) 

10 . 5 . 1967 tarihli ve 4251-25095/7-375 sayılı 
yazıları karşılığıdır. 

Memleketimizde bulunan motorlu kara taşıt
larının adedleri ile yıllık vergileri hakkında 
Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer tarafın

dan Bakanlığıma tevcih edilen yazılı soru öner
gesinde bahis konusu edilen hususlara dair, 
bakanlığımızda mevcut istatistik bilgilerinden 
faydalanmak suretiyle hazırlanan cevabımız 
aşağıda arz olunmuştur : 

1. 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi Kanununun 5 nci maddesinde yer alan (I) 
numaralı tarifeye göre vergilendirilen özel 
motorlu kara taşıtlarının (otomobil, kaptıkaçtı, 
minibüs, kamyonet, panel ve arazi taşıtları) 
1966 malî yılı ile ilgili olarak haliyeden ta
hakkuk eden vergileri ile bunların adedleri 
şöyledir : 
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1 - 3 yaş 
Aded 

1 097 
1 323 

959 
350 

76 

~ 3 805 

4 - 5 yaş 
Ad/öd 

3 039 
2 808 
2 447 

630 
243 

9 167 

6 -15 yaş 
Aded 

4 351 
7 040 
8 '570 
3 180 

760 

23 910 

16 ve dalha 
yukarı 
yaşlar 
Aded 

1 437 
1 568 
1 404 

761 
217 

5 387 

Toplam 
Aded 

9 924 
12 739 
13 380 
4 930 
1 296 

42 269 

Vergisi 
Lira 

3 449 196 
7 458 840 

14 812 196 
7 968 480 
3 854 976 

37 543 688 

Taşıtların met ağırlığı 
> 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 
1 201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daJha yukarı 

Toplam 

2* Aynı kanunun 6 ncı maddesine bağlı II sayılı tarifeye göre vergilendirilen (taksimetre, ta
rife, pazarlıkla veya sair şekillerde te^bit olunan ücretle yolcu taşıyan) vasıtaların, cinsi ve vasıf
ları itibariyle 1966 malî yılı ile ilgili olarak keza haliyeden tahakkuk ettirilen vergileri ile bunla
rın sayıları da aşağıya alınmıştır. 

Taşıtların cinsi ve vasfı 

Motosiklet; * 
Yüfc - yolcu •motos'M'etleri 
Net ağırlığı 1 200 (dâhil) Kg. a kadar ötomoibil 
Net, ağırlığı 1.201 - 1 800 (dâhil) Kg. arasında 
alan. otomobil 
Net ağırlığı 1 801 Kg. veya da'ha fazla olan oto
mobil 
Kamyonet, kaptıkaçtı, minübüs, panel ve arazi 

istiap haddi 5 tondan fazla olan kamyon veya 
oturma yeri 25 (dâhil) kişiye kadar oto'büs, tro-
leyföüs ve benzerleri 
istiap• haddi 5 tondan fazal olan kamyon veya 
oturma yeri 25 kişiden fazla olan otobüs, troley-
büs ve benzerleri 
Lâstik teSkerlekli traktörler 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Toplanı 

Taşıtların yaşları 

- 10 yaş 
Aded 

16 138 
437 

3 893 

11 ve daha 
yukarı yaşlar 

Aded 

10 635 
145 

5 054 

Toplam 
Aded 

26 773 
582 

8 947 

Vergisi 
Lira 

1 800 047 
54 132 

1 227 730 

7 357 11 065 18 422 3 404 244 

1 014 527 1 541 357 192 

18 849 7 399 26 248 4 950 858 

12 325 19 559 31 884 6 052 236 

25 737 
8- 294 

94 044 

9 250 
9 946 

73 580 

34 987 8 285 880 
18- 240 2 507 208 

167 624 29 239 527 

Maliye Bakanı 
Cihat 'Bilgehan 
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T. e. 
içişleri Bakanlığı 8 .6 .1967 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : '62282/121 - 60640 

Konu : Motorlu Taşıtlar Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 10 . 5 . 1967 ,gün ve G-enel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 7/375 - 4251/25096 sayılı 
yazıları. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan Değer 
tarafından yüksek Başkanlığınıza sunulan; fa'al 
ve motorlu vasıta adedlerinin bildirilmesini isti-
yen sorulara cevap teşkil edecek adedî bilgiler 
ekli listede gösterilmiştir. 

Söz konusu araçlar, yurdumuzda trafik şube 
veya bürolarında kayıt - tescil gören ve halen 
çalışır durumda bulunan motorlu taşıtlardır. 

Keyfiyeti yüksek bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk ıSükan 
içişleri Bakanı 

1966 yılı hususi ve ticari motorlu vasıtaların 
aded ve nevilerini gösterir cetveldir. 

Kamyonet 
Kamyon - tanker 
Otobüs 
Ticari taksi otomobili 
Hususi otomobil 
Minibüs 
Jeep 

21 022 
58 735 
11 959 
35 192 
53 952 
9 416 
7 534 

NOT : Tanker yekânu, kamyon yekûnuna dâ- i 
hil olup, yapılmakta olan istatistiklerde ayrım ya- i 
pılmamaktadır. 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya - Kumluca - Finike sahil yolunun İkinci \ 
Beş Yıllık Plâna alınmıyacağma dair sorusu ve i 
Bayındırlık Bakam Orhan Alp'in yazılı cevabı ı 
(7/391) \ 

26 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Ba

kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Antalya - Kumluca - Finike sahil yolu
nun ikinci Beş Yıllık Plân döneminde ele alın
ması kararlaştırılmış mıdır? 

2. Bu yolun muhayyel güzergahı turistik te
sisler için şimdiden değerlendirilmektedir. Bu 
bakımdan sahil yolunun hangi yıl ele alınması 
düşünülmektedir. , 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Bakan 
Sayı : 588 

9 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 5 . 1967 gün, 7-391/4376-26985 

sayılı yazınız. 
Antalya Milletvekili İhsan Ataiöv'ün Antal

ya - Kumluca - Finike sahil yolu hakkındaki ya
zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Antalya Kumluca - Finike yolunun Antalya -
Kemer kesimi 1968 yılı program tasarısına dâ
hildir. 

Kumluca - Finike kesimi, Kumluca - Kaş yo
lu olarak 1967 onarım programına dâhil olup, 
söz konusu kesimde bütçe imkânlarımız nisbe-
tinde mütaakıp yıllarda da çalışmalara devam 
edilecektir. 

Antalya - Kumluca - Finike yolunun tamamı 
ikinci Beş Yıllık Plânın hazırlık çalışmalarına 
dâhildir, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Bayındırlık: Bakanı 
Orban Alp 
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Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 

118 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 6 . 1967 Çarşamba 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

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

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

4. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette 
çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25) 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 

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

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
IŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL . 

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

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

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 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 Milleıtvelkili Hilmi Işgüzar'm, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek ınaksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

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

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

http://sorv.su


7. — 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) 

'8. — 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) 

9. — 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) 

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

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

12. — 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) 

13. — Sakarya Milletveikiii Hayrettin Uy-
saFm, 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) 

14. — Sakarya Milletvekilli 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 »özlü sorusu. (6/253) 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
ısal'ın, Sakarya ̂ da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/255) 
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16. — Çorum Milletvekili Hasarı Lâtif Sa-

t'iyüee'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) 

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

18. — 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) 

19. — 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) 

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

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

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

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
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) 

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

25. — Samsun Milletvekili Yaşar Akf.Pın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü-



nüiüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

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

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

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

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

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

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

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

33. — 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) 

34. — Corum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının han
gi illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre 
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i dağıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından! 

sözlü sorusu (6/282) 

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

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

37. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek olan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmes1'. karşısında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285) 

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

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

40. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/288) t 

41. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner 
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/289) 

42. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan dep
rem dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair İmar ve İskân Bakan
ından sözlü sorusu (6/290) 

43. — Samsun Milletvekili Yaşr Akal'm, 
Savcı ve yargıçlarca adlî işlerin görülmesinde 
kullanılan otomobil ve jeep gibi vasıtalardan 
kaçının ücretinin ödenmemiş olduğuna dair 

| Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/291) 
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44. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikba§'-

m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 

45. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-
un, bir tutanak bandının tahrif edildiği ve bâ
zı önergelerin kaybedilmiş olduğu yolundaki 
iddialar üzerinde ne gibi bir işleım yapıldığına 
dair Millet Meclisi Balkanından sözlü sorusu 
(6/293) 

46. — Manisa Mili]eıbvcıkili Barni Binicioğ-
lu'nun, Malatya iSigara ve Tütün Fabrikası 
için kiralanan bunların 'kimlere 'aidülduğuna ve 
10 seneden heri ne miktar kira ödendiğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/294) 

47. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Antalya Tekstil Fabrikası İşlctınc Şefinin, 
vazife ıtenzili suretiyle, Manisa Tekstil Fabrika
sı İplik Şefliğine naklen tâyin edilmesi sebebine 
dair, Sanayi Bakanımdan sözlü sorusu (»6/205) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Pamukkale'nin köylüler tarafımdan kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma Balkanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

49. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ım Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 
50 yataklı bir hastane haline getirilmesinin ne 
zaman ımümîkün olacağına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardıım Bakanından sözlü sorusu 06/297) 

50. — Van Milletvekilli iSalih Yıldız'm, Van'
da kurulmasıına karar verilen Sanayi Çarşısı
nın yapiiinıına ne zaman başlanılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (ı6/298) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 


