
DÖHKM : 2 C Î L T : 19 Toplantı : 2 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

ı» mmf ı ı 

122 nci Birleşim 

21 . 6 .1967 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 

94:95 

95:96 

• 'S. •— Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 96,118 

1. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin, Diyarbakır ilinde tifo, tifüs, dizan
teri gibi salgın hastalıklar görüldüğüne bu 
hususta tedbir alınması gerektiğine dair de
meci 96 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar '-
in, resmî ilân tarifesinin büyük tirajlı gaze
telerin lehine ve Anadolu gazetesinin aley
hine değiştirilmesinin sakıncaları hakkında 
demeci 97 

3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde vukubu-
lan dolu âfeti hakkında demeci, 97 î 

4. — Millî Savunma Komisyonu Başkan
lığının, İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ile bu konudaki tekliflerin ha
vale edildikleri Millî Savunma, Maliye ve 

Sayfa 
Plân komisyonlarından beşer üye alınmak 
suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair tezkeresi. (3/680, 1/372, 
2/289, 2/197, 2/423, 2/336,2/418,2/419, 
2/241) 97 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Kıbrıs Türklerinin durumunu mahal
linde incelemek üzere bir Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasına dair önergesi 
(10/14) 118:125 

4. — Görüşülen işler. 98 

1, — Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (1/359) 
(S. Sayısı : 288) 98,119,145:148 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu. (1/234) 
(S. Sayısı : 156) 98,119,149:152 

5. — Meclis Araştırması. 
1. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 

üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 

98 
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Sayfa 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu rapo
ru. (10/5, 5/34) (S. Sayısı 247) 98:118 

6. — Sorular ve cevaplar. 125 

a) Sözlü sorular ve cevaplan. 125 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 

227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu müstahsilin istihsal et
tiği sütü işlemek ve değerlendirmek için, 
memleketin hangi stratejik bölgelerinde ör
nek tesisler kurmuş olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (G/184) 125 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası 
kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın 
mahiyetinin ne olduğuna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/18S) 125 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
Adana'da bütün fakülteleriyle bir üniver
site açılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Başbakandan sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı llhami Ertem'in sözlü cevabı. 
(6/190) 125:128 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
ın, Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta 
olan orman müfettişlerinin ve teftiş gö
revlisi bulunanlarının adedine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (G/235) 128 

5. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm, Bahçe ilçesini Haru-
niye bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak 
stabilize bir yol yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı. 
(6/237) 129:130 

6. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nın, Kadirli ilçesine bir 
lise yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı ll
hami Ertem'in sözlü cevabı. (6/238) 130:132 

7. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukurbirlik'in, ortaklarından, bilâ-
hara ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nis-
betindeki paraların ne zaman ödeneceğine 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel'in sözlü cevabı. (6/239) 132 

8. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
m, Van'da bir otomatik telef on santrali ku-

I ~ Sayfa 
rulması için her hangi bir hazırlık yapılıp 
yapılmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/240) 132 

9. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
I m, Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile 
I Hoşap ve Norduz bucakları köylerine ilko-
I kul yapımı hususunda ne düşünüldüğüne 

dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(G/242) 132 

10. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
m, Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu 
ile kaleye çıkacak vasıtalar için bir yol ya-

I pil masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su. (6/245) 132 

11. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nc-
bioğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, 
tesbit edilmiş olan asgari ücretlerin yeterli 
bulunup bulunmadığına dair, Çalışma Baka
nından sözlü sorusu. (6/259) 132 

12. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yo
lunun, kış ve yaz, istifade edilebilecek hale 
getirilmesinin ne zaman mümkün olacağına 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in sözlü cevabı. (6/270) 132:134 

13. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, 
yapılmaya başlanan yolun İstasyon - Garaj
lar kısmının neden ikmal edilmemiş olduğu
na dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in sözlü cevabı (6/272) 134:135 

14. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine ko
nan ve köylere tahsis olunan imam kadro
larını n hangi illere ne miktarda ve hangi 
ölçülere göre dağıtılmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/282) 135 

15. — Aydın Milletvekili Nahit Mente-
şo'nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası 
inşaatının ne zaman ikmal edileceğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/283) 135 

16. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi 
sanayi yatırımları yapılmasının düşünül
mekte olduğuna dair Sanayi Bakanından 

I sözlü sorusu (6/288) 135 

90 — 
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Sayfa 
17. — Erzurum Milletvekili Adnan 

Şenyurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir 
veteriner fakültesi açılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/289) 135 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Erzurum'un Hınıs ilçesin
de vukubulan deprem dolayısiyle alın
mış ve alınacak tedbirlerin neler «oldu
ğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu. (6/290) 135:136 

19. — Burdur Milletvekili Fethi Çc-
likbaş'm, 6209 sayılı Serbest Bölge Ka
nunu gereğince çıkartılması gereken tü
züğün neşredilip edilmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/292) 136 

20. — Manisa Milletvekili Sami Bi-
nicioğlu'nun, Malatya Sigara ve Tütün 
Fabrikası için kiralanan binaların kim
lere aidolduğuna ve 10 seneden beri 
ne miktar kira ödendiğine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/294) 136 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Pamukkale'nin köylüler tarafın
dan kesilen suyunun münhasıran Pa-
mukkale'ye tahsisi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Turizm ve Tanıtma bakanların
dan sözlü sorusu. (6/296) 136 

22. ~- Van Milletvekili Salih Yıldız'-
m, Van'ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık 
Ocağının 50 yataklı bir hastane haline 
getirilmesinin ne zaman mümkün ola
cağına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/297) 136 

23. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'da kurulmasına karar verilen Sanayi 
Çarşısının yapımına ne zaman başlanaca
ğına dair Sanayi Bakanından sözlü so- • 
rusu. (6/298) 136 

24. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs na
hiyesinin tam teşkilâtlı bir nahiye ha
line getirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/299) 136 

Sayfa 
25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 

Van'ın Gevaş ilçesinde bir turistik •otel ve 
tesisleri inşasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tturizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu. (6/300) 136 

26. — Van Milletvekili Salih Yıl
dız'm, Van'ın Başkale ilçesinde, ne za
man, bir yatılı bölge ilkokulu açılaca
ğına dair, Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/301) 136 

27. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçe
sine en kısa yoldan irtibatı temin ede
cek yolun yapımı için bir çalışma 
olup olmadığına dair, Bayındılık Ba
kanından sözlü sorusu (6/302) 136 

28. — Van Milletvekili Salih Yıdız'-
m, Van'ın Başkale ilçesinde ve su ka
nalı sonunda başlıyan ovada numune fi
danlık tesisi için bir çalışma olup olma
dığına dair, Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/303) 136 

29. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Ege bölgesinde, müstahsil 
ve tüccar elinde bulunan incirlerin, bo
zulmadan, değerlendirilmesi için her han
gi bir tedbir alınmasının düşünülüp dü-
düşünlümediğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/304) 136 

30. — Adıyaman Mileltvekili Süley
man Arif Emre'nin; liselere de din dersi 
konulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/305) 137 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat 
ayında yurdumuza girmesine neden ve 
nasıl izin verildiğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/306) 137 

32. — Sinop Milletvekili Niyazi, öz-
güç'ün, Sinop'un Ayancık ilçesinde 
kurulması lüzumlu görülen ve 1964 prog
ramına ithal eddilmiş olan Yonga Levha 
Falbrikasmın yapmına ne zaman başlana
cağına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/307) 137 
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Sayfa 
33. — Samsun Milletvekili Bahattin 

Uzun-oğlu'nun, Samsun Adalet Partisi 
il Başkanının Bolu ili -hudutları için
de yaptığı trafik kazası ile ilgili ola
rak bir telefon görüşmesi yapılıp yapıl
madığına dair Başbakan ve İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/308) 137 

34. — Tokat Milletvekili Osman Sa-
raç'm, son yıllarda artan ve millî bir fe
caat ve felâket haline gelen yığın ve sa
manlık yakma hâdiselerinin önüne geç
mek için ne gibi tedbirler alınmakta ol
duğuna dair İçişleri ve Adalet bakanla
rından sözlü sorusu. (6/309) 137 

35. — İstanbul Milletvekili Beşit Ül
ker'in, Ankara Adalet Gazetesinde «So
kaktaki Adam» başlığı altında yayımla
nan yazı ve resimlerin 33 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/310) 137 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'm, Hazine adına tesbit 
ve tescili yapılan arazilerin topraksız 
çiftçi ailelerine dağıtılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Köy işleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/311) 137 

37. — Afyon Karihisar Milletvekili 
Mustafa Akalm'm, Afyon Karihisar Ha
va Alanı inşası için ne kadar arazinin 
istimlâk edilmiş olduğuna dair Ulaştır
ma ve Millî Savunma bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/312) 137 

38. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalm'ın, Güney - Doğuyu iz
mir'e kısa yoldan bağlıyan Çay - Karadil-
li - Dinar yol güzergâhının karayolları 
^bünyesine alınıp almımıyacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/313) 137 

39. — Adana Milletvekili Maihmut Boz-
tdoğan'm, Adana ilinde, küçü'k pa/mu'k eki
cilerinin yeraltı sularından istifade cldcfbil-
nıeleri için bir plân veya bir tctdlblr olup 

Sayfa 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/314) 137 

40. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında 
kaç aided illko'kul yapıldığına ve 1966 yı-
lınida kaç ald'ed ilkokul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/31-5) 137 

41. — Adana MilHietvc-kili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 
1965 yılında içme suyu getirildiğine ve 
1966 yılında kaç köyün içime suyu işinin 
programa alınldığma dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/316) 138 

42. — Adana MilldfcveMîi Mahmut Boz
doğan'ın, Adananda 1965 yılı içinlde, PTT 
ye ait telefon ile kurşunlu kablolardan ne 
.kadarının hırsızlar tarafından çalındığına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/317) 138 

43. — Buıfdur Millc'tydkili Feyzi ÇcMk-
baş'm, Afrika ülkeleri ile ticari münaisie-
hcltlerimizi 'geliştirmek için yapılan çalış-
rnalardan ne netice alınmış olduğuna dair 
Başlbakandan sözlü sorusu (6/318) 138 

44. — Manisa Milletvekili Muammıer 
DiriVin oyun salonları açılma iznimin ne 
şekilde ve kimler tarafından verildiğine 
ve bu neyi salonların kapatılması için bir 
teşebbüste bulunup bülunulmaJdığma dair, 
İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tdlcel ba
kanlarından sözlü sorusu (6/319) 138 

45. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Güğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde. yeti
şen Hasankeyf tütününden Gaziantep Ta-
riınt Satış Kooperatifinin ellilide ne miktar 
•sbdk bulunduğuna dair Gümrük ve Tekel 
ve Maliye bakanlarından sözlü sorusu 
(6/320) -138 

46. — İstanbul Milletvekili Tekin. Eı^er'-
iıı, 1965 nüfus sayımına göre 7 yaşın'dan 
yulkarı erk'eik ve kadın aide'dine ve bunlar
dan ne miktarının okur - yazar olduğuna 
dair, Barbakandan sözlü sorusu (6/321) 138 

92 
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Sayfa 
47. — Aydın Milletvekili Reşat özar-

da'nm, büyük şehirlerde yapılan apart
manlarda kapıcı - kaloriferci bulundurul
ması mecburiyeti olup olmadığına dair 
İmar ve iskân ve Çalışma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/322) 138 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Türkiye "de, sürü sahiplerinin yanın
da, ücretle çalışan kaç çaban bulunduğuna 
dair Çalışma ve Devlet balkanlarından söz-
lü sorusu (6/323) 138 

49. _ Ordu Mileltıvelkili Feridun Ce
mal Erk'in'in, Hükümetimiz ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan 
Orltaklık Anlllaşmısı muvacehesinde top
luluğa tam üye hüviyeti ile tedricen İka-
tılaibilm'etaiz için yapılması gereken kesif 
çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/324) 138 

•50. —. Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Gaziantep'e içime, kullantaıa ve 
endüstri suyu teraıin projesinin fizilbili+ie 
etütlerinin ne zaman biteceğine ve finans
man için ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/325) 138 

b) Yazılı sorular ve cevaplan 139 
1, — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'-

nın 15 . 3 . 1966 'arihli Birleşimin ikinci 
oturumuna Başkanlık eden Başlkanvekili-
nin tutumuna ve mütaakıp birleşimde ver
diği önergenin okunımaimış olması sdb'e-
bine dair sorusu ve Millet Meclisi Başkanı 
Perruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı (7/88) 139 

21 . 6 . 1967 O : İ 

Sayja 
2. — Adana Milletvekili AH Karcı'nm, 

Telekomünikasyon sanayiinin kurulnrası 
için açılmış olan ihaleye iştirak eden fir
malara ve teklif ettikleri fiyatlara dair 
sorusu ve Başbakan Süleyman DemirePin 
yazıl cevabı (7/308) 139:141 

3. — Eskişehir Milletvekili Hayrı Ba
şar'in, Turistik Seyitgazi ilçesi yolunun 
hangi tarihte asfaltlanacağına dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı 
cevabı (7/348) 141 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Murat öner'in, Afyon'un Sandıklı ilçe
sine bağlı Otluk köyüne içme suyu temi
nine dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/359) 141:142 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Antalya'nın bâzı ilçe, bucak ve 
köy yollarının onarım ve ıslahı konusun
da ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı 
cevabı. (7/381) 142:143 

6. — Diyarbakır -Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinci'nin, Hazar Hidro - elektrik 
Santralinden Ergani'ye elektrik enerjisi 
verilip verilmiyeceğine dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezginin yazılı cevabı (7/387) 143:144 

7. — Kars Milletvekili Sevinç Düşün-
sel'in, Kars il ve ilce yollarından hangi
lerinin, 1967 yılında, onarılmasının düşü
nüldüğüne dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakam Orhan Alp'in yazılı cevabı. 
(7/398) 144 

• — • 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sivas Milletvekili Nasuh Nazif Arşları, Fut
bol Federasyonunun İkinci Türkiye Liginin 
teşkilinde takibettiği sisteme ve Sivas'ın na
zara alınmamasının isabetsizliğine, 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç, Varto dep
rem bölgesinde daimi iskânın geç kalmış oldu
ğuna, ilerde vukubulaeak deprem felâketleri 
karşısında can kayıplarının önlenebilmesi için 
bu konuda tedbirler alınması gerektiğine ve 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkin de, 
Edirne ilinin çözüm bekliyen âcil ihtiyaçla
rına dair gündem dışı demeçte bulundular. 

İnsan haklan ve anahürriyetlerini koruma
ya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 numa
ralı Protokolün, 

Ve bu protokolün 29, 30 ve 34 ncü madde
lerini değiştiren 3 numaralı protokolün, 

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

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 
ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan 
ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususun
da divanın yargı hakkını önceden tanımayı ge
rektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkında
ki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 
dair kanun tasarıları ile 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı ara
sında 21 Kasım 1906 tarihinde Rabat'ta ak
dedilmiş bulunan kültür anlaşmasının ve 

23 Haziran 1959 tarihli Beyrut'ta imzala
nan Trükiyc Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüb
nan Cumhuriyeti Hükümeti arasında kültür 
anlaşmasının onaylanmalarına dair kanun ta
sarıları ikinci defa açık oya sunulrak oyların 
ayırımı sonunda kabul olundukları açıklandı. 

içişleri Bakanlığı Merkez teşkilâtı ve vadi
leri hakkında 1624 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısının geri 

gönderilmesi hakkındaki Başbakanlık tezke
resi okunarak geriverildiği bildirildi. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
116 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının Anayasaya 
aykırılığı sebebiyle iptal edildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'm, An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak, kabul olundu. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkın
daki kanun tasarısının maddeleri kabul oluna
rak tümü açık oya sunuldu ise de, oyların 
ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oy
lamanın gelecek Birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
nin görüşülmesi, ilgili Komisyonca geri alınan 
maddesi üzerindeki çalışmalar bitirilmediğin
den, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu Aydm üyesi Osman Saim Sarı
göllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası kuru
luşu hakkında kanun teklifinin tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. İki saatlik süre dolduğu 
için, tasarının görüşülmesine gelecek Birleşim
de devam olunacağı bildirildi. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, gün
demde bulunan tasarı ve tekliflerin öne alına
rak görüşülebilmesi ve Genel Kurulun çalışma 
saatlerini ayarlıyabilmesi yetkisinin Başkanlık 
Divanından alınarak Meclise iadesine dair öner-
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gesi okundu ve kanunun Başkanlık Divanında 
görüşülerek neticenin Meclise sunulacağı bildi
rildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak tümü açık oya sunuldu ise de, oy
ların ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek Birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi.. 

Yazılı Sorular 
1. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün; 

Sinop hava meydanının genişletilmesinin prog
rama alınacağı tarihe dair yazılı soru önerge
si, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir.. 
(7/402) 

2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm; 
ilkokullardaki eğitmen sayısına dair yazılı so
ru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. • .(7/403) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun; 
Konya'nın Ermenek ilçesi Başköy Belediye 
Başkanı ve akrabalarına yapılan tecavüz ve 
katil olaylarına dair yazılı soru önergesi İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/404) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

TASARILAR 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğünün 19Ö5 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı. (1/374) ('Sayıştay Komisyonu
na) 

2. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine 
Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski «Tu
ristik propaganda malzemesi ve belgeleri hak
kındaki Protokol» ile «özel Karayolu Araçları
nın Geçici İthaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne 
katılmaksızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı. (1/375) (Turizm ve Tanıtma, Güm
rük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân komis
yonlarına) 

3. — Köylü ve çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Yatırım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hak
kında Kanunun 1 nci ve 5 nci maddelerinin de-

21 . 6 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20',07 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Ahmet Bilgin Fuat Avcı 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

nun; Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı köy
lerin okul ihtiyacına dair yazılı soru Önergesi 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/405) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun; 
Afyon - Konya yolunun yeni güzergâhına dair 
yazılı soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/406) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun; Ceyhan nehrinin anabolu ile, 
Savrun, Sünbaz adını taşıyan kollan ve Ko-
zan'm Kilgen ve Deli çay sulan üzerinde daha 
evvel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj 
ve sulama etütlerinin ne safhada olduğuna 
dair yazılı soru önergesi Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/407) 

getirilmesine dair kanun tasarısı. (1/376) (Ta
rım, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlanna) 

4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı, (1/377) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı. 
(1/378) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına). 

RAPORLAR 

6. — İşçilerin iyonizari radyosyonlara karşı 
korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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komisyonları raporları. (1/342) (Gündeme) -(S. 
Sayısı : 310) 

7. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum. 

Ekseriyetimiz vardır, müzakereye başlıyoruz. 

1. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin 
Diyarbakır ilinde tifo, tifüs, dizanteri gibi sal
gın hastalıklar görüldüğüne, bu hususta tedbir 
alınması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Metin Cizreli, Diyarba
kır'da tifo vakaları çıkmış, bu hususta gündem 
dışı konuşmak istemişsiniz; beş dakikayı geçme
mek üzere buyurun efendim. 

METİN CİZRELİ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde, geçen 
yıl görülen, sağlığımızı ve hayatımızı tehdidcden 
kolera tehlikesinden sonra, şimdi de Diyarbakır'da 
tifo, tifüs, dizanteri gibi hastalıkları salgın halin
de ortaya çıkmıştır. 

Yalnız şehir içinde, ilk gün 200 den fazla vaka 
tesbit edilmiştir. Sağlık ekipleri şehirde, ilçeleri
mizde ve köylerimizde taramaya devam ettikçe 
vaka sayısının artacağı endişesi içinde bulundu
ğumu belirtmek isterim. Çünkü alınan ilk ha
berler sadece Diyarbakır merkezinden gelmiş bu
lunmaktadır. İlçe ve köylerimizin durumu henüz 
belli değildir. Köylerimizin çoğunda sıhhi içme 

İçişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(2/400) (Gündeme) (S. Sayısı : 311) 

8. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü, 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları. (3/343) (Gündeme) (S. Sayısı : 312) 

Muhterem arkadaşlarım, gündeme girdiğimiz 
zaman açık oylamalar vardır, arkadaşların salonu 
terk etmemelerini rica ediyorum efendim» 

suyu yoktur. Yağmur birikintisi sularını hayvan
larla birlikte içen ve kullanan köylerimiz vardır. 

Kullanılmış pis sular açıkta durmakta ve içi
len sulara karışmaktadır. Bu yüzden buralarda 
yaşıyan halkımızın sağlığı maalesef bugüne kadar 
kontrol altına alınamamıştır. 

Diyarbakır'da mevcut sağlık ekipleri, bu sâri 
hastalıklar salgını ile mücadeleye ve halkın sağlı
ğını korumaya kâfi olmadığı gibi; aşı ve ilâç 
durumu da iç açıcı değildir. 

Hükümet süratle duruma müdahale ederek, bu 
bölgede çevre sağlığı şartlarının korkusuzca yaşa
nabilir hale getirilmesi lâzımdır. 

Ankara'dan ilâve olarak derhal sağlık ekipleri, 
ilâç, aşı ve para gönderilmelidir. Su menbaları ka
nalizasyonlar ve pis su birikintileri dezenfekte 
edilmeli; yiyecek ve içecek maddeleri kontrol altı* 
na alınmalıdır. 

Son olarak Hükümetten, her bakımdan talih
siz Diyarbakır ilimize yardım elini süratle uzat
masını yürekten diler, teşekkürlerimle saygılal" 
sunarım. 

• « —imin »» 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Önol Sakar (Manisa) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2. •— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, res
mî ilân tarifesinin büyük tirajlı gazetelerin lehine 
ve Anadolu gazetelerinin aleyhine değiştirilme
sinin sakıncaları hakkında demeci. 

BAŞKAN — Hilmi İşgüzar.. Sayın İşgüzar 
resmî ilân tarifeleri hakkında gündem dışı söz 
istemiş bulunuyorsunuz, beş dakikayı geçmemek 
üzere buyurun efendim. 

HlLMl İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Basınımızı bilhassa Anadolu Gazete ve Ga
zetecilerini çok yakından ilgilendiren resmî 
ilân tarifesinin yeniden düzenlenmesini öngö
ren 6/8208 sayılı Kararname vesilesiyle gün
dem dışı söz almış bulunmaktayım 

Hepimizin de malûmu olduğu üzere halkın 
gözü, kulağı ve dili olan basınımızın yaşayabil
mesi gelişmesi ve kendisine has şartlara uygun 
gazetecinin yetişmesi imkâna maddi ve manevi 
bakımdan yardıma bağldır. Her devirde basın 
cemiyetimiz için olduğu gibi cemiyetleri idare 
eden Hükümetler için de büyük çapta faydalı 
çalışmalar yapılmıştır. Basın hele Anadolu ba
sını bugünkü şartlar içerisinde çok büyük zor
luklar ve güçlüklerle mücadele etmektedir. Bü
yük istanbul ve Ankara basını bile ilansız ya-
şıyamadığı gibi bugüne kadar tatbik edilen ta
rifenin asgari biriminin tatbiki halinde çok bü
yük bir buhran geçireceği de tabiîdir. 

Durum bu olduğuna göre her nedense Ana
dolu'da çalışan çilekeş Anadolu basınının her 
türlü hak ve menfaatlerini korumak ve onları 
kalkındırmak amaciyle kurulmuş Basın ilân 
Kurumu Genel Müdürlüğü bir kararla resmî 
ilân tarifesinin değiştirilmesini istemiş ve Hü
kümet de bunu kabul etmiştir. Bu resmî ilân 
tarifesinin yürürlüğe konmasiyle Anadolu Ba
sını ve mensupları âdeta yaşıyamaz hale soku
lacaktır. Bugüne kadar tatbik edilen resmî 
ilân tarifesine göre tek sütunda bir santimetre
nin bedeli nüfusu 50 000 den az olan yerlerde 
yayımlanan gazeteler için 10 lira iken bu tarife 
ile 5 liraya düşürülmüştür. Tirajı 75 000 in 
üzerinde olan ve fiilî satışı aynı olan gazeteler 
için de 10 liradan 20 liraya bir santimetre ilân 
bedeli olarak kabul edilmiştir. Bu durum gös
teriyor ki büyük ve satışı fazla imkânları bol 
gazeteler resmî ilân yönünden de himaye edil
mektedir. Halbuki bir çeyrek asırlık, mazisi olan 

basınımızın sesi olan gazeteler; demokrasinin 
rejimin, hak ve hürriyetlerin vazgeçilmez un
surlarıdır. Bunların küllolarak himayesi hak
tır. Kademeler yapılırken bile fiyat farkları 
yapılsa bile taban olan bir santimetrenin bedeli 
10 lira sabit kalmak suretiyle kıymetlendirme 
yapılmalıdır. 

Anadolu Gazeteleri son yirmi yıllık haya
tımızda demokrasi ve hürriyet mücadelemize 
yardım etmiş unutulmaz hizmetler vermiştir. 
Onun için her devrin çilesini çekmiş sillesini 
yemiş Anadolu gazete ve gazetecileri için bü
yük bir haksızlık getiren bu kararnamenin 5 
liralık fiyat birimi tekrar 10 liraya çıkartılma
lıdır. Bu bakımdan ilgililerin dikkatini çeker, 
saygılarımı sunarım. 

3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vukubulan dolu 
âfeti hakkında demeci. 

BAŞKAN — Saym Nazmi Oğuz; Sayın 
Oğuz, Kandıra'daki, bir âfet hakkında söz is
temişsiniz. Beş dakikayı geçmemek üzere bu
yurunuz 

NAZMI OĞUZ (Mardin) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; Kocaeli'nin Kandıra il
çesine bir süre önce düşetı dolu bu bölge
nin mahsullerini tamamen tahribetmiştir. Ya
pılan tetkiklere göre 16 bin dekar arazideki 
yaz mahsûlleri yüzde yüz yok olmuştur. Esa
sen verimsiz topraklarda yaşıyan fakir halk 
son derece ıstırap içindedir. Mahallinde bizzat 
yaptığım tetkik acıklıdır. Köylü aç kalmak 
durumundadır. Bu mahsullere güvenerek 
şehirdeki esnafa ve bankalara borçlanan 
köylü, büyük endişemiz taksit zamanı gelince 
tahribolan mahsullerinin tarlaları maalesef 
icra takibatına uğrayacaktır. Sayın Hükümet
ten rica ediyoruz; lütfen bu bölgede tetkik 
yaptırsınlar ve köylünün evvelâ aç kalma
sını önlemek için buğday yardımı yapsınlar; 
ayrıca da banka borçlarının ertelenmesi için 
ilgililere emir versinler. Teşekkür ederim. (Al
kışlar.) 

4. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlı
ğının, İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısı ile bu konudaki tekliflerin, havale 
elildikleri Millî Savunma, Maliye ve Plân komis-
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yonlarından beşer üye alınmak suretiyle ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair tezkeresi. (3/680, 1/372, 2/289, 2/197,. 
2/243, 2/336, 2/418, 2/419, 2/421) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzda müzakere edilmekte olan, 

«istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 
muhtaç durumda olanlarına vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun ta
sarısı (1/372)» ile aynı mahiyette «Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın, Millî 
Kurtuluş Savaşına iştirak etmiş olanlara va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
ve Devlet hastaneleriyle askerî hastanelerden 
ücretsiz istifade edebilmelerine dair kanun tek
lifi (2/289)»; Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, «Muhtaeolan İstiklâl Madalyası sahipleri
ne ayda hm lira yandım yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/197)»; Kastamonu Milletve
kili î. Hakkı Yılamliıoğlu'nun, «İstiklâl Madal
yası taşıyanlara aylık ücret bağlanması hakkın
da kanun teklifi (2/423)»; Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Hasan Kangal'ın, «İstiklâl Madal
yası almış bulunan ve yaşılan 60 ı geçmişlere 

1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak- T 
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/359) (S. Sayısı : 288) | 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı : 
156) 

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

BAŞKAN — Rapor üzerindeki görüşmelere 
.devam ediyoruz. 

Söz sırası yarıda kalmış olan Nihat Diler 

maaş bağlanması hakkında kanun; teklifi 
(2/336)»; Ordu Milletvekili Ferda Güley'kı, 
«İstiklâl Madalyası sahiplerine vatani hizmet 
tertibimden aylık bağlanması hakkında kanun 
teklifi (2/418)»; Kütahya Milletvekili Mesut 
Erez ve 2 arkadaşının, «İstiklâl Madalyası ile 
taltif edilmiş bulunanlara aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi (2/419)» ve Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 2 arkadaşının, «Muharip gaziler kanunu 
teklifi (2/241)», konunun önem ve müstaceli
yetine binaen bu tasarı ve tekliflerin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarımdan 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulacak bir geçici komisyonda .görüşülmesi 
komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanvekili 

İzmir 
Mehmet Ali Aytaş 

BAŞKAN — Geçici bir komisyon teşkilini 
istiyen önergeyi okuttum. Geçici bir komis
yon kurulmasını kabul edenler... Kabul etmi* 
yenler... Geçici komisyon kurulması kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
mimize başlıyoruz. Yalnız, gündemimizin ikin
ci defa oya konulacak işleri arasında bulunan 
Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkımdaki 
kanun tasarısı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel kanunu tasarısının açık oylamasının önce 
yapılması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Etmiıyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Kutular sıralar arasında gezdiriLecektir. 

arkadaşımızındır. Buyurun Sayın Nihat Diler. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; deprem bölgesinde Meclis araştırması 
yapan komisyonun raporu üzerinde konuşma* 
larımız çok cüzî bir miktarda kalmış idi. Onu 
da kısaca ikmal edeceğim ve konuşmama niha
yet vereceğim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

5. - MECLİS ARAŞTIRMASI 
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Sayın milletvekilleri, komisyonda çalışan ar
kadaşların bir kısmına, deprem bölgesinin mil
letvekilleri olmaları ve aynı zamanda önerge ve
ren milletvekilleri olmaları dolayısiyle hem hâ
kim, hem de davacı oldukları yolunda, bu arka
daşların sıfatına karşı raporu müdafaa edenler, 
itiraz ileri sürdüler. 

Saym milletvekilleri, bu faaliyeti bir nevi 
mahkeme faaliyeti halinde gösterdiler. Ben bu 
sayın arkadaşların görüşlerine bütün kalbimle 
iştirak ediyorum : Hakikaten; «Kadı ola davacı, 
muhzir dahi şahit, ol mahkemenin hükmüne der
ler mi adalet?» İşte bu fikri ileri süren arkadaş
lar acaba kendileri bir siyasi teşekkülün mensu
bu olduklarını unutmuşlar mı, unuttular mı veya 
kendileri de bir hâkim gibi hareket ettiler mi, 
âdil bir hâkim gibi delilleri topladılar mı, âdil 
bir hâkim gibi kanaat yürüttüler mi? Bu duru
mu yüksek takdirlerinize arz edeceğim. 

'Saym milletvekilleri, komisyon, başından so
nuna kadar İçtüzüğün 34 ncü maddesine göre 
çalışmamıştır. İçtüzüğün 34 ncü maddesinde; 
her hangi bir komisyonun vazife görürken ince
lemelerini tevsik etmesi lâzımdır. Yani, inceleme
ler yapıldıktan sonra ilgili komisyon üye'ennce 
'bu inceleme zabıtlarının imza edilmesi lâzımdır. 
Bir mahkemede de hâkim delilleri bitaraflıkla 
toplar, topladıktan sonra duruşma zabıtnamesi
nin altını kendisi ve zabıt kâtibi imza eder. O 
suretle hâkimin duruşma zabıtnamesini tevsik 
etmesi bahis mevzuudur. Eğer bir hâkim delille i 
kanunun âmir hükümlerine göre tevsik etmezse, 
bu takdirde duruşma za'bıtnamesi keenlemyekmı 
addedilir. Duruşma zabıtnamesi keenlemyekmı 
addedilince bunun üzerine bir karar ittihaz et
mek mümkün olmaz. 

İşte muhterem arkadaşlarım, bizim şahsımıza 
itiraz eden bu arkadaşlar, bilhassa Komisyrıı 
Başkanı İçtüzüğün 34 ncü maddesini kasten ve 
pervasızca ihlâl etmek suretiyle tevsik etmek ci
hetine gitmedi ve dolayısiyle objektif bir zabıt 
tutulmadı. 

Sayın milletvekilleri, o'bjektif bir zabıt tutul
mayınca, bunun üzerinde.ister komisyon raporu 
tesis edilsin isterse muhalefet şerhi verilsin, bu 
objektif zabıt olmayınca, buna dayanan muha
lefet şerhleri de, buna dayanan komisyon ra
porları da benim kanaatime ve hukukun umumi 
ilkelerine göre keenlemyekün addedilmesi lâzım
dır. Şimdi biz iböyle.bir durumla karşı karşıya 

bulunmaktayız. Ve dolayısiyle komisyonun ek
seriyetin tahakküm ve teğallübüne göre hazırla
mış olduğu rapor mesnetten uzaktır, boştur, te
melsizdir; dolayısiyle objektif değildir, hilafı 
hakikat bâzı bilgileri ihtiva etmektedir. 

Saym milletvekilleri bu durum karşısında ko
misyonun raporunun keenlemyekün addedilmesi 
lâzımdır. Usul yönünden böyle. 

Esas yönünden meseleleri incelediğimiz za
man deprem bölgesinde inceleme yaparken ver
diğimiz önergedeki maddelerin en mühimlerin
den birisi de, 1 nci depremde Sayın İmar ve İs
kân Bakanının almış olduğu tedbirler idi. (Ha
fif gürültüler) 

Sayın Başkanım, gürültü oluyor, konuşmala
rımı takibedemiyorum, lütfedin de konuşmala
rımı takibedebileyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlardan sükûneti muha
faza etmelerini, gürültü etmemelerini rica ede
ceğim, 

Siz devam edin Saym Diler. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Devamla) — Saym milletvekilleri, 1 nci dep
rem 7 . 3 . 1966 tarihinde meydana geldi. 

Birinci depremden sonra deprem bölgesine 
bir jeolog heyeti gitti. Jeolog heyeti buranın 
birinci derecede deprem bölgesi olduğunu tesbit 
etti ve rapor verdi. Jeolog heyetinin vermiş oklu
ğu bu raporda, ki, raporu aynen okuyorum sa
yın milletvekilleri, his ve heyecana dayanarak 
değil, bu vesikalara dayanarak konuşuyorum, 
şöyle diyor : 

«Bölgenin tektoniği hakkmda detaylı malû
mat verememekteyiz. Genel olarak diyebiliriz 
ki, alt erozyonun tesiriyle bölgedeki eojen ve 
neojen formasyonlar yer yer kırılmışlardır. Böl
genin Kuzeyindeki erozyon finişi Doğuya doğ
ru şMdetle itilmiş ve muhtemelen kırılmıştır. 
Ayrıca Muş çöküntü ovasmm kenarlarında 
faylanmal'ar mevcudolabilir. Sismolojik dene
meler bölgede neojen formasyonların yer yer 
genç faylarla kesildiklerini teyidetmektedir. 
1946 depreminde Jeolog Cevat Tasman Varto -
Çaylar arasında neojen formasyonların genç 
faylarla kesilmiş olduklarım ve bu sahanın bir 
deprem episantı olduğunu tesbit etmiştir. An
cak 7 . 3 . 1966 günü vukua gelen ve tetkik et
tiğimiz bu depremin evvelden tesbit edilen dep
rem episantlariyle mutlaka alâkası olduğu söy
lenemez. Bölgedeki hasar durumu bizde, Murat 
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Nehri vadisi içinde genç neojen formasyonları-
ıu kesen Kuzey - Batı, Güney - Doğu istikame
tinde fayların mevcudolabileceği gibi, Kuzeyde 
Bingöl dağlarını teşkil eden volkanik kayasla-
rın da genç faylarla kesilmiş olmasının müm
kün olabileceği kanaatini hâsıl etmiştir. 

Bölge sismisitesi : Bölge sismisitesi ve ya
pı durumları hakkında 14 . 4 . 1966 tarihli 
0 - 0 - 6 062 022 No. lu raporda teferruatlı ma
lûmat verildiğinden burada yeniden bahsedil'mi-
yecektir. 

Tavsiyeler : 
1. Muş ve Varto bölgesinde bilhassa yeni 

yapılacak binalarda âfet bölgelerinde yapılacak 
yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine' 
mutlaka uyulması ve Varto - Çaylar - Tepeköy 
bölgelerinin deprem episantı içinde bulunduğu
nun göz önünde bulundurulması, 

2. Bölgedeki okul binalarının halkın yap
tığı ilkel meskenlerle aynı derecede hasar gör
meleri sebebinin araştırılması, Varto bölgesin
de killi - dolgu tabakasının kaim olduğu yer
lerde yapılacak yeni mesken ve resmî binala
rın temeli erinin sağlam ve anakayalara kadar 
indirilmesi, yine killi - dolgu üzerinde yapıla
cak binalarda zeminin temel seviyesindeki em
niyetli taşıma kabiliyetlerinin tesbi<t edilmesi 
tavsiye1 edilir.» 

Sayın miîİe'tvekiOeri, Saym imar ve iskân 
Bakam, işte jeologların bu şekilde vermiş oldu
ğu raporları ve bu bölgelerin 1 nci derecede 
deprem bölgesi olduğunu nazarı dikkate alma
dı; almak şöyle dursun 7269 sayılı Âfetler Ka
nununun âmir hükümleri olan 13, 14, 15, 16 ve 
40 ncı maddeleri de nazarı dikkate alınmadı ve 
gelişi güzel vatandaşlara para verildi. 7 500 lira 
yerine 1 500 lira, gayrimenkul ipoteği tesis ede
ceği yerde... 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Rapo
run neticesinden no anlarsın sen1? 

BAŞKAN — Saym Akdoğan, yerinizden ba
ğırmamanızı tekrar rica ediyorum. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DlLER 
(Devamla) — Saym Akdoğan, burada aynı ten'-
kidleri sen Bakana yapıyordun. 

BAŞKAN — Sayın Diler, karşıMdı konuş
mayınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Şimdi bakıyorum ki sivrisinek 
gibi oradan vızlıyorsun. Ne kadar sivrisinek de 

olsan kıratın kuyruğuna ulaşamazsın, o seviye 
ye ulaşamazsınız. (Gürültüler) 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Saym 
Başkan, sataşma var. 

BAŞKAN — Saym Diler, karşılıklı konuş
mayın, siz Umumi Heyete hitabedc'ceksiniz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Saym Başkan, görüyorsunuz bu 
adam yerinde' durmuyor. 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrr) — Sataş
ma var, söz istiyorum. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Saym milletvekilleri, bu raporun 
münderecatına Saym Bakan' nazarı itibara al
madığı gibi, bu raporun münderecatmm mey
dana getireceği tehlikeden de halkı haberdar 
etmedi. Saym Bakan diyecekler ki, malî imkân
lar bana bu tedbirleri zamanında almak imkâ
nını vermedi. Doğrudur. Fakat hiç olmazsa bu 
jeologların vermiş olduğu raporları vatandaş
lara ilân edip; «İşte ey vatandaşlar, siz bu dep
rem bölgesinde bulunuyorsunuz, sizin babını
za bir felâket gelecektir, biz Hükümet olarak 
ıbunun tedfbirini almak imkânına haiz değiliz, 
bu itibarla siz kendi (başınızın çarecine ba'km 
lona göre hareket edin» deyip ıbu jeologların 
vermiş olduğu raporları asgari olarak vatan
daşlara ilân etmesi gerekir idi. Maalesef Sayın 
Bakan bunu yapmadı. Bunu aksine Âfetler 
Kanununun 40 neı maddesini ihmal etti ve mü
teselsil kefalet yolu ile 1 500 lira para dağıttı. 
Şimdi bu 1 500 lira müteselsil kefaletle dağı-
ıtılmış vaziyettedir. Ben önergemde bilhassa bu 
1 500 lira, müteselsil kefalet yolu ile vatandaşa 
verilen paranın affedilip edilmiyoceği hususu
nu ne şekilde muamele yapılacaktır diye sor
muştum. Raporda bu hususa yer verilmemiş
tir, raporda bu hususa 'kati şekilde temas edil
memiştir. Sayın Bakanın burada hukukî ve ce
zai sorumluluğu vardır. Fakat hukuıkî ve cezai 
sorumluluğunu bir tarafa atalım, bu para ta'h-
ısil edildiği taJkdirde vatandaşlar ödemezlerse, 
birinci derecede ita âmiri vaziyetinde olan Sa
yın Bakan hunu ödiyeeektir. Onun için hiç ol
mazsa lütfetsin bu paranın affı için bir kanun 
tasarısı hazırlasın, affı cihetine gitsin. 

Saym milletvekilleri, ikinci deprem olyor. 
İkinci depremde de hasar teslbitleri yapıldı. Ha
sar tesibitleri, maalesef, kanuni ölçülere, jeolo-k 
raporlarına giöre yapılmadı. Ve giden heyetler 
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.birtakım tesirlerin altında kalarak ağır hasar
lıyı hafif, hafif hasarlıyı da ağır giöstermek su
retiyle hareket ettiler. Sayın Bakan bu hususta 
da bir emir verdi. Bu emirde orta hasarlı ola
rak binayı şöyle tarif ediyordu: «Taşıyıcı du
varlarından bir kısmı çatlamış, çökmüş, şaku
limden kaçmış, çatıda hafif çöküntüler, Heyeti 
Umumiyesi itibariyle tamir kaibul eden, tamir 
bedeli yeniden inşaya kıyasla yarı kıymetten 
aşağı malzemesi tamir ve inşada kullanılır du
rumdaki binalar orta hasatr bölümüne girer» 
diyor ve tamir etme yoluna .gidiliyor. 

Sayın milletvekilleri, sizden istirham ede
rek soruyorum: Birinci derecede heran için" 
deprem olan bir bölgede Sayın Bakanın şu di
rektifi dâhilinde taşıyıcı duvarlarının bir kısmı 
çatlamış ve çökmüş şâkülünden fırlamış olduğu 
takdirde böyle bir binanın altına vatandaşların 
girmesine göz yummak «isiz bu evleri tamir 
edin altına girin» demek bu vatandaşların ha
yati tehlike ile karşı karşıya kalmasını ve ölüm
lerine göz yumması mânasını taşımaz mı? İşte 
Sayın Bakan maalesef ikinci depremden sonra 
da ilmî hakikatleri, kanuni ölçüleri nazaırı dik
kate almadı ve dolayısiyle hasar tesibitlerinde 
vâki olan şikâyetleri nazarı dikkate almadı. 

.Sayın milletvekilleri, raporda hasar tesibitle-: 
rinin yanlış yapıldığı hususunda açık bir itiraf 
yoktur. Yalınız zimnen itiraf ediliyor. deni
yor ki; «hasar teshillerinin yapılması için bun
dan sonra bir yönetmelik hazırlanması lâzım.» 
doğru. Fakat yönetmelik hazırlanışın dedikleri 
zaman hasar tesbitleri ' doğru mu, yanlış mı, 
gayrikanuni mi, ilmî mi, değil mi? Bunu sor
duğumuz zaman efendim, diyorlar ki : «O ka
dar güzel yapılmış ki, hiçibir hata yoktur». Zım
nen bunu kabul eıttiklori halde hakikatte par
tizanlık zihniyetiyle; peşin kanaat, peşin hü
küm sahibi oldukları için bu hakikatleri na
zarı dikkate almamış ve raporda herkesin şi
kâyet etmiş olduğu yardım faaliyetinin de te
melini teşkil eden hasar teslbitleri üzerinde 
«normal yapılmıştır» şeklinde raporda bir ka
naat yürütmüşlerdir. Bu, tamamen hilafı haki
kattir. 

iSaıym milletvekilleri, hasar tesıbitleri yan
lış yapıldığı için temel meselede yanlış bir tu
tum, bütün faaliyetlere sebebolmuştur. Bütün 
faaliyetler hasar tesbitlerine göre yapılmıştır. 
Bı;rada sayın Komisyıon Başkanı da söyledi, 

komisyon sözcüsü de söyledi, iktidar partisi 
'sözcüsü de yardımların hasar tesıbitine göre 
yapıldığını beyan buyurdular. Halbuki hasar 
tevhitleri kanuni yapılmadığı için diğer yar
dım faaliyetlerinde müessir olmuştur. Hakiki 
mânasiyle felâketzede olan kimseler yardımdan 
istifade edememiştir. Buna mukabil felaketze
de olmıyan kimseler yardımdan istifade etmiş
lerdir. Fevkalâde bir organizasyon bazukluğu 
vardır. 

Sayın milletvekilleri, ben bunu his ve heye
canıma göre değil, Sayın Bakanın bizzat ha
zırlamış olduğu «Doğu depreminde hasar tes-
biti ve hizmet plânçosu» isimli eserden misaller 
getirmek suretiyle bu hakikati ortaya koymak 
istiyorum. Burada his ve heyecan değil doğru
dan doğruya Sayın Bakanın bizzat hazırlamış 
olduğu delilleri ortaya koyuyorum. 

iSayın milletvekilleri, ihtiyaçlar hasar tes
bitleri dolayısiyle mükemmel şekilde yapıl
mıştır. İhtiyaçlar, hasar tevhitleri dolayısiyle 
mükemmel tesbit edilmeyince imkânlara da ih
tiyaçlara göre kullanılmamıştır. Bakınız, Sa
yın Bakanın hazırladığı mezkûr kitabın, zan
nederim 4 ncü sayfasında, şöyle diyor: «Hınıs 
ve köylerinden 1 089 baraka istenmiş bunun 
anukalbili de 3 150 baraka yapılmıij'tıu-». Ben bunu 
söylediğim vakit sayın bakan «Efendim, bun
lar baraka yapılmasını istemiyorlardı, biz faz
la baraka yaptık, fazla baraka yapmak onlar 
•için kötüdür şeklinde telâkki edildi. Halbuki 
biz bütün gücümüzü kullandık, basiretli bir 
Hükümeft, ileriyi gören bir Hükümet olaraik 
faala baraka yaptık.» Sayın arkadaşlarım, 
Hınıs ve bölgesinde 1 089 baraka yerine 3 150 
baraka, yani 2 061 baraka, fazla yapılmıştır. 
Bu barakalar muhtaC'Oİan vatandaşlara veril
memiştir. Hınıs'ın Devrişali, Hınıs'ın Şalgan, 
Hınıs'ın Kalecik, Hınıs'ın Ilıcak, Derik, Ka
va nto, Tepeli mezraları gibi 9 tane dağ köyüne 
yol gitmediği için baraka yapılmamış, baraka ve
rilmemiş. Bunlar açıkta bir vaziyette. Yine 
ikinci hasar tesibitlerinde 946 hane, ağır hasara 
uğrıyan vatandaş köylerinde dışarda bulundu
ğu halde bu 2 061 baraıka, Sayın Bakan ma
alesef kontrol etmediği için, Hınıs'ın merkezin
de ve merlkezine yakın köylerde yapılmıştır. 
Öyle olmuştur ki, sayın milletvekilleri, bu ba
rakalardan bazılarının sahibi olsun diye, for-
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maliteler ikmal edilsin diye 10 sene evrel öl
müş olan Cemal Yıldırım isminde bir vatan
daşa baraka tahsis edilmiştir. Sayın milletve
killeri, Hınıs'ın «Yaman» köyünde gene bunun 
formalitesi ikmal edilsin, boş görünmesin diye 
21 vatandaşa 4 baraka verilmek istenmiştir, 
zorlanmıştır. Fakat vatandaş bunu almamıştır. 
Işıte bu bir organizasyon bozukluğudur. Eğer 
suiistimal değilse, çünkü bâzı kimseler diyor
lar ki, «bu suiistimaldir» Bakan ve Bakanlık 
teşkilâtı vatandaşları düşüneceği yerde daha 
ziyade mütaaihıhitleri düşünmüştür, nakliye mü-
taahhitlerini düşünmüştür, baraka yapan mü-
taa<hhitleri düşünmüştür. Hiç kimsenin ihtiya
cına cevap vermiyen boş barakalar yapmıştır. 
O suretle de bu boş baratalar kalmaktadır. 
Eğer vatandaşın menfaatini düşünmüş olsaydı
lar, bu takdirde 1946 hane ve Hınıs'ın 7 dağ kö
yü ortada mevcut iken, bu dağ köylerine bu 
.barakayı yapmış olacaktılar. Demek ki, vatan
daşın ihtiyacı değil daha ziyade iş istiyen mü-
taahhitlere iş yapmak için bu barakalar yapıl-
'mıştır. 

Sayın milletvekilleri, Çat ve köylerinde 5Ü6 
baraka istenmiş, bunun mukabilinde 302 bara
ka yapılmış. Ve burada 506 barakanın karşılı
ğında 302 baraka yapılmış, geri kalan vatan
daşlara ne para verilmiş, ne de baraka yapıl
mıştır. Bu 302 baraka da, sayın milletvekille
ri, işte resimılerini tesbit etmiş vaziyetteyim. 
(Kürsüden resimleri göstererek) Bu resimler
de gördüğünüz üzere barakalar içice, birebirine 
girift vaziyette yapılmış, aile mahremiyetini sağ-
lıyacak mahiyette değildir. Vatandaşlar bu bara
kaların içlerine girmemişlerdir. Ve bu israf edil
miştir. Sayın Bakan bir vesile ile? efendim, bu 
barakaların mütaahhit tarafından yapıldığını 
ısöyliyen arkadaşlar oldu. Bu barakaların mü-
tahhit tarafından yapılması doğru değildir, bir 
iftiradır, şudur, budur diye bir beyanda bulun
du. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. Bunu 
mütaahhit yapmamıştır, Devlet kendisi yapmış
tır, doğrudur. Devlet kendisi yapsın, ama Devlet 
yapmış olduğu şeyi vatandaşın ihtiyacına ce
vap verecek şekilde yapması lâzım. Bu baraka
lar yapılır, bu barakaların her birinin maliye
ti de özel sektör tarafından yapılmış 6 bin 
liraya mal olmuştur. 503 baraka yerine 302 ba
raka yapılmış, her bir barakanın da maliyeti 
6 bin lira olduğuna göre hesabedin, aşağı - yu

karı 1 800 000 lira heder olmuştur. Biz demi
yoruz ki, bir şey yapılmamış, hakikaten bir-
şeyler yapılmıştır. Ama bu yapılan şeyler va
tandaşların ihtiyacına cevap vermemiş vatan
daşlar dışarıda, vatandaşlar kendi kaderine 
terk edilmiş, yapılan şeyler de vatandaşın ihti
yaçlarına cevap vermemiştir. 

Sayın Milletvekilleri, Muş ve merkez köy
lerinde aynı şekilde 1 100 baraka yapılması 
istenmiş, bunun mukabilinde 1 500 baraka ya
pılmıştır. Bunun . nedeni de, bu fazla yapılan 
barakanın içinde kimler vardır, nedir? Bu hu
sus raporda araştırılmamıştır, çünkü araştırıl
dığı takdirde birtakım israf, suiistimal ve or
ganizasyon bozuklukları ile karşıkarşıya kalı
nacağı anlaşılacaktı. Bu sebepten dolayı bu şey 
nazarı dikkate alınmamıştır. Bulanık ve köyle
rine aynı şdkilde Karlıova ve köylerinde 1 808' 
baraka istenmiş, buna mukabil 700 aileye 800 
ıbaraka yapılmıştır. Eğer imkânlar ihtiyaçlara 
ıgöre kullanılmış olsaydı bu fazıla barakalarını 
bir kısmı Karlıova'da açıkta kalan vatandaşla
ra yapılmış olacaktı. 

'Sayın Bakan beyan buyuruyor, diyıorlar ki, 
efendim Bingöl vilâyetinde 1 808 değil, esasen 
2 198 tür. Burada aslen Kiği'li olan milletve-
t'killeni de vardır. Kiği için 60 ağır hasarlı tes-
bit edilmiş, Karlıova için 1 837 ağır hasarlı tes-
ıbit edilmiş, kendisinin hasar bilâmçıosu isimli 
kitabında yazılıdır. Hepsi topye'kûn 2 193 ağıp 
hasarlı olduğu halde, 2 193 ağır hasarlıdan sa
dece 700 haneye 800 baraika yapılmıştır. Eğer1 

imkânlar ihtiyaçlara göre kullanılmış olsaydı, 
bu takdirde bu geri kalan vatandaşlara da ba
raka yapılmış olacaktı. 

Kendisi buyurdu, Bingöl valisi kendi inisi
yatifini kullanmış vatandaşlara demiş ki; siz 
kendi evinizi yapın biz size yardım edelim. E! 
Bu bir kandırmadır. Kendi evini vatandaş yap-
tıktan sonra burada Sayın Bakanın ne gibi bir 
rolü vardır? Vatandaş kendisi yapmıştır evini, 
kendisi yaparken de maalesef derme çatma 
yapmıştır. Karlıova'ya gittiğimiz zaman gör
dük, kendi evini yapmış, ama fennî icaplara 
göre yapmadığı için; mütemadi şekilde zelze
le oluyor, birbirine mütemadi şekilde «biz va
siyet ediyoruz, sabaha kadar uyuyamıyorum, 
6 aile bir çatının altına sığınmış bir vaziyette
yiz...» Bunda Sayın Bakanın ne gibi bir rolü 
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var? Sayın Bakan diyorlar ki, Allah bile bizi 
imtihan etti, Cenabı Hak bile bizi imtihan etti. 
Eh; bu 2 193 aileden sadece 700 üne baraka 
yaptırıp ver, diğerlerine hiçbir şey yapma, on
lar kendi başlarına gitsinler, dişlerini tırnak
larına taksın kendilerine derme - çatma bina 
yapsınlar, Allah'ın lûtfu keremi ile o derme -
çatma binaların altında yaşasınlar, ondan sonra 
da Sayın Bakan çıksın desin ki ; Cenabı Hak 
bizi imtihan etmiş, biz o kadar mükemmel şe
kilde yaptık ki, üzerimizden de bir ağır kış 
geçti, bu ağır kışa rağmen biz efendim, aldığı
mız tedbirler sayesinde bu şeyi önledik. 

Sayın milletvekilleri, organizasyon bozuk
luğunu arz etmiştim; hangi taraftan ele alırsa
nız alın, organizasyon bozukluğu vardır. Bakı
nız, bu yine Sayın Bakanın hasar tesıbit cetve
lini okuyorum: Erzurum mınıtakası dâhil 
20 007 ağır hasarlı hane tesıbit edilmiş, 8 783 
orta haısar, 7 427 hafif hasarlı tesıbit edilmiş 
vaziyettedir. Bu 20 007 + 8 783 + 7 427, bun
ları topladığımız zaman topyekûn 36 227 hane-
<nin hasara mâruz kaldığı anlaşılmaktadır. 
36 227 hane esaslı ağır hasar tesibiti yapılmadı
ğı için, bir kısmı, orta ve hafif hasarlı göste-

.riknek suretiyle yardım dışı bırakılmıştır. 
Karayazı ile beralber bunu 40 bine iblâğ et

mek mümkündür. 40 bin ağır hasarlıdan Bit
lis'in 305 hanesine; Kiği'nin 60 hanesine, Kiği'-
de ağır hasar gösterilmiş, fakat hiçbir şey ya
pılmamıştır. Kiği'de, 295 hane Solhan, 1 838 
hane de Karlıova, bunları topladığımız zaman 
ve içinden kendisine hiç baraka, başka yere 
nakil ve nakdî yardım almak suretiyle kendisi
ne yardım yapılmıyanları çıkardığımız zaman 
18 239 haneye nakdî yardım, baraka yardımı 
ve başka yere nakil yapmak suretiyle yardım 
yapılmıştır. Greriye kalan 38 - 39 bin mevcudun 
içinden yarıdan fazlası geriye kalmıştır, bum-
ilara Devletin şefkat eli uzanmamıştır, yardım 
yapılmamıştır. 

Şimdi bu durum karşısında 19 239 ağır ha
sarlıdan, yine 13 714 hanesine bilfiil nakdî yar
dım yapılmıştır. Bir de başka yere nakledil
mek suretiyle, kışı başka yerde geçirmeleri için 
muvakkaten iskân edilmek suretiyle yardım 
yapılmıştır. Bunları da topladığımız zaman 
geriye 4 525 hane kalmaktadır. Bu 4 525 ha-

. neye baraka yapılması lâzım. Halbuki ne ika* 
dar baraka yapılmış? 10 293 baraka yapılmış. 

Sayın milletvekilleri, eğer Sayın Bakan ihti
yaçları mükemmel şekilde tesıbit etmiş olsaydı, 
imkânları da bu ihtiyaçlara göre kullanmış ol
saydı o zaman kendi hesabına göre - bizim he
sabımıza göre değil, kendi hesabına göre -
4 525 haneye baraka yapması icaibederdi. 
10 293 ten 4 525 barakayı çıkardığımız tak
dirde geriye 5 768 baraka kalıyor. Biz bu 768 ba
rakayı, ki, bir haneye iki baraka tahsis edil
miştir, oraya tahsis edelim, Bakanın lehine, 
Bakanı korumak maksadiyle, geriye beşbin 
baraka kalıyor. Beş bin baraka yapılmıştır. 
Beş bin barakanın maliyetini hesabedellm; altı
şar bin liradan otuz milyon lira para etmekte
dir, sevgili arkadaşlarım. Otuz milyon lira pa
rayı maalesef Sayın Bakan vatandaşların ihti
yaçlarına cevap verecek şekilde kullanmamış
tır, israf edilmiştir, âdeta suya atılmış gibi bir 
durum yaratmıştır. Şimdi biz bunların fazla 
yapıldığını bu şekilde söyledik, vatandaşlar 
haddizatında kırkbin hane Karayazı ile birlik
te hasara mâruz kalmıştır. Jeolog raporları na
zarı dikkate alındığı takdirde bunların hepsi
nin hayatlarını, emniyet altına almak lâzım
dır. Eğer emniyet altına almmıyaeaksa jeolog 
raporları vatandaşlara ilân edilsin, densin ki ; 
işte jeologlar böyle rapor vermiştir, burası bi
rinci derecede deprem bölgesidir, Devletin im
kânları sizin' ihtiyaçlarınızı karşılıyacak vazi
yette değildir, desin. Türkiye'nin bütün imkân
larını tutup Varto, Hınıs, Tekman, Karayazı'ya 
teksif etmek, bunu istemek de bir nevi haksız
lık olur. Biz bunu istemiyoruz. Fakat Devleti 
idare eden kimselerin bu hakikati olduğu gibi 
söylemeleri lâzım: Ey vatandaşlar! Biz Devlet 
olarak size elimizden gelen imkânı yapıyoruz, 
yapmaktayız, fakat bizim imkânlarımız skin 
yaralarınızı tam mânasiyle saracak vaziyette 
değildir, bunu size olduğu gibi söylüyoruz, 
siz kendi başınızın çaresini arayın. 

Sayın mille'tvekilleri, komisyonun raporu 
hilafı hakikat, derme - çatma bâzı bilgilerle 
doldurulmuştur. Ve Yüce Meclisin huzuruna 
maalesef tahkik edilmeden, hakikat olup olma
dığı araştırılmadan çıkılmıştır. Sayın Bakanın 
vermiş olduğu beyanlarla Sayın Komisyonun, 
İktidar Partisinin ekseriyetine dayanmak su
retiyle Komisyon Başkanının hazırlamış oldu
ğu raporun vermiş olduğu bilgi birbirni tekzi-
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betmelktedir. Sayın milletvekilleri bundan mi
sal göstermek: isterim., 

Komisyonun raporunun beşinci sayfasında' 
dış yardımlar ve iç yardımlar hakkında malû
mat verilmektedir. Sayın Bakan 18 . 11 . 1966 
tarihli, Yüce Meclis huzurunda, yapmış oldu-

' ğu konuşmada iç ve dış yardımların bilançosu
nu şu şekilde ifade etmiş oldular: İç yardımın 
yekûnu 31 012 675 liradır. Dış yardımın yekû
nu ise 6 408 514 liradır. Dikkat buyurun arka
daşlar, dikkat buyurun muhterem milletvekil
leri, iç ve dış yardım bu şekilde ifade edili-
yıor. 

Şimdi Sayın İktidar Partisine mensup Ko
misyon Başkanının hazırlamış olduğu raporda 
dış yandım beşinci sayfada (b) bendinde gös
terilmektedir: 1 419 191 lira olarak gösteril
miştir. Sayın milletvekilleri, bu ikisi mütena-
kızdır. Ya Sayın Bakanın dediği doğrudur, 
ya komisyonun hazırladığı rapor doğrudur. Bu 
ikisini telif etmek lâzım. Yüce Meclisin huzu
runa ve çeşitli iddalarla çıkan komisyonun, hâ
kimlik ve hakemlik müessesesinin gerektiği şe
kilde kullanılmadığından bahseden bir komis
yonun bu hakikatleri görmesine imkân yoktur. 
Bu hakikatleri görmesi icabederdi, görmeleri 
icaibederdi. Bu arkadaş]ardam kaldı ki, bâzıla
rı bana, Nihat Diler kendi kör görüşü ile haki
katleri görmemiştir, diyordu. Ben, şimdi o ar
kadaş burada olsaydı, Nihat Dil er'in gör gö
rüşlü değil bilâkis hak ve hakikat aşığı, ken
di vazifesini sadece hak ve hakikat uğruna ya
pan bir insan olduğunu bu misalleri vermek su
retiyle gösterecektim ve kendileri utanacaklar
dı, kendi söylediği sözleri geri alacaklardı, 

iSaym milletvekilleri, bu iç ve dış yardım 
mevzuunda maalesef biz vatandaşların içine 
girdiğimiz zaman diyorlar ki, Hükümet bize 
evet yardım etmiştir, fakat bize içten ve dış
tan yapılan yardımların yekûnu çok fazladır, 
Ibu yardım bizim elimize gelmemiştir, siz bi
zim milletvekillerimizsiniz, biz kendi vebalimizi 
sizin üzerinize yüklemişiz, siz bizim bu hakkımı
zı gidin arayın... Biz de diyoruz ki, evet, arıya-
lım, doğru, işte bunun için biz önerge verdik, 
önerge verdim. Önergemde bilhassa iç ve dış 
yardımların ne miktar yapıldığını sordum, ıs
rarla sordum. Fakat maalesef iç ve dış yardım
ların envanterini vermediler, verilmedi. E, rad

yodan işitiyor vatandaş; işte bilmiyorum öon-
sıon kendi özel fonundan 7,5 milyon lira... 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Oon-
sıon değil, Cansın... 

NİHAT DİLER (Devamla) — Şimdi Oan-
sındır, Consondur bunu sen daha yeni telâffuz 
etmeyi öğrendin Abdülbâri. Sen hurdayken de 
bazan konuşuyordun, fakat orada şimdi sivrisi
nek olmuşsun, at sineği olamadın. At sineği 
olmak için terfi edeceksin. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlar, 
•sükûtu muhafaza edelim. (A. P. sıralarından 
gürültüler, «Hakaret ediyor» sesleri) 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ben hiç kim
seye hakaret etmiyorum, bu kürsünün nezaheti-
ni ihlâl etmemek için bütün gücümü sarf edi
yorum, ama mütemadiyen arkadaş yerinden mü
dahale ediyor, benim konuşmalarımın insicamı
nı kaybettirmek istiyor, ben ne yapayım? 

Sayın milletvekilleri, ben mütaaddit defalar 
istirhamda bulundum, dedim ki; vatandaşlar bil
gi istiyorlar,, bu bilgiyi vermek mecburiyetin
deyiz. Radyo da ilân ediyor, bir iş adamımız 
Vehbi Koç sadece iç yardımların yekûnunun 
135 milyon liraya baliğ olacağını beyan ediyor, 
vatandaşlar bunları da gazetelerden okuyorlar, 
radyonun beyanları da var. Hattâ biz tetkikata 
gittiğimiz zaman bilmem kaç milyar lira paranın 
toplandığını Muş Valisine söylemişler. Bunun 
izale edilmesi lâzım. Ben komisyonda bir üye sı-
fatiyle dedim ki; bu şeyi tekzibetmeliyiz. Vatan
daşlar diyorlar ki, bize verilmiş olan nakdî ve 
aynî yardımlar bizim ihtiyacımıza uygun şekilde 
kullanılmamıştır, bize verilmemiştir, bunu vu
zuha kavuşturmamız lâzım. 

İşte görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım Sayın 
Bakanın vermiş olduğu beyan, raporu hazırlıyan 
Sayın Komisyon üyelerinin vermiş olduğu beyan 
birbirlerini tekzibediyor, basını te'kzibediyor, 
Johnson 7,5 milyon lira sadece kendisi verdiğine 
göre, diğer devletler de başından sonuna kadar. 
yardımda bulundular bunların hiçbirisi ortada 
yok ve efkârı umumiye bundan dolayı bizim ya
kamıza sarılıyor. Ben Sayın Bakandan istirham 
etmiştim; deprem olalı altı yedi ay olmuş bunun 
bir bilançosu ilân edilsin vatandaşlara, vatandaş
ların zihinlerinde her hangi bir istifham hâsıl ol
masın, bizim yakamıza yapışmasınlar, biz de ge
lip kendilerinden malûmat sormıyalım, kendileri-
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ni rahatsız etımiyelim... İşte görüyorsunuz sayır 
arkadaşlarım, bu da yine Yüksek Meclisin hu 
zuruna tam olarak tesbit edilmeden verilmiş olar 
bir bilgidir. Bunu ben kendi his ve heyecanı-

" mm neticesinde hazırlamadım, bunlar Sayın Ba 
kanın konuşmasıdır, Meclis zaptıdır, bu da Ko
misyonun raporudur. Gelsinler desinler ki, bv 
deprem bölgesinin bir milletvekilidir, yalar 
söyledi, his ve heyecanlarının tesiri altında kal 
di, bu hakikatleri tahrif etti, gelsin bunu söyle-
a'nler. Ama ben doğrudan doğruya kendi vicda
nımın, hak ve hakikatin esiri olan bir insanım. 

Şimdi ikinci bir noktaya temas edeceğim 
Sayın milletvekilleri, Sayın İmar ve Iskâr 

Bakanı bu işte çalışmış mıdır? Eğer İmar ve İs 
kân Bakanının çalışmadığını iddia edersem dün
yanın en kötü bir insanı olacağım. Saym İmar 
ve İskân Bakanı asgari 18-20 gününü geceli ve 
gündüzlü o mıntakada geçirmiştir, çalışmıştır. 
Fakat çalışırken, arz ettiğim gibi bâzı noksan
lıkları kalmıştır. Bu noksanlıkları hususun d? 
eğer bu kürsüden deseydi ki, benim bu noksanlık
larım vardır, çalışmışım... Kendisine o zaman hie-
h'.v diyecek sözümüz kalmıvacaktı. Fakat maalese^ 
bunu söylomodi. Ben deprem bölges'nde ince
leme yaptımm zaman, savın milletvekilleri, git 
tim teker teker, ded'ğim gibi sordum, bu önergev: 

verdlğ'm tarihte Hınıs'ın Meydan, Hayran, Kı
zılan, Şe^tankolu, DeYvişali, Ilıcak, KaleeTık. 
Saldan, Tip'doresi, Bavro, Molla.ce.lil, Ünlüce. 
AVkırı ve Addalan köylerhrn açıkta oMnğunr 
tenVt ettim. Yine Varto'nun, Alaibalık, Gölvav 
la. Tuzlu, B^s'Vkavıa, Kavrmtas, Haksever Ocak 
h. K'watfHvn. D'ktepeler, Yarlısu. Calkılı, Görgü 
Zerebat kövlerinin açıkta olduğunu tesbit et 
tim. B'r Devlet kendi imkânlarını seferbe--
ode-\ fakat b :r kısım" vatandaşlar aç/nkta kalırsa. 
b^z ille o Defletin vakasına varnspcaîhz, sen D U T 
'KM e var> diyem.ivecegiz... Kendi gayretini sarf 
elm"s, fakat netice? N e t ' c ; açıkta kalmıştır 
Bunu sövlemekte ne gibi b 'r mahzur olabilir? Ha
kikatleri nVluğu gibi sövlemek lâzım. Is'-e b^r 
hımı sövled'ği.m vakit Savın BaVa~>, «EfendV 
31 Ekime kadar İv oh ir kimse açıkta kalmamıştır. 
bnnu sövl.îvenler lvlâfı hak'kat söyTemiştir» de". 
E, b;z g'ttik bunu teshlt ett'k. Şimdi bu defa te
vil ed'vovlar, divo-lar ki, efendim bu dağ kövle-
r ' m b^"aka vn-rvlmıyacaktı, kutup çadırı verile
cekti. E. s:mdi Bakanın konuşmaları var birada 
Sayın Bakan konuşmalarında göstersin, desin ki. 

'<Ben bunlar kutup çadırı içinde kalacaklar de
lim» bunu göstersin. Bizim o zaman kendisine 
liyecok bir sözümüz kalmaz. Bunu da Saym Ko
misyon Başkanı bilhassa tevil etmek yolunu 
gütmüştür ve tevil etmiştir. Esasen bu dağ köy
lerinde, yahut lâalettayin Varto'nun her hangi bir 
köyünde kutıfp çadırının altında yaşanamıyaca-
":ını Saym Cumhurbaşkanı bizzat kendisi gitmiş, 
kutup çadırında bir gece kalmak suretiyle müşa
hede etmiş, kutup çadırı olmaz, demiş. 

Sayın milletvekilleri, bir de sağlık mevzuuna 
"emas etmek istiyorum. Hakikaten sağlık hizmet
leri göz önüne getirildiği vakit elimi, her türlü 
İvaz ve garazdan uzak şekilde vicdanımın üzerine 
koyduğum vakit... 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Sağ ayağım 
kaldır. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sağ ayağım 
sen her zaman kaldırıyorsun Nihat Pasinli... Sen 
avağını da, kulağını da kaşıyorsun, ben biliyorum 
bunu... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, karşılıklı 
konusmıvalım cfcud:m. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bunu, zama
nı geldiği vakit sana göstereceğim ben. 

Sayın milletvekilleri... 
ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Bu mü

barek kürsüye yakışmıyorsun... 
BAŞKAN — Saym Akdoğan, 'sizin de ora

dan bağırmanız hiç yakışık almıyor. Mütema
diyen karşılıklı konuşuyorsunuz. Eğer Tüzüğü 
tatbik etmem icabederse size de ceza vermem 
gerekecek. Rica ederim konuşmalarınızda dik
katli olun. 

Buyurun cfencVm. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Mübarek 

kürsüdeki"'erc o şekilde tecavüz etmesin. 
ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Ayıp, 

ayıp! 
NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın millet

vekilleri: sağlık hizmetleri hakiki mânasında 
yürütülmüştür, bütün menfi şartlar altında sağ
lık hî/iiietleri mükemmel şekilde yürütülmüş
tür, iftiharla bunu ifade etmek isterim. Eski 
Saflık Pakanı Saym Ed'p Somunoğlu'na bu 
hizmetlerinden dolayı Yüksek Huzurlarınızda 
teşekkür etmeyi bir vazife telâkki ederim. Bu
nu bir hemşehrilik gayreti mânasına almayın. 
Benimle, Sayın Edip Somunoğlu'nun seçim 
bölgemiz aynıdır. Onun üstün muvaffakiyet 

— İ05 — 

http://Molla.ce.lil


M. Mecüsi B : 122 21 . O . 1987 O : 1 

temin etmesi benim için siyasi bakımdan yok
luğa alâmettir. O muvaffak olduğu takdirde 
ben yok olma mânasını taşırım. Eğer siyasi bir 
maksatla bu sözlerimi söylemiş olsaydım, kar
gısında bulunduğum siyasi bir teşekkülün men
subu olan bir bakanın muvaffakiyetini bu şe
kilde ifade etmek lüzumunu hissetmezdim. Dc-
mckki biz hak ve hakikatleri kendi hayatımız 
pahasına, kendi her türlü menfaatimizin heder 
olması pahasına itiraf eden kimseyiz. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış üye
ler varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bunun yanında yol hizmetleri de 
yapılmıştır. Yol hizmetleri için de hiçbir diye
ceğim yoktur. Fakat bu hususta da komisyo
nun hazırlamış olduğu rapor maalesef yine 
hilafı hakikat bâzı bilgilerle doludur. İnsan 
Yüce Meclisin huzuruna çıktığı vakit hiç. ol
mazsa hazırladığı bilgilerin hakikat olup olma
dığını araştırması lâzımdır. Burada da yine bir 
takım atlamalar yapılmış, hilafı hakikat b'l-
giler verilmiştir. Bingöl - Karlıova yolundan 
bahsedildi. Hakikaten Bingöl - Karlıova yolu 
eskiden patika halinde mevcuttu. Yeniden ya-
pıldı,bunu yapanlara, yapanlara vesile olanla
ra teşekkürlerimi ve minnettarlığımı ifade et
mek isterim, yapılmıştır, 

Yine Muş - Bulanık yolundan bahsedildi. 
Sayın milletvekilleri Muş - Bulanık yolu kış 
aylarında geçit verecek şekilde yapılmamıştır. 
Bizim gittiğimiz zaman, Sayın Abbas Ali Çe
tin, kendisine hürmetim vardır, Sayın Abbas 
Ali. Çetin buyurdular, dediler ki, efendim Muş 

.- Bulanık yolu haddizatında mükemmel şekilde 
yapılmıştı, ama bu yağan yağmurlar, karlar 
sebebiyle kapandı. Bir demiryolunun önüne de 
her hangi bir yer kayması neticesinde engel 
Çıkarsa birkaç gün için demiryolu işlemezse, 

, bu, yolun yapılmadığının alâmeti dc-^ildirki. 
Bunu komisyon başkanı da aynı şek'İde ifa
de etti. Sayın milletvekilleri; sizi temin ederim 
ki böyle bir durum, yani yolun kapatılmasını 
gerektiren bir durum ortaya çıkmamıştır. Böy-

f le bir şey ortada yoktu. Sadece yağan yağmur
dan mütevellit yol işlemez vaziyetteydi ve biz 
ondan dolayı gidemedik. E, bu hilafı haki
kattir. 

• Şimdi diğer bir şeye temas etmek istiyo
rum, ama yol yapma faaliyetinde dediğim gibi 

Sayın Etcm Erdinç büyük bir vazife görmüş
tü:-. Sayın Erdinç'e de teşekkürlerimi arz et
meyi bir vazife telâkki ederim. Fakat Hınıs -
Karaçoban yolunun 1966 yılı programında ay
rılmış 250 000 lira ile yapıldığı ve ikmal edile
cek şekle getirildiği yolundaki beyan tamamen 
hilafı hakikattir. Bakınız Sayın Etcm Erdinç'
in bana verdiği vc:ûka; bütçe müzakeresi sı
rasında kendisine bu yol mevzuunda bir sual 
'sormuştum, Sayın Elem Erdinç 20 . 3 . 1067 ta
rih ve 351 sayılı yazıları ile bana verdikleri 
cevapta diyorlar ki, Hınıs - Karaçoban yolun
daki gecikmeler deprem sebebiyle vukubul-
muştur. Yani deprem sebebiyle tadil edilme
miş, bilâkis deprem sebebiyle geciktirilmiştir. 
Halbuki komisyonu:! raporuna baktığımız za
man, komisyon deprem sebebiyle bu yollar ya
nılmış bitirilmek ü::eredir, diyor. Bu hilafı ha
kikat bir reydir. 

Şimdi ikinci b'r soy daha göstermek iste
rim, sayın milletvekilleri bakınız ne diyor; 
Erzurum - Cat yolu. 56 kilometrelik bu yolda 
zaruri ıslahlar yapılmış ve yol kışın geçit verir 
hale getirilmiştir. Bu da program dışıdır, 500 
bin. lira sarf edil m i "tir. 

BAŞKAN — Acık oylama muamelesi devam 
ediyor, oylarını kullanmamış arkadaşlar var
sa lütfen acele buyursunlar. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Diler, muvakkat yol ile, daimi yol arasındaki 
farkı bilmiyorsun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Dinle, dinle; 
dinlemesini öğren, dinlemeden konuşuyorsun, 
sen ikis'ni de bilmiyorsun. İlk defa onu öğren, 
sonra p;c\ buraya. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan çok 
rica ederim, yedinizden bağırmak İçtüzük hü
kümlerine uygun değildir. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Savın Baş
kanım, o arkadaşın yerine ben olsaydım, eğer 
ben yerimden müdahale etseydim beni iki de
fa dışarı atardınız şimdiye kadar. 

BAŞKAN — Başkanlığa hakaret etmedik
ten sonra, dışarı atmak mümkün değildir Sayın 
Nihat Bey. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, 56 kilometrelik bir y^lırı zaruri 
ıslâhları yapdmış, yol kışın geçit verir hale ge
tirilmiştir. Ancak program dışıdır, diyor. Bakı
nız şimdi okuyacağım size, bu vesikayı bana 
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veren Arif Hikmet Onat, Bayındırlık Bakanı, 
verdiği tarih. 15 . 5 . 19G4: 19G2 senesinde Er
zurum - Çat yolu yapılmış, programa alınmış, 
bakım altına alınmış. Şuradadır, şöyle diyor; 
mezkûr yolun, Erzurum - Çat kesimi Devlet 
bakımı altında olup, imkân bulundukça kar 
mücadelesine tabi tutulacak yollar arasında
dır. Demek ki, bu yol deprem sebebiyle yapıl
mamıştır. Şayet, komisyon başkanı ve komisyon 
balkanının görüşlerine iltihak eden komisyon 
üyeleri Yüce Meclise saygı göstermiş olsalar
dı, lvç olmazsa böyle yanlı", bilgilerle Yüce 
'Meclisi"! huzuruna çıkmazdılar. Yine Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp, o zaman Millet Par
tisinde idi, onun da b'r vesikası var. O da di
yor ki, «Erzurum - Karlıova yolunun Erzurum 
- Çat arası bakım altındadır.» demek ki bu dep
rem sebebiyle yapılmamış, evvelce yapılmış. 
Evvelce yapılmış olan reyleri de deprem se
bebiyle yaptığını 'göstermek suretiyle Yüce 
Meclisin huzuruna çıkmak ne demektir? Biz 
ged boyacılıktan, bir göz boyamadan başka bir 
mâna taşımamaktadır. Biz objektif olarak me
seleleri mütalâa ettik d :yorlar. Halbuki bu gös
termiş olduğum deliller objektif olarak mesele
leri mütalâa etmenin en başta gelen deli'idir. 
Objektif değil kendi peşin kanaat ve kendi pe
şin hükümlerinin neticesinde bu şekilde hilafı 
hakikat bilgilerle Yüce Meclisin huzuruna çı
kılmış vaziyettedir. 

Sayın milletvekilleri, hayvan mahsullerinin 
değerlendirilmesi meselesi, Et ve Balık Kuru
munun durumu da münakaşa cd'ılmistir. Et ve 
Balık Kurumu iddia edildiği şekilde vatandaş
ların sağmal mallarını satmalmamıştır, afetze
delerin mallarını satınalmamışıtır. O bölgenin 
'halkı umumiyet itibariyle hayvancılıkla meş
guldür. Eğer, deprem olmasaydı dahi bu • de
ngen miktardaki hayvanatı satmalabüccck 
idiler. Sadece Et ve Balık Kurumu alır gibi 
görünmüş, fakat haddizatında sağmal hayvan
lardan hiçjbir tanelini almamıştır. Yine bunda 
da vatandaşlardan sorulmak suretiyle değil, 
valilerden abnmış bilgilerle yctinilmiştir. Bir 
arkadaşım dedi ki, efendim, valilerin beyanları 
üzerinde durulmuş, valiler bize hilafı hakikat 
bilgi vermiştir, diye şikâyet edilmiştir. Evet, 
'ben işte bunun delilini gösterdim. Gecen gün 
Sayın Komisyon Başkanı burada konuşurken 
dediler ki, Hınıs'ın Derviş "Ali Komuna baraka 

yapılmıştır. Hayır, katiyen yapılmamış, yola 
da gitmemiştir. Yazıktır, günahtır. Meclisin • 
huzuruna çakıp bu şekilde olmıyan bir şeyi ol
muş gibi göstcrmcık hakikaten Mealisin meha
betine yakınmaz. 

Yine sayın milletvekilleri, kerestenin nakli . 
bahis konusu; korca ta nakledilmiş. Kereste için 
d'3 Sayın Bakanın beyanlariyle, komisyonda bi
zim tesbiıt etmiş olduğumuz bilgiler birbirine 
uymamadadır. Sayın Bakan diyorlar ki, bendi 
konuşmalarında, biz enbeş firmaya, işin müs
taceliyetini gü<z önüne alarak mektup gönder
dik ve mektupla kendilerine talepte bulunduk. 
Halbuki bizim komisyona gelen evrakın içinde 
mokfcup ile değil, telefonla haberdar edilmişler
dir bu firmalar. Bu ikisi birbirine mübayindir. 
fiğer ciddî şekilde tetkikat yapılmış olsaydı, 
Sayın Bakanın söyledikleri ile vesika birbirine 
ınüıbayin olmazdı. Bu yönden de yine bir mü-
oayenet vardır, ö halde, bu rapor sadece, arz 
ettiğim gibi, bir yasak savmak maksadiylc ha
zırlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sabrınızı suiistimal et
meden bir hususa daha temas edeceğim. Bun
lardan en mühimi daimî iskân meselesidir. Sa
yın Bakan burada beyanda bulundular, dedi
ler ki; «Biz daimî iakân hususunda ge
reken tetkikatımızı yaptırmaktayız. Bilhassa 
bu mmtakanm sâkinlerinin hayvancılıkla meş
gul olduğunu müşahede ettik, orada et kom
binaları, bilmem efendim hayvan borsaları gibi 
leyleri temin ettireceğiz, bu bakımdan kendile
rine gereken yardımı yapacağız.» Teşekkür ede
lim. Ama bu kendilerinin mevzuuna girmiyor. 
Bizim istediğimiz şey vatandaşın emniyetinin 
tomin edilmesidir. Bir Hükümet nasıl sâri has
talıklara karşı vatandaşın hayatını emniyet al
tına alıyorsa, gelecek felâketler karşısında da 
vatandaşların hayatını emniyet altına almaları 
lâzım. Arz ettiğim gibi ve kendisinin hazırla
mış olduğu hasar tesbit cetveli bilançosunda da 
görüldüğü üzere, 3G 220 hane ağır hasara mâ
ruz kalmıştır. Karayazı da buna dâhil ettiği
miz zaman bu hasar 39 - 40 bin haneye baliğ 
olacaktır. 39 - 40 bin hane birinci derecede 
deprem bölgesinin içinde sakindir. Birinci de
recede deprem bölgesinin mânası, mütemadi şe
kilde buraların fazla zelzeleye mâruz kalacağı 
mânasını taşımaktadır. Nitekim biz Bingöl'e 
gittiğimiz vakit, Bingöl valisi bize, bugüne ka-
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dar 50 defa zelzele olmuştur, 50 defa yer sar
sıntısı olmuştur, diye beyanda bulundu. Bu 
40 000 hasara mâruz kalmış olan vatandaş, 
jeologların raporlarında ifade edilen yuvarlak 
taş ve çamurdan yapılmış duvarlı binaların al
tında yaşamaktadırlar. Şayet şiddetli bir zel
zele olur da, bu vatandaşlar bu binaların altın
da ölürlerse, bunun mesuliyeti kime aidolacak-
tır?. Ben şahsan bir milletvekili olarak bu me
suliyeti boynuma almak istemiyorum ve Yüce 
Meclise bütün çıplaklığı ile durumu arz et
mek istiyorum; 40 000 haneyi aş-ağı - yukarı 
altışar nüfustan hesabodip de çarptığınız za
man 240 bin nüfusa baliğ olur. 240 bin nüfu
sa baliğ olur, 240 bin nüfusun ha
yatı tehlike içindedir. • Çok muhterem ve 
kendisine hürmcukâr olduğum Sayın Ab bas 
Çetin iyi bir beyanda bulundular, dediler ki; 
2,5 milyon bu şekilde yuvarlak taş ve çamurdan 
örülü bina vardır. E, Devletin imkânları bunu 
kapsıyabilir mi? Hayır. Ben kendisine iştirak 
•ediyorum, .doğrudur. Ama bu 2;5 milyonun top-
yekûnu birinci derece deprem bölgesinin içinde 
değil, hasara mâruz kalmamıştır. Benim dedi
ğim, birinci derece deprem bölgesinde bulu
nan ve hasara mâruz kalmamış ola/n haneler 
içindir. Eğer Devletin kudreti bu hanelere kâfi 
gelmiyorsa, bir Devlet adamı olarak ortaya çı
kıp denmelidir ki; «Biz bunu yapacak vaziyet
te değiliz, teknik gücümüzü kullandık, deprem 
bölgesine dayanıklı bir proje tcsibit ettik, bu 
projeye göre en ucuz şekilde bir konut şu şe
kilde yapılır, siz de mahallî imkânlarınızla 
bu proj'eye göre kendi başınızın çaresine ba
kın, kendinize bir konut yapın bu
nun altına girin eğer girmezseniz, bir 
zelzele olur da bunun altında kalırsı
nız biz bunun mesuliyetini kendi üzerimize al
mıyoruz.» Bu şekilde beyanda bulunulsun. Bi-
'zim o zaman bir diyeceğimiz bir mesele kalmı
yor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi ayrılmış olan para 
miktarını da ifade ettiler Sayın Bakan; 43 mil
yon lira para ayrıldığını, 20 milyonu banka 
ıbir bölümden aktarmak suretiyle temin edecek
lerini beyan buyurdular. Ben bu 43 milyon lira 
topyekûn kendilerinin tesbit ettiği 20 007 ağır 
hasarın yararlarının sarılmasına, kanaatim 
odur ki, kâfi gelmiyecektir, 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış ar
kadaşımız var mı efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ve bu va
tandaşlardan bâzıları mu vaka t iskân için mem
leketin muhtelif köşelerine yerleştirilmiştiler. 
Bunlar 6 Hazirana kadar bekletildiler, döndüler, 
Şimdi kendilerine başlarını sokacak bir mes
ken yapılmayınca perişan vaziyette, yurtsuz 
ocaksız vaziyette kalacaklardır. E, bu 43 mil
yon lira para ile bin aileye ancak konut yapı
lacaktır, 19 bin aile kendi haline terk edilecek
tir. Bu vaziyette olacağına göre, Devletin im
kânları da yoktur, bunu da söylesinler; Dev
letin imkânı yoktur ki, biz sizi derhal iskân 
edelim, sizin başımızı sokacağınız, depremden 
müteessir olmıyan bir konutun altına sokmaya 
iktidarımız kâfi gelmiyor, onun için siz şu pro
jeyi elinize alın kendinize bina yaptırın, demek 
suretiyle hakikati vatandaşlara ifade etsinler. 
Bu şekilde biz de mesuliyetten kurtulalım, 
kendileri de mesuliyetten beri olsunlar. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir, Yüksek 
Meclisi derin saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar) 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkanım, sataşma var, söz istiyorum. , 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Söz isteğim 
vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun ona gelece
ğim. 

Sayın Nermin Neftçi, siz bir önergeyle sa
taşma olduğuna dair söz istemişsiniz. Yalnız 
şunu arz edeyim, 95 nei maddenin son fıkrası 
şöyledir: «O halde o mebus ne münasebetle 
söz söylemeye mecburiyet ıhılssetiğini beyan 
eder..» 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Arz edeyim 
efendim. 

Komisyon Başkanı konuşmalarında «âfet 
mevzuunu muhalefet bir istismar konusu ha
line getirmiştir.» sözünü kullandılar. Sayın Ba
kan da, tahripçi ve bölücü bir tutum şekl'inde 
ıbir ifadede bulundular. Bizim partimizin şiarın
da tahrikçi, bölücü ve istismar edici bir tu
tum mevcut değildir. Anamuhalefet partisi 
sözcüsü olarak, bunun bir sataşma olarak kabul 
edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, önerge
nizde yalnız Bakanın ifadesinden bahsediyor-
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sunuz, şimdi komıisyon başkanının da sataşma
sından bahsediyorsunuz 1 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Elimde notla
rım var, onlara baktım, umumi mânada kullan
mışlar. Ama, biz anamuhalefet partisi olarak... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
anamuhalefet partisine karşı değil de, sizin 
doğrudan doğruya, şahsınıza karşı söylenmiş 
bir söz varsa tavaih buyurun da, ona göre bir 
karar yereceğim. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Şahsımla alâ
kalı değil efendim. Âfet mevzuunu muhalefet 
bîr istismar konusu haline getirmiştir dendi... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, muhalefet 
yalnız sizin partinize vergi değil, bu Mecliste 
birçok muhalefet partisi vardır. Binanenaleyh, 
bunu sizin müdafaa etmeniz doğru değildir, 
'hiç söz veremiyorum. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Ama Sayın 
Balkanım, bizim partimize sataşma vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sizin par
tinize böyle bir sataşma olduğu kanaati hâsıl 
olmamıştır, direnirsoniz oylıyacağım. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Pe&i. 
Riyaset Divanı muhalefet partösi sözünü 

yalnız C. H. P. ne müteveccih olduğu kanı
sında olmadığından... («Yok öyle bir şey», ses
leri) Müsaade buyurun, öyle diyorlar efendim, 
muhalefet partisi diyorlar. Muhalefete mensu-
.bolması dolayısiylc kendi partisi üzerine çeki
yorlar. («Yok öyle şey» sesleri) Müsaade bu
yurun, o benim takdirime ait, yerinizden mü
dahale etmeyin. Oylamakla meseleyi hallede
ceğim, Tüzük ahkâmı bu. (Gürültüler) Müsaa
de buyurun. Riyaset böyle bir sataşma olduğu 
•kanısında değildir. Sataşmayı kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Muhiddin Güven, siz de bir sataş
ma olduğu iddiasındasınız. Testoit etmiş oldu
ğumuz zabıtlardan anlaşıldığına göre bir sataş
ma olduğuna Riyaset kaanidir, buyurun efen-
dıim. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylamaya katıl-
mıyanlar varsa, lütfen acele etsinler. Yok mu 
efendim? («Var» sesleri) 

Sayın Güven'den bir ricam var, ikinci bir 
sataşmayı icabettirecok şekilde konuşulmaması
nı istirham edeceğim, çünkü ıbu mesele çok 
uzamıştır. 

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI MUHİDDİN GÜVEN (istanbul) 
— Sayın Başkana teşekkür ederim, esasen altı 
senelik teşriî hayatımda böyle bir şey yapma
dığımı hatırlıyaca'klardır. Bu 'benim üslûbumun 
dışında olan bir mevzuudur, merak etmesin
ler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, İçtüzü
ğün 95 nci maddesine istinaden söz almış bu
lunmam beni müteessir etmektedir. Aslında bu 
Meclis kürsüsünden konuşulmuş olan şeylerin 
hakikaten geleceğe bir şeyler bırakması, ge
lecekte bizim artkamrzdan gelen nesillerin bun
lardan istifade etmesi lâzımgel'ir. Fakat ne ya
zık ki bâzı arkadaşlarımız bu haklarını çok 
başka türlü istimal etmektedirler. Evet, bâzı 
arkadaşlarımız dedim, kendi grupunun sözcü
sü olarak huzurunuza çıkan bir zat gecem haf
taki Çarşamba günü yaptığı konuşmasında 
maalesef âtiye terk edilecek güzel şeyler bı
rakmadı. Hele mevzuun tamamiyle dışına çı
karak şahsımı iaûlMaf eden konuşma yaptı, o zat. 
Aslında o zıatm yaptığı konuşma üzerinde bir de
ğer hüCmıüne vararak eovap vermek lüzumunu hûs-
setmiyeceüjjm. Ama, mademki burada'bu kürsü
de bir sıfatla konuşmaktadır, bu sıfatla konuş
tuğu için mecbur hissediyorum kendimi. 

Muhterem milletvekilleri, insanların normal 
ve tabiî hayatlarında fiilleri vardır, fiillerini tak
viye eden sözleri vardır. İkisi bir araya gelir bir 
şahsın varlığı üzerinde hüküm verdirir. İnsanla
rın bazan da rahatsızlıkları vardır ve bu rahatsız
lıkların tedavi edildiği müesseseler de vardır. 
Ama bâzı konulardaki insanların rahatsızlıkları 
elbetteki idraklere hitabederek neticeyi istihsal 
yolu ile de araştırılabilir. Ben işte bu araştırma
nın içinde olacağım. 

Muhterem milletvekilleri, grupunun sözcüsü 
olarak konuşan zata, meseleleri ele alırken neler 
söylemedi. Diyoi- ki, Komisyon Başkanı demokra
sinin faziletine göre çalışmamıştır. Her şeyden 
evvel faziletin ne olduğu üzerinde münakaşa et
mek lâzımgelir o zatla. Bu münakaşayı yapmayı 
zait addediyorum. Fazilet kimsenin inhisarında 
değildir, hele o zatın. Fazileti ortaya koyacak 
olan insanların her şeyden evvel diğer kişileri de 
kendi ayarında telâkki etmesi lâzımgelir. Bu as
gari bir itina ve itibarın neticesidir. Eğer o zat 
bundan yoksunsa, ona ben karışmam. 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Sataşma var, 
söz istiyorum. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — İste bu ko
nuşmasından sonra, Riyaseti işgal eden zat ken
disine ihtar ediyor ve o da hak veriyor Riyasete, 
bundan sonra konuşmasına dikkat edeceğini söy
lüyor, yani bir haksızlık yaptığını itiraf ederek, 
dikkat edeceğini söylüyor. Şimdi de yerinden, sa
taşma var, diyor. 

Önerge sahiplerinin Komisyona dâhil edilmesi 
keyfiyeti üzerinde fikir ve mütalâalarını beyan 
ettikten sonra, bu zat, hakimlik ve hakemlik va
zifesi verildiği zaman kendi tıynetinin tesiri al
tında kalmak suretiyle hakkı değil, haksızlığı ter
cih eder, diyor. Kim?.. Ben.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 34 ııcü mad
deyi tatbik ettin mi, etmedin mi?.. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — İste bu za
tın tahammül derecesi budur. Ben onun üslûbu 
ile konuşmuyorum, ben muayyen bir seviyenin 
içerisinde kalmaya çalışıyorum. Görülüyor ki, 
rahatsızlığı devam ccliycr, rahatsızlığı devam 
edecektir. Çünkü bütün bu kcaıuşmalardan son
ra isterdim ki, bu zat bir intibahın içine girsin. 
(A. P. sıralarından «ne gezer» sesleri) Onu siz 
söyleyiniz. 

Onun o meşhur 34 ncü maddesine geleceğim. 
Diyor ki, Komisyon Başkanı o4 nc.ı mauue/ı 
okurken, arkasından da o bektaşinin fıkrasını an
latıyor, lâtakrabus solâte, ben onu ortasından böl
müşüm, maddeyi ikiye ayırmışım ve sonra size o 
şekilde takdim etmiş'.im. Her şeyden evvel insan
ların okuduğu şeyi anlamaları lâzımgclir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sen anla. 
A ]?. A«T i .11 MA K()M i S YON i ı ü A- K A N i 

MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — Söyledi
ğim her t^cyı kendine aıiniyorsa haklıyım. Bakı
nız ne diyor 34 ncü madde : «Her encümenin 
müzakereleri hulasaten zaptadilir. Şu kadar ki 
encümen karar verirse harfiyen zabıt da tutula-» 
bilir. Âzanm - ben bunu okumamışım - isimleri 
zabıt ceridesinde tasrih olunur. Bu zaptı âza im
zalar...» 

Muhterem arkadaşlarım, şu gördüğünüz dos
ya Komisyonun müzakere zabıtlarına ait dosya
dır. Geçen defa da gösterdim. Hulasaten zap-
tedilmiştir. İmzalar da vardır. Eğer kendileri 

imza etmemişler do ondan dolayı zabıtları orta
dan kaldırmak lazımsa, bu mümkün değildir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — O zabıtlar 
kecnlem yekûn addedildi. 

ARAŞTİRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — İşte bakı
nız yine yerinden neler diyor; «kecnlemyekûn ad-
dcdilınelidir» diyor. Neyi? Komisyonun müzake
re zabıtlarını. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler rica ediyo
rum, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUIIİDDN GÜVEN (Devamla) — Şimdi ko
nuşmamın biraz ilerisinde «Lâ takrebüssalâte» 
mest1]esine, bektaşinin fıkrasına geleceğim. 

Ayrıca bu zat benim için diyor ki; «Kendisi 
bakanlık yapmış, grup başkanvekilliği yapmış ve 
hasbelkader de Komisyonumuzun Başkanlık vazi
fesini deruhde etmiştir.» 

Çok muhterem arkadaşlarım, ben grup baş-
konvckiiliğini kendi • Grupumda itimat ihraz ede
rde kazandım. Bu, ona ait bir mesele değil. Grup 
başkaııvckilliğ'.ni önümüzde, Büyük Meclisin 
önünde ifa ettim, kusurumu en aza indirmeye ça
lıştım, bu lenim için en büyük bir iftihar kayna
ğı lir. Zannediyorum ki, Grupum da bu mevzuda 
daima, takdir ölçülerini kullanmıştır ve kullana
caktır. 

BAŞKAN — Açık oylama işleminde oylarını 
knlkınmıyan arkadaşlarımız varsa lütfen oylarını 
kullansın. Açık oylama kutuları kaldırılacak
tır. 

ARAŞTIRMA. KOMİSYONU BAŞKANI 
MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — Bu zatın 
bununla ne ilgisi olabilir diye düşündüm. Bir 
şeye erişememek meselesi var. Ayrıca ben bakan
lık yapmışun. Evet yaptım. Yedi ay bakanlık 
.yaptım; hizmet için, sizlere hizmet etmek, Mil
letime hizmet etmek için yaptım. Bu da, kısa 
biran için olsa dahi hayatımın şerefle taşıyacağım 
sayfalarından birisini teşkil eder. Ama hasbel
kader Komisyon Başkanı olmuşum. Bu nasıl öl-
;ii? Bu zat hukukçudur, bu zat hâkimlik yaptı
ğını söyler, bu zat milletvekili seçilm'.ştir, yani 
'oçimo itiLar eden bir müessesenin içinde çalış
maktadır. Binaenaleyh, seçimle seçilen bir Baş-
:aa nasıl hasbelkader Başkan olur? Gayet tabiî 
i, burada kullandığı kelimede, kendi tabiatının 
i r icabı saklıdır. 



\ 

M. Meclisi B : 122 21 . 6 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Oylamaya katılmamış arkadaş
la:' var mı? Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. Kutular kadi
rlisin. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — Bu arada 
değerli arkadaşlarım, Sayın Abbas Çetin yerinden 
müdalıale ediyor; Bajkanlık iein rey kulla ndmdı 
diyor. Bu zat reddediyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Reddetme
dim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUIIİDDN GÜVEN (Devamla) — Verdiniz 
miydi? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet. 
ARAŞTİRMA. KOMİSYONU BAŞKANI 

MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — E.. Şimdi 
itiraf hâsıl olduğuna göre ben üzerinde durmıya-
cağım. Demek ki hasbelkader değilmiş, kendi 
rcyleriylo ben Başkan olmuşum. Bu bir itirafın 
tosbitidir. Onun için bu suali sordum, cevap 
verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, ben çok kıymetli 
komisyon üyesi arkadaşlarımla beraber bir ha
kikatin tesbiti' ivin, felâkete uğramış vatandaş
lara götürülen hizmetin takdir ölçülerine bağ
lanması için bir hizmet ifa ettim. Ama bu zat 
benim hizmetimi şöyle kıymetlendirmeye çalışı
yor : Ben işte şöyle yaptım, böyle yaptım, de
mek curcLi'yl'c i'Icrdc bu yaptıklarını kendine bir 
siyasi basamak iein türlü yollara başvurmuştur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Başka türlü 
mân alandırryorsun. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — Bakınız 
yer'Uden no diyor; «Başka tüıi'ü mânalandrr-
mak istiyorsunuz» diyor. Yani bu, sözünü geri 
alma kabilinden midir acaba? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yok, yok. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUIIİDDİN GÜVEN (Devamla) — Yok, diyor 
şimdi. İşte tezadı : Bir öyle, bir böyle. (Gürül
tüler) 

B"n komisyonda... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; 
Sayın Güven karşılıklı konuşma gibi oluyor. 

Bu, müzakere usullerine aykırıdır efendim. 
Çok rica ederin Sayın Diler, siz de yenni'z-

elen müdahaleyi biralımız da bir an evvel şu 
işi ikmal etmiş olalım. Bakınız çok uzadı bu iş. 

Buyurura efendim. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Şimdi efen-
cll'm, 946 haneyi almıştır diye gösteriyor diyor, 
raporda. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Raporda de-
ği'l notlarda. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Rapor

da değil, notlardaymış. Onu da tasrih etti, o da 
zabıtlara geçti. 

Notlarda da öyle değildir. Yanımda olsaydı 
okurdum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — 88 nci say. 
faya bak. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, lütfen • Sayın Diler'in sabırsızlığını tes
kin ediniz. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğimi 
Sayın Güven. 

Sayın Diler'e o kadar rica ediyorum, yeri
nirden müdahale etmeyiniz, şu işi bitirelim, di
yorum, ona rağmen mütemadiyen müdahale edi
yorlar. Sonra tüzüğü tatbik ettiğimiz zaman da 
haksız muamele yapıyorsunuz diyorlar. Ben de 
buna şaşıyorum. Çok rica ediyorum Sayın Di-< 
lev, yerinizden müdahale etmeyiniz, bu kaçıncı 
ricam... 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Otur
sun da düzeltsin Saym Başkanım. 

ARAŞTIRMA • KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Şimdi Bek
taşi fıkrasına geliyorum : Erzurum'da komisyo-
ııaımuzun şeker fabrikasında yaptığı bir müza
kere vardı. Orada Sayın Necati Güven'in ver
miş olduğu bir önerge vardı. Bu önergenin za
bıtlara geçirilişinde bu zat diyor k i ; «Necati 
Güven'in önergesi okunup oylandı, halbuki oy
lanmadı,» diyor. Doğrudur. Çünkü bunun doğ
ruluğunu arkasındaki cümleler teyidediyor. Ya
ni, oylandı sözü zapta yanlış geçmiş. Arkasın
daki cümleler teyidediyor bunu. İşte (lâ tak-
rabüssalâte) burada. Yani, yanlış olan cümleyi' 
okuyor, kendisine mesnet olarak alıyor, ama, 
alt kısmını okumuyor. Ben şimdi onu okuya
cağım. Diyor k i ; Abbas Çetin önergenin, neti
ceyi değerlendirmek için, alınıp hıfzını istedi. 
Kemal Yılmaz aynı teklife iştirak etti. Abbas 
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Çetin'in teklifi ile önergenin bil'âhara mütalâa 
edilmesine karar verildi. Sayın zat, üstteki yan
lış cümleyi okudun, alt tarafını niye okumadın ? 
İşte Bektaşi'nin fıkrası. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — O önerge var. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MUHÎDDlN GÜVEN (Devamla) — Yani ken
dince okuyacak, aylardır bu zabıt elinde, yan
lışlığı görecek, bizi tashih için ikaz etmiyecek, 
sanki bize bir tuzak hazırlıyacak, bu kürsüde 
o tuzağın içine bizi düşürecek. Gayreti o... 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef komisyon 
çalışmalaranızın yansını ve kendi konuşmasın; 
tahsis ettiği zamanının yarısını mecburen bizim 
yaptığımız konuşmanın dörtte birini tahsis et
tiğimiz kendi meselesine gelmek mecburiyetin
deyim. Çünkü bu zat, dosyada mevcudolan bir 
evrakın tarafımdan yok edildiğini iddia edi
yor. Bu ne büyük bir cüret, bu ne büyük bir 
cesaret, hakikatlerin karşısında hem... 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Hiç 
düşünmüyor, düşünmeden söylüyor, düşünme
den.. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan rica ediyo
rum, yerinizden müdahaleye devam edecek 
»olursanız Tüzüğü tatlbik etmek mecburiyetinde 
kalacağım, sonra bize bahane bulmayın. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUfÜDDIN GÜVEN (Devamla) — Dosyayı 
huzurunuzda okudum. Bu mevzu için Erzurum 
Valisinin bize yazmış olduğu mektuba eklenmiş 
olan evrakı teker teketr gösterdim, zabıtlara 
geçti, ayrıca bizim komisyon zaptında da mev
cut. Eki 4 diyor, size 4 tane vesika okudum, 
5 nciyi nereden çıkarıyor? 

NİHAT DİLER (Devamla) — Necati Gü-
ven'e sor? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MUHİDDtN GÜVEN (Devamla) — Bakınız 
söylüyor. Ben dedim ki; bu bir muhayyile ica
dı olmasın, yani illüzyon denen bir şey vardır 
bilirsiniz,, böyle bir şey olmasın. İnsan bir şeyi 
kurar kurar, hakikattir diye kabul eder, bir 
vehmin içindedir ve onu artık karşı tarafa ima
le etmeye çalışır. Veyahut da bu zat böyle bir 
evrakın olduğunu biliyor, görmüş, daha evvel 
meşgul olmuş, başkalarının imzası var, onu da 
biliyor, kendisinin imzası yokmuş.. Bu hakikat, 
yani komisyon faaliyetinde komisyondan geç
miş olan vesikaların dışında bir vesikayı ken-
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lisi görüyor, biliyor, bunu tutuyor bir ek ola
rak, bir isnadolarak hani o isnadı, iftirayı kul
lanır, daima hop etrafındadır onlar, getiriyor 
huzurunuza Komisyon Başkanı olarak beni it
ham ediyor. Çok garip bir tecelli, iftirası da, 
isnadı da, buna ait» bütün düşünceleri de o za
tın yanında kalacaktır. Gayret sarfetsin de 
bunlardan kurtulabilsin, diyorum. Ama, sayın 
arkadaşlarım bunun arkasından Ağaıgelin kö
yündeki vakayı dile getiriyor; Ağagelin köyüne 
iözde kendisi sevk etmiş, onu söylemeye çalışı
yor. Ön arabada biz vardık, sayın vali ile bir
likte Ab'bas Çetin, Kemal Yılmaz ve rica ettim, 
sayın validen, burada kalıp bunlara bakalım 
diye. Arkadaşlara o şekilde ha'ber verip indim, 
hâdise ondan sonra zuhur etti. Bir hâdiseyi de 
ayrıca tesbit etmeye kendimi vaızifeli addettim 
iöylcdim. Bunun karşısında diyor ki; «İftira-
un en korkuncunu yaptı, bu ahlâksızlığın taa 
kendisidir», diyor, bana tevcih ediyor bunu. 
Ama ben komisyon arkadaşlarımdan şahit gös-
terirsem, ama ben bu vakıa "çin komisyonun kâ
tibini şahit gös'terirsem ne yapacak ? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Göster. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 

MÜIIIDDİN GÜVEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu işi fazla uzatmak istemiyo
rum. Bu zat kendine bir daire çizmiştir, bu dai
renin bir tarafına sahtekârlığı koymuş, bir ta
rafına tertibi koymuştur, bir tarafa ifitirayı 
koymuştur, bir taraf da isnadı. Şimdi bir kab 
eksikdi; ahlâksızlık kalbini getirdi, oraya oturt
tu. Fikrî olarak bir meselenin cevabını vereme
diği müddetçe ellerini bu kabın içerisine dal
dırıp kanşısmdakilerin üzerine atmaya çalışı
yor, ama farkında değil, bu dairenin etrafında 
fanus var, bir cam duvar; elini kaCoa daldırıp 
karşısındakine atmıya çalıştıkça, o attığı şey 
cam duvara çarpıp kendine dönüyor. Eğilirse 
yakasının üzerinde görecek. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizden özür 
dileyerek huzurunuzdan ayrılyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, birşeyi öğrenmek işitiyorum. Ar
kadaşımız konuşurken kime söyledi-bu lâfı? 
Muhalefete mi? Yoksa onun şahsına mı? Zabıt
lara böyle geçiyor. 

BAŞKAN — Öyle bir şey yok, öyle bir şey 
yok. (Gürültüler). 
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Müsaade buyurunuz, öyle bir şoy yok. Riya
set bu hususu dikkatle takibetmektedir. Emin 
olun efendini, öyle bir şey yjk. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sataşma var, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yok Sayın Diler, rica 
öderim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Balka
nım, Komisyon Başkanı arkadaşların isimlerin
den bahis etti. Bu arkadaşlar kürsüden, benim 
Türkçe'den gayri bir lisan konuştuğumu söyle
sinler milletvekilliğinden istifa ederim. (Gürül
tüler). Konuşmalarında, arkadaşları şahit gös
tereceğini söyledi. Bu arkadaşlar çıksın bu 
Yüce Meclis huzurunda beyanda bulunsunlar. 
Aksi takdirde bu iftiranın cevabını vermek 
mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, Komisyon 
Başkanı siızin konuşmalarınıza bir cevap verdi. 
Size bir sataşma yoktur. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Şahit olarak 
arkadaşları gösteririm, dodi. Şahit olarak gös
tereceği arkadaşların isimlerini zikretsin. Bu 
arkadaşlar da bunu Meclis huzurunda beyan 
etsinler.. Aksi takdirde bir sataşma vardır, sötz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Riyaset olarak böyle bir sataş
ma olduğuna dair kanaatimiz yoktur. Direni-
yorsani'Z, oylıyacağım. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Direniyorum. 
'BAŞKAN — Riyaset bir sataşma olduğu 

'kanaatinde değildir. 

•Sataşmayı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmemiştir. 

Bu hususta yeterlik önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayeti arz ve teklif 

öderim. 

İstanbul 
Nuri Enoğan 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde bir önerge 
verilmiştir. Evvelâ onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakerenin kifayetine dair verilen önerge

nin aleyhinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına konuşmak için söz verilmesini saygı ile arz 
ederim. 

Erzurum 
Gıyasettirı Karaca 

•BAŞKAN — Buyurunuz efendim, kifayet 
aleyhinde. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTlN KA
RACA (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, hakikaten bu konu üzerinde Yü
ce Meclis, hatırımda kaldığına göre, 8 birleşim
dir bu araştırma hakkındaki müzakereleri de
vam ettirip götürmektedir. 

8 birleşimden sonra verilen kifayet önergesi
nin aleyhinde konuşmanın iyi karşılanmıyaca-
ğmı takdir edenlerdenim. Bütün bunlara rağmen 
kifayet aleyhinde konuşmanı grupumuz içi de, 
şahsımız için de mecburi bir görev olduğunu ifa
de etmek isterim. Şöyle ki ; Yüce Meclis takdir 
eder ki, Meclise verilen önergenin maksadı ve 
gayesi, Hükümetin deprem bölgesinde yapmış ol
duğu hizmetlerde noksan görülen bâzı hususla
rın mahallinde tetkikini yani araştırılmasını iste
mek içindi. Mahallinde bu noksanları tesbit et
mek üzere görevlendirilen Araştırma Komisyo
nu üyeleri ve bilhassa önergeyi Yüce Meclise 
takdim eden imza sahipleri, elbette ki, mahallin-
do -Hükümetin noksanlarını gördüler ve tesbit 
ettiler. Bu minval içerisinde önerge sahiplerinin 
önergelerinde mevcudolduğunu belirttikleri nok
sanlıkları, yanlışlıkları ve bâzı hataları dile ge
tirip bu Mecliste konuşmaları normaldir, kanu
nidir ve kendi haklarıdır. 

'BAŞKAN — Rica ederim, kifayetin aleyhin
de konuşunuz. Siz esastan bahsediyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTlN KA
RACA (Devamla) — Esası değil, bir meselenin 
müstenidatını yapıp sebebini izah edeceğim, Sa
yın Başkanım. 

Şimdi, Yüce Mecliste Grupum adına konu
şurken noksanlıkları birbir dile getirip söyle
dikten sonra, buraya çıkan komisyon başkanı, 
komisyonun sözcüsü veyahut da İmar ve iskân 
Bakanı, araştırma önergesini veren arkadaşların 
münhasıran kusurlardan bahsettiğini söylediler 
ve bizlere, hiç de haklı olmıyan telmihlerde ve 
ağır isnatlarda bulundular. Eğer kifayeti kabul 
etmez de söz verirseniz biz bu isnatların, itham
ların ne derece haksız ve yersiz olduğunu huzu
runuzda ispat ederiz. 

— 113 — 
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Konuşmamıza, eğer heyecanımız sebebiyle is-
temiyerek veya farkında olmıyarak her hangi 
bir şahsa bir hakareti fimiz kelime ağzımızdan 
çıkarsa peşinen özür dileriz, diye başlamıştık. 
Fakat bu özür dileme kelimesini Komisyon Baş
kanı kürsüye çıktığı zaman ele aldı, kendine 
göre muhayyel bir hedef yaptıktan sonra «Şim
di Sayın Karaca'mn neden özür dilediğini anla
dım, bu şartlar içerisinde Sayın Karaca'mn !;•-
zmıgelir ki, bu Meclisteki yerini de terk etmesi 
ieabederdi» şeklinde bir konuşma yaptı. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, bu, kifayet aley
hinde bir konuşma mı? Evvelki konuşmalarını
zın hulâsasından bahsediyorsunuz. Çok rica ede
rim. 

C. II. P. GRUPU ADINA GIYASETTtN KA
RACA (Devamla) — Hulâsasından değil efen
dim, niçin böyle söyledi... 

BAŞKAN — Ama öyle değil ki, nihayet s'.z 
şunu söylersiniz; bize taarruz vâki olmuştur, bu
nu cevaplandırmak üzere bize müsaade buyuru
nuz da kifayeti kabul etmeyiniz, diyebilirsiniz. 
Ama bunun bütün detaylarından bahsederseniz 
esas hakkında konuşma o'iur. Çok rica ederim, 
kifayet aleyhinde konuşunuz, bunun dışına çık-
maymız. Ricam bundan ibaret. 

O. II. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN KA
RACA (Devamla) — Şimdi, biz burada konuş
mamızı yaparken drprem bölgesine tahsis edilen 
kerestenin hususi eşhasa verildiğini, samandaki 
rüşvet olayından, suiistimalden, birçok menfi 
propagandalardan bahsettik. Bütün bunların 
hiçbirisine Sayın Başkan cevap vermedi. Hiçbi
risine, h'cbir kelime Te temas etmedi. 

GeMi. Irzim burada durm ".mamız icabettiğini 
•söyledi. Eğer Yüce Meclir, kifayeti kabul etmez 
de müzakerelern devamına karar verirse bulada 
tekrar yapacağımız konuşmalar sonunda, kimle-
rin bu Metiste durması icabettiğini, kimlerin 
durmaması icabettiğini o zaman Yüce Meclis da
ha iyi takdir eder. 

Savın Komisyon Başkanı b':zim söylemediği
miz fikirleri bize izafe etti ve bu sebeple de ki
fayeti müzakere önergesi verilmek suretiyle hâ-
disnnin kapatılması cdıctinc gidilmektedir. Araş
tırma önero-esi voren bir üyenin konuşmasına 
muka.bil, bir bakan, bir komisyon sü-cüsü, bir ko-
m'svon başkanı, İrr Adalet Parti Sözcüsü; dört 
k'Vı b ;r grup sözcüsüne karsı cevap vermektedir. 
Meselelerin ne kadar muallâkta kaldığının isbat 

edilebilmesi için kifayet hakkında verilen öner
genin. reddedilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, ikinci defa rica 
ediyorum. Eğer bu ricamı da kabul etmezseniz 
sözünüzün kcsilmos:ni oylıyacağım. Oylama ne-
ticesindo sözünüzün kesilmesine karar verilirse 
»özünüzü kesmek mecburiyetmde kalacağım. Bi
zim ricamız şu: Yeterlik önergesinin reddi husu
sunda ne gibi şeyiniz varsa hulasaten bunu söy-
levip reddini istiyeceks'niz. Siz mütemadiyen ko
misyon başkanının konuşmasından, sizin konuş-
maınızdan b°jhsnd:p duruyorsunuz. Esasen bu 
mevzuda, ne sÖylo,nm'şse, 7 - 8 birleşimdir söylen-
mr. okluğunu zâtıâlinlz de ifade ettiniz. Artık 
burada söylenecek söz ka'mamıştır. Kifayet hak
kında nevi sövlivo^o^siniz onu lütfedin de bu iş 
artık avdınlığa çıksın. 

G II. P GRUPU ADTNA GTYASETTİN 
KARACA ('De^amka) •— Saym Başkanım, biz
den ?w"n. konuşan konuşmacı arkadaşlar, yap-
m""i oVluğumıiT konusmanm dışında yep ymi bir 
hedn? hazırlavm o hedefe kendi muhavyel di'nün-
c^e^Vıe göre bir taarruzda bulundular. Bütün 
bun1'ı,",r\ f»nTrnjnm Yoreb^mek iç;n... 

BAŞKAN -— R;ca cd.-̂ -im, sizin konusmnla-
•"invd'in hic bahsedilmedi ki, yalnız Ndı^t Diler 
arkadaşımızın konuşmalarına cevap verildi. 

. C II. P. GRUPU ADTNA GIYASETTtN 
KARACA (Devamla) — Sayın Başkanım, Ko
misyon Balkanı her cümleslnm basında, her sa
tırın b-ışmda GıvasottVı Karaca ve Nermin Neft
çi, dive bahsettiler. Cok istirham eder'm, şimdi 
Komisvon Başkam çıktı Nihat Diler arkadaşımı
za sataşma, bahsinde de konuştu, sataşmanın ta
mamen dışında a^kadaşımızm konusma^rına. ce
vap ve-dile-. Bunları lütfedip s°,bırla dinlediniz, 
a mı. bize gelince,, din^mem divorsunuz, oya su-
nuldu'"u. takdirde mldedPcceği kadar tabiî ve 
normal brr şey yok. Ama bu mutlaka sözümü
zü kesmek maksadında ise inelim, konuşturma
yınız. 

BAŞKAN — Riyaset hhılvr zaman bir arka
daşın sözünü kesmek mevkiinde delildir. Siz, ra-
no- üzerinde konuşulmamış, açıklanmamış bas
it0. bir şev varsa onu söyleyebilirsiniz, ama ko-
nrnma, 'silsile1 erini takip edecek, bu bunu söyle
di, filan arkadaş şunu sövledi, o ona cevap ver
di, b .̂n sövlc konuştum derseniz o zaman bu ko
nu üzermde tekrar tekrar konuşma oHır, yeter
lik önergesinin aleyhinde konuşma olmaz Saym 
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Karaca. Tavzihan arz ederim . 
C. II. P. GRUPU ADINA GIYASETTIN 

KARACA (Devamla) — Sayın Başkan, ilk önce, 
komlsvon sözcüsü olarak konuştuktan sonra ko
nuşan Hükümet ad-.na Sayın Bakanın, komisyon 
başkanının konulmaları bizim konuşmalarımızın 
dışında ve bize bir isnat mahiyetindedir. Bunla
ra. cevap vereceğiz. Meselâ sayın Bakan diyor ki; 
H ı n k t a p-ofrbriko ev yapılmıştır, 31 Ekime 
kadar... (A. P. sıralarırdan pfr-iiltüler) 

BA-KAN — Cok rica edorim, cf"or böyle de
vam ederseniz ben sözünüzün kesilip kesilme
mesi hususunu ovlamak mecburiyetinde kalaca
ğım. Yahut bağlayın su iş bitsin. 

A. P. sval arından bir üye — Siz közünü ke-
sc-bTır^'n'-; Rayın Başkanım. 

BAŞKAN -— Doğrudan do^ruva. ker/vueviz 
o-To'-nT-n. îft"i"""V buna manidir, ancak oylamak 
suretiyle kesebiliriz. 

C. TT. P. GRUPU ADTNA OTYA SETTİN 
KARACA (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Baş
kan. 

f)iv-n Balkan, kif^vot h^kV.ncla. konuşmak 
i'ro~e huzura fohPm. Yüce M C C ^ T iktlda""! t n n-
s'l orlon arka dini m- da Savın Balkan rribi dü-
r.ü^nek s^^etiyle konuşmama mani olundu. Ta
rih bu vfıkıav1. şa.Vt olaonktr\ (A. P. sı "abı-
r-;nd°n. n,ir,ü1Hile'") B'ifün idd:nbırımız delilleriy
le r,̂ ">t pd:ımi°tlr. II'lAfı hakikat isnada1* v,rı-
d""' K^-n^manvı d^Trrrrnnp. ka-'.ar verildiği tak
dirde, bunları acıklıya ca<"ız. Önergemi-de ya-
z^m/r. o^an hususların kafferln;n ve kâm i1 on de
lile mü koniden. ırörgüvo müsteniden ve komis
yon •"nmTnn. da^°nmak suretiyle hen-i isnat 
edilmiştir. Söz hakkı s^n^adan verilmediği iebı. 
'bu d/v-nmızm da vâ d*-». kahnasmn. savn komis-
vm. bıskanı da, iktidara. menfur» arkadaşla" ma-
r'f.^tiv1". var d T I e/ı o1 muştur. Bu bakımdan dâva
nın noksan kalan kısmını tarihe emanet ediyo
rum. 

Savalarım1 a. 
BAŞKAN —• Savm Karaca son ifadeslvle, 

komrvma yana madiği ie'n bulada, kifaveti ba
hane odnv,ok koımr,m,,l\\a o1 dudunu kon d i1 eri be-
y^-n nHVio-ı VW"k bunda ba^kan^-ın söz kesmek
te bir kastı olduğunu kimse iddia edemez. 

Şimdi müsaade buyurun arkadaşlar, kifa.veti 
oylarınım arz edeceğim. Kifayeti kabul odon-
le.-... Kabul ctmiyenlcr... Kifayet kabul edilmiş
tir. 

Bu hususta birkaç önerge vardır, onları oku
tuyorum erendim. 

Sayın Başkanlığa 
Varto ve havalisi deprem felâketi üzerine 

Yüce Meclisçe- kurulan Araştırma Komisyo
nu raporu üzerindeki müzakereleri takibetmiş 
ve raporları okumuş bulunuyoruz. Bu mak
satla : 

1. Felâket .bölgesinde Araştırma Komis
yonunun 9 gün kaldığı anlaşılmaktadır. Bu
nun iki günü dinlenmeye ayrıldığı takdirde, ye
di gün içinde ciddî bir araştırmanın yapılması 
mümkün değildir. Felâket bölgesinde yollarda 
geçen saat ve günler de hesaba katılacak olur
sa, araştırmanın çok sathî yapıldığı belirir. 

2. Arattırma raporu, komisyon halinde 
müzakere edilerek düzenlenebilir. Mutabakat 
ve muhalefet noktaları tesbit olunur. Buna 
hiçbir surette uyulmadığı, raporun gelişigüzel 
tanzim edildiği anlaşılmaktadır. 

o. Gerek Devletin, gerek halkın ve gerek
se Kızılay ve Krzılayın Milletlerarası Statüye 
dayanarak LİG vasıtasiyle harekete getirdiği 
Kızılhaçlar ve Kızılarslan ve Güneş teşekkülle
rinin Devletin yardımlarına yaklaşık olan yar
dımları ve tevzi neticeleri sarih olarak tesbit 
edilememiştir. 

4. 7 Mart 19G7 tarihinde aynı bölgede vâki 
olan deprem hasebiyle jeologların verdikleri 
kedn büyük tehlike raporu üzerinde ne ya
pılmıştır ve ne glüi tedbirler alınmıştır meç
huldür. 

Be"f)uçuk ay sonra aynı bölgede ikinci bü
yük deprem Ağustos 19 da vukubuldu. Bin
lerce vatandaş öldü. Konunun bu yönü de ay
dın1 anmamış tır. 

Jeologların kesin tavsiyeleri açıkta kalmıştır. 
Hâdiselerden ders almak şarttır. Araştırma

nın gayesi budur. Komisyon raporu ile bu ga
yeye varılmamıştır. 

5. Raporda yer yer suiistimaller olduğu ve 
mathallin.ee tahkik safhasında bulunduğu işaret 
edilmektedir. Bu kâfi değildir. Mahiyetleri, 
neticeleri meçhuldür ve meçhul kalmaya mah
kûmdur. Bunlardan birkaçının önemine bina
en ayrı ayrı tahkik edilerek süratle neticeye 
bağlanması zaruridir. 

Bunlar hakkında uzun neşriyat yapılmıştır. 
A) Çeşitli bölgelerden çeşitli mlıtaahhitler 

tarafından 41 000 M3 kereste nakliyatı konusu. 
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Deprem 19 Ağustos 19G6 tarihinde olmuştur. 
Nakliyat depremden 18 gün sonra çıkarılan 
5 . 9 . 19GG gün ve 6/G690 sayılı Kararname 
ile yürürlüğe giren «Deprem âfetine ilişkin hiz
metlerin yürütülmesi hakkında» Yönetmeliğe 
göre Eylül 19GG ayımla ihale edilmiştir. 

B) Tecrit bedeli keşiflere dâhil edilmiş ol
duğu halde bunlar halk tarafından parasız 
olarak sağlanmıştır. Miktarı 1 750 000 Uradır. 
P>u paranın halka ödommesi lâzım iken, kime 
ödendiği meçhul kalmış, hesaben ödenmiş gibi 
gösterilmek suretiyle heaaplara geçmiştir. Ko
nu meçhuldür. 

C) Bi.rtalom pusla ve kartlarla deprem 
malz.cmcsi maksat dışı sarf edilmiştir. Mesul
leri raporda meçhuldür. 

D) Lüzumsuz yerlere lüzumsuz barakalar 
yapılmıştır. Bunlar melhuz bir felâket sonun
da kullanılabilecek yerlerde değildir. Miktar
larının 3 000 in üzerinde olduğu anlaşılıyor. 

Bu inşaat şaşkınlık eseri olsa gerek. Hazi
ne 15 000 000 liraya yakın b:c zarar görmüştür. 

Arz eylediğim bu hususlar aydınlığa çık
madan Yüce Meelis üzerine önemle eğildiği 
konu hakkında bilgi sahibi olamaz ve kesin 
gereğini yapamaz. 

Gelecek nesiller de bizleri tarih önünde kı
nar, mahkûm eder. 

Felâketlerden ders alınmaz. 
Raporun komisyona iadesini, tahkiki gere

ken hususların Maliye Teftiş Kurulu tarafın
dan tahkik edilmesini ve bunun için komisyona 
3 ay mohil verilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ilamdi Orhon 

BAŞKAN — Ilamdi Orhun arkadaşımız öner
gesiyle raporun Komisyona iadesini istemektedir. 

Bir iade önergesi daha var, onu da okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Deprem bölgesinde Meclis Araştırması yapan 

Komisyonun raporu usul ve esas yönünden birçok 
noksanlık!arla malûldür. 

1. Yanlış bilgileri ihtiva etmektedir. 
2. Bütün çabalara rağmen İmar ve İskân 

Bakanının ve idare âmirlerinin gayrikaııuni ic
raatlarını tesbit ettiğimiz halde ve bunların ilgili 
makamlara ihbarlarının yapılacağı bildirildiği 

halde, bu yolda bir muameleye tevessül edilme
mişti.'. 

3. Daimî iskân için ciddi araştırma yapıl
mamıştır. Bu sebepler ve diğer noksanlıklardan 
dolayı raporun komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Meelis Araştırma Komisyonu 
Üyesi 

Erzurum 
Necati G üven 

BAŞKAN — Necati Güven arkadaşımızın da 
önergesi, raporun komisyona iadesi mahiyetinde
dir. 

Aynı şekilde bir önerge daha var, onu da oku
tacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Deprem bölgesinde inceleme yapan Komisyon 

Yüc2 Meclisi tam mûııasiyje raporunda aydınla t-
mamıştır. Rapor yasak savma kabilinden hazır
lanmış, Sayın İmar ve İskân Bakanının Yüce 
Meclisteki 'beyanları ile bile tam tezat teşkil et
mektedir. Bu bakımdan hakikatleri aksettirmek
ten uzaktır. 

1. 7 . 3 . 19G6 tarihli depremden sonra dep 
rem bölgesinde inceleme yapan jeolog fen heye
ti (Oktay Ergöney, Hilmi Özküçük, Osman Gü-
rer gibi jeolog ve jeofizikçilerin bulunduğu fen 
heyeti) bu mıntakalarda binaların duvarları yu
varlak taş ve çamurdan örüldüğünü, bu sebep
ten depreme dayanıklı bulunmadıklarını halbuki. 
bu bölgelerin birinci derecede deprem bölgesi 
okluğunu binaenaleyh, her zaman hafif veya şid
detli depremlerin buralarda olabileceğini bu in
celeme raporlarında açıklıyarak yıkılmış binala
rın yeniden yapılması halinde mutlaka bu duru
mun göz önüne getirilerek, âfet bölgelerinde ya
pılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümleri
ne mutlaka uyulmasını bildikleri halde Sayın 
İmar ve İskân Bakanı jeolog ve jeofizikçilerin bu 
raporlarını nazarı dikkate alması şöyle dursun 
Âdetler Kanununun 13, 14, 15, 16 ve 40 ncı mad
delerini ihlâl ederek mutat hilâfına hiçbir kontro-
la tabi tutmadan asgari 7 500 lira yerine 1 500 
lira gayrimenkul ipoteği tesis ettirmeden mütesel
sil kefaletle bütün ikazlarımıza rağmen dağıttı
ğı bu suretle iktisadi müzayaka içinde bulunan 
afetzedeler aldıkları paraları harcadıkları veya 
tehlikeli binalarını yine tehlikeli şekilde tamir 
ettikleri bu suretle Sayın İmar ve İskân Bakanı 
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•kendine düşen görevi yerine getirmediği gibi jeo
logların raporlarında ifade ettikleri tehlikeden de 
afetzedeleri haberdar etmediği; hasat mevsimi ve 
gündüz olmasına rağmen bu tehlikeli binaların al
tında yaşıyan halktan 2 517 kişi ikinci depremde 
enkaz altında kalarak öldüğü Sayın Bakanın bu
rada durumu hukukî ve cezai mesuliyeti gerektir
diği halde raporda buna yer verilmediği, hiç te
mas edilmediği, bu durumun derinleştirilmesini 

2. İç ve dış yardımların yekûnunun kamu 
oyunca fazla olduğu bilindiği halde bütün ısrar
larımıza rağmen bu hususta da raporda sıhhatli 
bir bilgi bulunmadığı, ezcümle 18 . 11 . 1966 ta
rihli celsede Sayın Bakan, içyardım yekûnunun 
31 012 675 lira olduğunu ve dış yardımın 
da 6 408 514 lira olduğunu bildirdiği halde 
Komisyon raporunun 5 nci sayfasında dış yar
dımın 1 419 191 lira 04 kuruş olduğunu tcs<.> 
etmiştir. Sayın Bakanın beyanı ile taban taban; 
zıttır. Yardım kampanyası açıldığı zaman bü
yük iş adamlarımızdan Sayın Vehbi Koç iç yar 
dimin 135 000 000 lira olabileceğini tahmin et 
miş, gazetelere de bu yolda beyanat vermişti. Yine 
28 Ağustos tarihli bütün gazetelerde; Son Hava 
dis, Zafer dâılıil, Johnson, sadece kendi özel fo 
nundan 7,5 milyon lira yardım yaptığını bildir
mişti. Bakanın, Komisyonun, TUT'nin ve basının 
iç ve dış yardımların miktarı hakkında beyanlar: 
biribirlni tutmamıştır. Halbuki, önergede bu hu 
susun katı bir açıklığa kavuşturulmasını istemiş 
tim. Rapor bu yönden de yanlış bilgiye, hattı' 
bakanı tekzibeder mahiyette bir bilgiye dayan 
maktadır. Bu yönden ikmali gerekmektedir. 

3. Kış geçmiş olmasına rağmen daimî iskân 
mevzuunda Yüce Meclisi tenvir edecek bir bilg' 
raporda yoktur. Hükümetin bu hususta bir çalış 
ma içinde bulunduğu bildirilmiştir. Halbuki dep
rem bölgesinde duvarları yuvarlak taş ve çamur
dan örülü 60 000 hane vardır, bunlardan Karaya 
zı da dâhil edildiği takdirde 40 000 i hasara mâ
ruz kalmıştır. Hasarlıdır, yeniden tamir edilme
leri gerekmektedir. Jeologların raporları da or
tadadır. Bu mmtakalar birinci derecede deprem 
bölgesidir, her zaman depreme müsaittir demekte
dir. '60 000 hane ortalama 400 000 nüfusun ha
yatı tehlike altındadır. Hazinenin durumu, bun
ların hepsini kapsıyacak şekilde, depreme daya
nıklı meskenlerin içine yerleştirmeye kâfi gelml-
yeceğini takdir etmekteyim. Ancak mahallî mal
zeme denen az masrafla depreme dayanıklı bir 

mesken projesinin teknik gücümüz marlıet'yle tes-
V.t edllp, halka dağıtılması ve buraların birinci 
lerecede deprem bölgesi olduğunu yuvarlak taş 
ve çamurdan örülü duvarlardan müteşekkil bi
naların altında yaşamanın hayati tehlike arz ede
ceğini bir tedbir olarak nazara alınmış ve bu hu
lusta Yüce Meclis tenvir edilmiştir. Meydana ge
lecek yeni bir deprem 400 000 nüfusun, Allah 
göstermesin, hayatına mal olabilecektir. Bunun 
Ibrumluluğu da en başta durumu bütün çıplaklı-
ğlyle bilenlere aldc-lacaktır. Rapor bu yönden âe 
noksan olduğu cihetle raporun ikmali için Ko
misyona iadesini saygılarımla arz ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler'in önergesi de 
raporun komisyona iadesi mahiyetindedir. 

Ne hakkında Sayın Necati Güven? 
NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Önergemi 

İzaıh hakkında, iki kelime ile... Raporun niçin ge
ri alınması gerektiği hakkında iki kelime ile izah 
İçin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir tadilname mahiyetinde ol- • 
ması dolayısiyle buyurun efendim. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Araştırma Ko
misyonunun bir üyesi olarak söz alıp gördükle
rimizi dile getirmek imkânından mahrum kaldık. 
Yalnız benim söylediğim, Sayın Bakanın bir ih
bar telâkki ederek araştırma mevzuu olan bu ' 
cihetten tahkikatın yapılması için bir istirhamda 
bulunacağım. 

Araştırma Komisyonu üyelerinin hepsinin 
malûmudur; Hınıs İcra Komitesi Reisi, yapılan 
ihbarlara göre 8 - 10 veyahut 15 köyde aynı ada
ma hem 3 000 lira para veyahut 2 500 lira para, 
hem de baraka vermek suretiyle 15 - 20 köyü 
kayırmıştır bu şekilde. Bu ihbar bize yapıldı, Er
zurum Valisinin huzurunda bu mühendis arka
daştan dosyayı istedik, «Hınıs'ta» dedi. Ertesi 
gün Hınıs'a gittik, dosyayı verin dedik. - Abbas 
Bey de oradaydı, hatırındadır. - Dosyayı verin 
dedik, «Erzurum'dadır» dedi. Ve bu şekilde Mec
lisi temsil eden bu Araştırma Komisyonunu bu 
şekilde atlatmış oldu. öyle zannederim ki, 
hakkı olmıyan bir adama para ile beraber bara
kayı vermesi, her halde bunun altında başka 
mânaların, başka şeylerin yattığına alâmettir. 
Bakan bunu bir ihbar telâkki etsin. Bunun üze-
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rinde hassasiyetle durursa biz de komisyon ola
rak vazifemizi yapmış oluruz. Raporda -bu husus 
zikrcdilmcmiştir. 

İkincisi de, muvakkat iskândan daimî iskâna 
geçiyoruz, gezdiğimiz yerlerde mühendislerin, 
icra komitesi başkanlarının ve âzalarının anızla
rından işittik; 15 milyon ile 20 milyon ile 270 bin 
ile iflâs etmiş olan mütaahhit mühendisleriz di
ye dert yandılar, zarar ettik dediler. Onun için 
bütçe müzakerelerinde imar ve İskân Bakanlı
ğının Bütçesi görüşülürken, hâzı suiistimaller 
vardır, har vurup harman savrulmuştur dedim, 
Bakan; müddeiumumi vardır, ihbar etsin dedi. 
Olan olmuş, muvakkat iskândan daimî iskâna ge
çiyoruz, İmar ve İskân Bakanlığının buraya yol-
lıyacağı mühendisleri hiç olmazsa beş on Kene 
mazisine bakmak suretiyle bu milletin hak ve hu
kukunu zâvi etm'yen kimse1 eri bu yere memur 
etmesini diliyorum, bunun için sizleri rahatsız 
ettim, özür dilerim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
okunan üç önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 
Aynı mahiyette olan üç önergeyi oylarınıza arz 
edeceğim. 

Araştırma Komisyonu raporunun komisyona 
iadesini tazammun eden önergeyi kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmemiştir. 

Gerekli bilgi Yüksek Heyete sunulmuş oldu
ğundan araştırma mevzuu bitmiştir. Yalnız bir 
önerge daha vardır, okutuyorum efendim. 

3. — BAŞKANLIK DÎVAÎTIITIIT 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özardanın, 
Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde incele
mek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmasına dair önergesi (10/14) 

BAŞKAN =— önergeyi tekrar okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özeti : Kıbrıs Türklerinin du
rumunu mahallinde incelemek 
üzere Anayasanın 83 nci mad
desi gereğince bir Araştırma 
Komisyonu kurulması talebin
den ibarettir. 

Olaylar : 
1963 yılı sonunda Kıbrıs'ta Türklere karşı gi-

Yüksek Başkanlığa 
19 . 8 . 1063 tarihinde ve bunu takibeden 

günlerde, Doğu bölgesinde vukua gelen ve can 
ve mal kaybı sebebiyle bütün milletimizi teessü
re sevk eden büyük deprem esnasında, âfete mâ
ruz kalmış bulunan vatandaşlarımızın yardımına 
koşan sivil ve askerî teşkilâtımızın tam bir ahenk 
ve işbirliği ruhu içinde ve fedakârlıkla üstün bir 
başarı sağladığı, gerek Parlâmento üyelerinin 
mahallinde yaptıkları tetkiklerden, gerek Dep
rem Araştırma Komisyonunun raporundan ve 
gerekle yabancı müşahitlerin ifadesinden anla
şılmış bulunmaktadır. 

Depreme mâruz kalmış bölgelerden Hüküme
te teşekküre gelen heyetler de aynı durumu te-
yidctnlşlcrdir. 

Memleketin böyle felâketli günlerinde, canla 
başla çalışan, hayatını feda etmekten geri kalmı-
y.ın sivil ve askerî görevlilere Türk Milleti na
mına Büyük Meclisimiz minnet ve şükran borç
ludur. 

Bu duygularımızın ifadesi olmak ve deprem 
e~n asında bu bölgede görev almış bulunan aske
rî ve sivil makamlara iletilmek üzere, Sayın II ü-
kümetlm'ze ve Genelkurmay Başkanlığına Yük
sek Meclisin teşekkürlerinin duyurulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Bu önerge bir temenni mahiye
tindedir. Üzerinde bir işlem yapılamıyacağını 
arz ederim. 

GZ3IT3L KURULA SUNUŞLARI 
rlşilen topyekün imha hareketinden bu yana ara
dan üçbuçuk yıla yakın bir zaman geçmiştir. Son 
zamanlarda Hükümet yetkilileri Kıbrıs'taki du
rumun normale döndüğünü ve orada yaşıyan 
soydaşlarımızın normal hayat şartlarına avdet 
ettiklerini ifade ve boyan etmektedirler. Bu ara
da, Yunanistan, Kıbrıs'a devamlı surette asker 
ve silâhla takviyeye devam ederken ve Yunanis
tan'da son defa vukua gelen Hükümet darbesin
den sonra İşbaşına gelen askerî Hükümet yetki
lileri de Kıbrıs'ta enosisin gerçekleştirileceğini 
ifade ve beyan ederken, Türk Hükümeti Kıbrıs'
taki mücahitlerin peyderpey tahliyesini uygun 
bulmaktadır. 
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Bir taraftan Yunanistan Hükümetleri, diğer 
taraftan Türk Milleti Kıbrıs konusunu birer 
millî dâva olarak boniımncoılş tukımndbtcrjır. 
Rasımî beyanlara aykırı olarak Kıbrıs'tan galen 
haberler pak iç açıcı değildir. Türk Milleti bu 
konuda açıklığa kavuşmak ve tereddütlerden 
kurtulmak ihtiyacın da dır. 

Bu bakımdan : 
1. Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın halen 

içinde bulundukları durumu mahallinde görmek, 
göçmenlerin iskân durumunun halledilmiş olup 
olmadığını, Türklerin normal hayat şartlarına 
avdet etmiş olup olmadıklarını incelemek üzere 
bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını, 

2. Bu komisyonun 25 milletvekilinden ku
rulmasını, 

3. Araştırmanın Kıbrıs'ta bir hafta devam 
edecek bir gezi sırasında yapılmasını, 

4. Kıbrıs'a gidiş ve gelişin Türk Hava Yol
ları uçaklariyie yapılmasını, 

5. Türk Milletinin bu araştırmadan ve Kıb
rıs'taki soydaşlarımızın durumundan en geniş şe
kilde aydınlanmasını sağlamak üzere Kıbrıs'a gi
decek Araştırma Komisyonuna Anadolu Ajansı 
ile TRT den, İstanbul ve Ankara'da çıkan gün
lük gazetelerden birer, gençlik teşkilatlarıyla 
Türk kadınlar teşkilâtlarından üçer temsilcinin 
de katılmasını, 

Arz ve teklif ederim. 
Aydın Milletvekili 

Reşat uzarda 

BAŞKAN — Söz Saym Re^at Özarda'nm. 
Yalnız Saym uzarda bir dakikanızı rica edece
ğim. Açık oylama neticelerini okuyacağım. 

Hacettepe Üniverr-ltrui kıını^ması halam
daki kanun tasarısının 270 arkadaş iştirak etmiş : 
2G2 kabul, 7 rot, 1 çek'mser ry çikmışt^r. Kamın 
ta^ammm kanunlaşması Meclisimizce kabul 
•edilmiştir. 

Tih'k Silâhlı Kııvveî'leri Personel kanım ta-
.lar-sma 264 üye aıkadaş İ5!M-ak e'tmin, 251 ka-
ibul, 7 net, G eekinser oy çıkmıştır. Kanun tasa
r ı m ı n .kanunlaşmadı Meclisimizce kaJbul edil
miştir. 

Bnvurun Saym Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Saym Başkan. 

saym. mi]1.CvV(fdllc>-'r Kıbrıs konusunu, Kıor-s'-
ta kanlı hâd'i'sc'ıcr'n baş'lamasmdan bir sme ev
vel başlatmak suretiyl'e, yani 1063 senesi başla-, 

rırJdan itibaren 1C63 - 1S64 - 1965 - 19G6 ydları 
ki, 4,5 sencuen beri muhtelif defalar Yüce Mec
lisin huzuruna gelirmiş bulunuyorum. Son ver
diğim önergenin tanıdığı mâna bu dâvayı Türk 
Milleti olarak benimseyip benimsemediğimizi, 
bu mesele üzerinde gerçek mânasiyle eğil'ni'eyc 
niyetli olup olmad:ğıı:ııi'Zi ve nihayet Türk Mil
letinin, Türk büküm et" erinin bir Kıbrıs dâvası 
olup olmadığını kbsiiiJİkje aydınlığa çJkarmak 
maksadını 'taşımakta dır. 

I Â T İ F AKÜZÜM (Kara) — Her zaman cğil-
mlşizdir. 

REŞAT ÖZARBA (Devamla) — Eğiliyoruz, 
bunda şüphe yo'k. Yalnız muhterem arkadaşlar, 
şJırJdi birçok kimseyle konuştuğumuz zaman en 
ye ikili olduğunu zunnct^iğİDiz şahıslara varın
caya kadar; «K'brıs dâvası gitmiştir» der. Diğer 
bir kısmı; «K'jrıs dâvası gitmemiştir, hal yo
lundadır, müape-t yokladır» der. Bu meselenin 
no safkrJda bulundı.ğunıı, ne vaziyete bulurJlu-
ğunu tesibit etmek için Türk Milletinin temsilci
si olan miBetvek ilerinden kurulu bir heycltln 
Kıbrıs'a gümesi ve durumu kendi gözleri ile 
görmesi elbet'e ki, birçok gerçekleri ortaya çı
karacak ve Türk Mlllo'tinln etraflı sekilide ay-
dmlanma-smı saklamış olacaktır. 

•Muhterem arkadaşlarım, yakın bir zamanda, 
21 Nisan 1067 tarihinde Yunanistan Ha bir Hü
kümet dairesi oldu. Yeni Hükümet bir taraftan 
özellikle Türk Ilu'kümct'r.e karşı büyük lkemp-
liman, yakm dostluk havası içlnclıo bulunmakta, 
fakr.C diğer taraftan uzun zamandan beri Yu-
nanis'tan'da gelmiş geçmiş hükümetlerin içinde 
en şiıd'de't'ı Tüık düşmanı olarak faaliyette bu
lunmaktadır. Münasip bir zamanda o konuyu 
'da M'ccllse aks'e'ttlrccoğVn. ve Batı - Trakya'da 
Türklere yapılan imha hareket nln ve zulmünün 
içyüzünü burada açıkbyacağmı. Böyle Tüılk düş
manı bir Yunan Hükümeti i ı ıaşma geldikten 
sonra Kılbrs ünerindeki fikirleri Ue aç kça ifade 
c'tmiş; «bizim için enoaistir çıkar yol» demiştir. 
Yunan'ri"antla meydana gd'icrı Ilü'kümc't daı'be-
ÎÎ İnden sonra Yunan'ıstun'ın çok kritik bir durum
da okluğu süpko götünmez bir g^rç'lk'ar. Batı 
âlemini teşkil eden birçok devlet, Yunanistan'da 
yapılan bu ant'dmıoikratik hareketi, demdkraı'ik 
rejime karş1 girişilen bu hareketi şlfllefe tak
bih ve tenkiıd ederken; hün<lyotler alabildiğine 
kısilınken, diğer taraftan bu Yunan Hükümeti, 
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gerek Kıbrıs'ta gercikse Batı Trakya'da engel
lerine ulaşmak: için var kuvvetini sarf etaıc'k-
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, mesei-e önemlidir. 
Bunu bütün Moclis ve Türk Milleti müdrJktir. 
Yunanistan devamlı Türk düşmanlığını tahrik 
oden ve bugün Türkiye'nin, Tih«k Mill-etinin 
en büyük düşmanlarının başında gelen bir mil-
icıt'tir ve bu gayret ve faa'ıiyot içklle tarih bo
yunca emellerini tahak'kuk ettirmek için birçok 
tecrübe1 eı*e girilmiş zamanında silleyi, fcrikadı 
yemiş, fakat adım adım da ilerletmekten geni kai
ni anrçitır. Bugün Yunanistan Türkiye'nin ana
vatan topraklarımızın dışında bir Devlet olara/k 
mütalâa edilemez. Yunanistan kapımızdan içeri 
ginyıiştir, evlerimizin içinde oturmaktadır. Ege 
sahillerin;. çovnjliyen küçük küçük adalar Türk 
'karası^arı içeririnde bulunan ve bu vatanın ay
rılmaz birer parçası olan bu adalar YunanV 
tan'm elirAlcdıir. Böylelikle Yunanistan kaprnrz-
dan içeri girmişir. Yunanistan kapımızdan içe
l'i girip, e si ğlm izi dıo o'turma'kla kalmamış, aynı 
zamanda bağrımıza çöreklenmiştir. Bugün lf-
tanlbıf'daki Rum Patrikhaneni Yunarintan Hü
kümetinin emrinde Türk mıVî menfaatleri a W -
hindo bir <engerek ydanı gibi fesat ve kötülük 
saçmalkta, zrVıir sacım alıcadır. Bugün hı'lâfeti ilga 
etmiş okan lâik Türk?ye Cumhuriyeti hudutları 
içinde Türkiye'deki Rumları, H\rkt"yari'arı de 
ğ'll, bütün dünvı-ı ITri'stiyank'irm ne, ö z e l d e 
Yunanistan Hükümetinin omperyalifit ve B:znms 
İmparatorluğunu gerçekleştirmek havalı ieindıe 
olan megalo ideasını temsil eden bir patrikhane 
var ' l ^ ve kendi anavatanımızda, yurdumuzda 
istediği gibi hali faaliyetedir. Bugün Krbriri. 
anavatanın, evimizin kapısmm ie'ne girmiş adı
mını abnrrş olan Yunan rfanVı 'kapımı zm drsm-
da olan dayanağı da Türkiye'nin bekası ic'n. 
n.il1! savunması ic'n çok lüzrımhı olan ve Ak
deniz'e açılan kapımızı k a p l a n Kıbrıs Ada
sını e7c geçirmek için var •kuvveVy1o gayret 
ve faaliyet halindedir ve bu gayri'üni >.s:nsi yol
lardan acdt ve kapalı yapmaktadır. Bu balkım
dan da Ki'brzs üzerinde önemle durulması ge
rekir. 

Muhterem arivadadarrm, bâ^ı arVl^T/farm 
«öyle IV r mnusuna muhatabioYlrrı : K^bm ba-
ğ ^ z bir Dev1 çittir.' Tih'kiye Büyük MlP-let Mec
lisi bu bağımsız Devletin topraklarında nasıl 

bir Arattırma Komisyonunu vazifelendirebilir1? 
Devletler Hukukuna tamamen aykırı olan bu 
teklifi nasıl verdin, diye sordular. Muhterem ar
kadaşlarım, Kıbrıs'ın kendisine has bir Anaya
sası vardır. Londra ve Zürih anlaşmalarına da
yanan, Garanti Andla^masma dayanan bir Ana
yasa ile idare edilir, bir toprak parçasıdır .Ve ora
da Türk, Rum ve Yunan olarak iki millet tanın
mıştır. Dili ile, dini, bayrağı ile Türtk Milletinin 
oradaki mevcudiyeti kabul edilmiştir. 

Bugün yine yapılan o anlaşmalara göre Tür
kiye'nin göz bebeği Ordusunun bir parçacı ora
dadır. Kıbrıs'taki Türk Alayı Kıbrıs'taki bir 
heyetin değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin, Türkiye Genelkurmay Başkanının emrinde
dir. Demek ki, Türkiye Kıbrıs'ta askerî bir kuv
vetle orada hak sahibi olduğunu dünyaya ta
nıtmıştır. Yine Meclisimizin her sene bütçelerle 
kabul ettiğiniz yüz küsur milyon lira milletin 
bütçesinden ayrılıp Kıbrıs'taki Türklerin duru
munu ıslah ve ram mezalimine karşı idamei ha
yat etmelerini sağlamak için sarf edilmektedir. 
Bugün her sene kendi bütçesinden yüz küsur 
milyon lirayı Kıbrıs'taki Türklere tahsis eden, 
oraya gönderen bir Devletin Millet Meclisi üye
lerinin bir heyet halinde Kıbrıs'a gidip gezme
si, yapılan yardımın verdiği neticeleri görmesi, 
orada bütün dünyaya karşı savunduğumuz 
Türklerin gerçek durumlarını öğrenmesi şart
tır ve lâzımdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olmasaydı, Kıbrıs'taki Türklerin bu
güne kadar direnmeleri, savunmaları elbette ki 
bahis konusu olamazdı. Demek ki, bugün Türk 
Hükümetleri, Türk Devleti, Türk Milleti, Kıb
rıs'taki Türk soydaşlarımızı orada yaşatabil
mek, idamei hayat ettirctbilmek için elinden ge
len her fedakârlığı esirgememiştir. Yalnız muh
terem arkadaşlar, bir gerçeği daha burada 'ifa
de etmekte fayda var. Bir taraftan Türkiye ara
da 650 kişilik bir askerî kuvveti - anlaşmaya 
ıgöre - bulundururken, Yunanistan'ın aynı an
laşmaya göre bulundurması lâzımgelen kuvvet 
903 kişidir. Fakat son senelerde Yunan Hükü
meti 15 bin kişilik takviyeli altıncı tümenini 
Kıbrıs'a çıkarmıştır. Kıbrıs üzerinde Türk ve 
Yunan Devletleri eşit haklara saihiptiı?. Yuna
nistan'ın Kıbrıs'ta Türk Devletinden zerre ka
dar fazla bir hakkı yoktur. HiçJbir anlaşmada 
Yunan Hükümetine Türk Hükümetinden faala 
bir hak tanınmamıştır. Orada Yunanistan 15 
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'bin kişilik bir kuvvet bulundurur ve Adayı 
ıfiilen ilhak etmiş duruma gelirken, durumun 
gerçek mahiyetini öğrenmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden bir heyetin gitmesin
de ellbette zaruret vardır. Muhterem arkadaş
lar, Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı, diğer 
kuvvet kumandanları, bakanları sık sık Kıb
rıs'a gitmekte, orada Yunan Ordusunun kuvvet
lerini, birliklerini teftiş etmektedir. Bizim Ge
nelkurmay Başkanımız niçin Kıbrıs'a gitmiyor? 
Niçin oradaki birliğimizi teftiş etmiyor? Bi
zim bakanlarımız Yunan bakanları gibi niçin 
Kıbrıs'a gitmiyor oradaki durumu bizzat ken
dileri .görmüyor ?. 

Mu'hterem arkadaşlarım, bir devletin diğer 
bir bağımsız devlet topraklarında bir inceleme 
yapması Devletler Hukuku prensibine aykırı
dır iddiası - ki bunun ileri sürüleceğini kuv
vetle tahmin ediyorum - çıo'k batıldır. Kıbrıs 
için batıldır. Çünkü Devlet mefhumu içinde 
millet var, Hükümet var. Devlet mefhumu için
deki Hükümet Dışişleri Bakanlığı olarak zaman 
zaman heyetler gönderiyor, Kıbrıs''a. Gidiyor, 
geziyor, inceliyor ve geliyor. Ama muhterem 
arkaadşlarıra, şunu da ifade etmek isterim ki, 
Dışişleri Bakanlığının gönderdiği heyetler ora
ya gidiyor, muayyen bir çevrenin arasında di
ğer halkla temas etmek imkânını bulamadan 
(birkaç yer dolaştırılarak getiriliyor. Hüküme
tin heyetler gönderip oradaki durumu incelet
mesi ne kadar meşru, haklı ve yerinde ise, Mil
let Meclisinin de bir heyet seçip oradaki büyük 
elçiliğimize göndermesi ve oradaki Türklerin 
durumunu yakından görüp gelmesi o derece 
meşru ve haklıdır. 

M'Uİhtereım arkadaşlar, bu geıziye 25 milletve
kilinin 'katılmasını arzu etmemin tek sebebi 
şudur: Ti Lirik Milletini temsil eden Yüce Mecli
sin içerisinden ne kadar çok arkadaş oraya gi
der, orayı görür ve genç ekleri bilerek buraya 
dönerse, burada o meselenin binan önce halle
dilme yollarının bulunması, o istikametteki ça
lışmaların hızlanması da o kadar kuvvet kaza
nır. Bu geziye radyomuzun, ajamsımiızın, basını
mızın temsilcilerinin de katılmasını arzu ettim. 

Muhterem arkadaşlar, Kıibrıs'tan gelen ha
berlerin büyük bir çıoğunluğu A. P. Ajansı va-
sıtasiyle bütün dünyaya yayılıyor, A. P. Ajan
sının Kıbrıs'taki muhabiri bir Rumdur, Yunanlı
dır. Ve bütün dünyanın haber kaynağını teşkil 

eden bu ajansın muhabiri bizatihi bir Yunan
lının elinde bulunması dolayısiyle zaman zaman 
Türkiye'de dahi heyecan yaratacak ya menfi bir
takım tartışmalara yol açacak kasıtlı haberler 
vermektedir. Bu balkımdan rica ettim, arzu ettim 
ki Türk basınını ve onun temsilcilerini Kıbrıs'a 
göndermek suretiyle, onlar da bu geziye millet
vekilleriyle katılmak suretiyle gerçekleri görsün
ler ve günü gününe bütün Türk Mületine bun
ları duyursunlar. Gençlik teşekküllerimizden üç 
gencin gitmesini arzu ettim. Neden? Muhterem 
arkadaşlarım gitsinler, orada 3,5 seneden beri de
vam eden, 12-13 yaşındaki ilk mektep, orta mek
tep çocuklarının nasıl komanda ekiplerinde yetiş
tirildiklerini ve 'boylarına göre yapılan silâhlarla 
ecdatlarının, 70 bin Türkün kaniyle sulanmış ve 
kendilerine emanet edilmiş ve Türk Devletinin ve 
Türk Milletinin de onlara güvenerek emanet et
tiği toprakları anavatan toprakları gibi Türk 
bayrağı altında müdafaa etmek için nasıl çırpın
dıklarını görsünler. Ve onların boynu bükük o 
masum, yavrulara, anavatandan giden ağabey
leri olarak onların cesaret ve morallerini yükselt
mek suretiyle onların şevklerini artırsınlar. 
Türk Kadınlar Birliği teşkilâtından hanımların 
gitmesini arzu ettim. Gitsinler, Türk anneleri, 
Türk evlâtlarını yetiştiren mukaddes anaları
mız gitsinler görsünler, oradaki Türk annelerine 
öğüt versinler, onlar oradaki Türk çocuklarına 
ana şefkati göstersinler, anavatan şefkati göster
sinler. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir teşebbüsün 
yapılması ve Kıbrıs'a bir heyetin gitmesi, emin 
olunuz ki, orada tahmin ve tahayyülünüzün üs
tünde büyük faydalar sağlıyacaktır. Zaman za
man kendilerinin terk edildiğini zanneden on bin
lerce soydaşımız anavatanın bu yakın ilgisi, bu 
yakın himaye hareketinden sonsuz memnunluk 
duyarak karşısındaki kuvvet ne olursa olsun, bir 
gün onu mahv ve perişan etmek inancı içinde 
mücadelesine daha büyük azimle devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktiyle 25 Aralık 
1963 atrihinde Kıbrıs'a ilk ihtar uçuşları yapıl
dığı gün bu Mecliste bir sayın milletvekilinin, 
Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm verdiği bir 
takrir üzerine Kıbrıs'taki durumu incelemek üzere 
10 kişilik bir heyet gönderilmesine yine Yüce 
Mecliste ittifakla karar verilmiş idi. Yani bunun 
geçmişte de örneği vardır. O zaman hâdiselerin 
başladığı gündü; Türk vasıtaları, uçakları Kıb-
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rıs'a gidemiyordu, en kritik günlerdi. Ama bir
takım güçlükler karşısında Kıbrıs'a gidilemedi, 
ben gittim. Arkamdan birkaç arkadaş daha gel
di. Seçilmiş olan bütün arkadaşlar arzu etselerdi 
hepsi de gidebilirdi arkadaşlar. Bunu önMyecek 
hiçbir şey yoktu. Binaenaleyh biz bugün Türk 
Milletinin, 32 milyonluk Türk Milletinin tem
silcileri olarak elbette böyle bir kararı verecek 
cesarete ve bu kararı verdikten sonra yerine ge
tirecek cesarete de sahibiz. Bu kuvvete, bu kud
rete, bu haysiyete sahibolduğumuzu da bütün 
dünyaya göstermemiz lâzımdır. 

Muhterem /arkadaşlar, sözlerimi fazla uzatmı-
yacağım, burada kesiyorum. Şu kadarını ifade 
edeyim ki, takririm lehinde müspet oy veriniz. 
Bu oyunuz gerek Türk Milletini, gerekse Kıb
rıs'taki 'soydaşlarımızı son derece memnun ede
cektir. Bunun aksine bir karar hüsran yarata
caktır, üzrüntü yaratacaktır. Biz artık bu çekin
genliği bırakalım, bu perdeyi yırtalım ve biz de 
en az Yunanistan kadar Kıbrıs üzerinde hak 
sahibi olduğumuzu ispat edecek hareketlere ve 
teşebbüslere girelim, kararları alalım ve yerine 
getirelim muhterem arkadaşlar. Hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan?.. Yok. 
Başka söz istiyen?... 

Buyurun Savın Tarık Ziya Ekinci. 
T.Î.P. GRUPU ADTNA TARIK ZİYA EKİN

Cİ (Diyarbakım) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Aydın Milletvekili Saym Reşat Özar-
da'nm Kıbrıs'taki yurttaşlarımızın durumu, yer
leşme sorunu, huzur içinde olup olmadıklarının 
tahkiki için bir Meclis araştırması kurulması ko
nusundaki önercesi üzerinde T.l.P. adına görüş
lerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeyi ilki bakım
dan tetkik edeceğim. Birincisi usul bakımından, 
şekil bakımından, bir de önergenin muhtevası ba
kımından tetkik edeceğim. Önerge sahibi arkada
şımız önergesinin son kısmında taleplerini 5 
madde halinde özetlemiştir. Fakat en önde, 
Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın halen içinde bu
lunduğu durumu maihallinde görmek, göçmen
lerin iskân durumlarının halledilip edilmedi
ğini, Türklerin normal hayat şartlarına avdet 
edip etmediğini incelemek üzere bir araştırma 
komisyonu kurulmasını talebediyor. Bunun ya
nında kurulacak komisyonun ne şekilde olma
sını, bu komisyona kimlerin katılmasın? ve kaç 

t kişiden kurulması lâzımgeldiğini de taleplerine 
j ilâve ©diyor. 

Arkadaşlarım, elbette Parlâmentonun Kıbrıs 
sorununun bulunduğu saıha halkında bilgi edin
mesini, bu vasıtayla Türk kamu oyunun Kıbrıs 
meselesi hakkında tam bilgi sahibi olmasını he
pimiz yürekten arzu ederiz. Ama Kıbrıs konu
sunda öğrenilmesi lâzımgelen hususlar acaba sa
dece önerge sahibinin önergesinde belirtmiş ol
duğu hususlar mıdır? Yalnız bunlara mı mün
hasır olması gerekir. Yoksa- çeşitli veçheleriyle 
Kıbrıs meselesi hakkında bilgi sahibi olmak ve 
kamu oyunu bilgi sahibi ederek, bu yolla Hükü-

I metin millî menfaatlerimize, dünya barışma ve 
orada yaşıyan yurttaşlarımızın menfaatine uygun 

I bir politik:a takibetmesirii sağlıyaoaık müessir 
bir netice alacak yönde yeni bir araştırma mı ol
malıdır? Elbette ki yapılacak araştırmanın müs-

I mir olması ve araştırmadan hem Parlâmento,-
hem Yüce Türk Mületinin, hem de Hükümetin 

I yararlanması .gerekir. Halbuki arkadaşımızın ta-
I lebi; sadece .oradaki soydaşlarımızın halen için-
I de bulundukları durumu görmek, göçmenlerin 

iskân meselesinin halledilmiş olup olmadığını 
I tesbit etmekten ibarettir. Kaldı ki bütün bu hu-
I susları Hükümet tesbit etmek ve buna mütaallik 
I bilgileri temin etmek imkânlarına sahiptir. Ge-
I rek oradaki elçilik vasıtaisiyie, gerek oradaki Türk 
I Birliği vasıtas'iyle, gerek Türk Cemaati liderleri 

ve Türk Cemaati vasıtasiyle, gerek Türk Cemaa-
I tine mensup vatandaşların şahadeti ve çeşitli 
I istihbarat vasıtalariyle Hükümet geniş bilgi sa-
I hibi olabilir ve Hükümet sağlamış olduğu bil-
I giyi de Yüce Meclise intikal ettirebilir. O halde 
I sadece oradaki yurttaşlarımızın barınma ve yer-
I leşjtirme sorunu meselesinin bir araştırma konusu 
I olması, talebedilecek bir husus olamaz kanaatin-
I deyiz. 

I Kıbrıs'ta, Kıbrıs politikasının seyirleri ve 
I Kıbrıs kıonusu hakkında bilgi edinmek için araş-
I tırıl ması lâzımgelen cihetler şunlardır : 
I Bunlardan biri, bulgun Hükümetimizin Kib-
I rus maseleısinin çözümü için takilbettiği politika, 
I oradaki Türk soydaşların arzularına, menfaat-
I lerine uygun bir politika mıdır? 

I İkincisi; Dünya barışı bakımından Orta -
I Doğudaki sulh ve sükûn bakımından, Türkiye'-
I nin müstakbel menfaatleri bakımından takibe-
I dilen politika miüsmir ve isabetli bir politika 
I mıdır? Bu hususun araştırılması gerekir. 
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Bir diğer husus; aca'ba Kibrıs Türklerinin 
istekleri nelerdir? Zaman zaman gazetelerde 
Kıbrıs Tiürk Cemaati arasında ihtilâfların mev-
cudolduğu, cemaat liderleri arasında münakaşa-

. larm, çatışmaların, büyük ihtilâfların mevcu-
dolduğu söylenmektedir. Acalba bu ihtilaflar 
gerçekten ıbu Meler arasındaki kişisel ihtilâf 
mıdır, yoksa temelde 'oradaki Türk toplumunun 
'bünyesine intikal etmiş, temeli, mahiyeti bakı
mından önemli ihtilâflar mıdır ve bunlara daya
narak Kılbrıs politikası hakkında yeni bir yön 
çizmök gerekir mi? Bu keyfiyetin taihkik edil
mesi lâzımdır. Oradaki çeşitli sıosyal tabaka
ları mevıcudolan Türk soydaşlarımızın istekleri 
nelerdir ve bu istekler ne ölçüde •gerçekleştiri
lebilir? 

Adaya Yunanlılar tarafından büyük mik
yasta askerî kuvrvet ve silâh yığmağının yapıl
dığı söylenmekte ve mevcuit dengenin Türkler 
aleythine bozulmuş olduğu söylenmektedir. Bu 
cihetin tahkik ve teslbit edilmes ve andlaşma-
lara, Kıfbrıs Hükümetine vücut veren milletler
arası andlaışmalara aykırı hareketlerin, dav
ranışların mevculdolup .olmadığı tahkik ve tes-
bit edilmeli ve bu bir araştırma konusu yapıl
malıdır. Türk Hükümetinin oradaki mücahit
leri geri çektiği rivayetleri vardır. Neden geri 
çekilmiştir, niçin geri alınmıştır? Bu cihetin 
tahkik edilmesi gereklidir. 

Türk ve Yunanlılar arasında yapılan ikili 
müzakereler hangi safhaya girmiştir ve Kıb
rıs meselesinin barışçı bir yolla çöızümü için 
hangi merhalelere ulaşılmıştır, ne ,gilbi neticeler 
alınmıştır? Bu keyfiyetin tahkik edilmesi lâ
zımdır. Yunanistan'da yapılan son askerî dar-
ibe ile kurulan antidemokratik idarenin yöne
ticileri Kıibrıs için kayıtsız şartsız bir enosis 
düşündüklerini ve bundan başka bir çözüm şek
li kalbul etmediklerini beyan etmektedirler. 
Bunları neye istinaden söylemekte ve neye da
yanarak bu kadar cesaretle böyle bir iddiayı 
ortaya atmaktadırlar? Başından beri Yunanis
tan'daki bu idarenin Kılbrıs'taki yöneticiler üze
rindeki tesiri ne olmuştur ve bugün Kıbrıs'ı 
yöneten Kılbrıs Kum yöneticileri arasında bu ko
nuda bir gönüş ayrılığı mevcut mudur? Basma 
intikal ettiği kadar, Kılbrıs'm bugünkü yöneti
cilerinin bir kısmı Yunanistan'daki bu idareye 
karşı ve Yunanistan'daki idarenin aynını Kıb-
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rus'ta tesis etmek arzusunda olan bir zümre ile 
pekişme halinde olduğu ifade edilmektedir. Bu 
bakımdan Kılbrıs yöneticilerinin bağımsız bir 
Kıbrıs tezinde taraf olduğu neticesi çıkmakta
dır. Bu itübarla, şimdiye kadar Kıbrıs Rum yö
neticilerinin ısrarla enonisten yana olduklarını 
belirtmelerine rağmen bu son askerî darbeden 
sonra yeni bir politik tutumun içerisine girip 
girmediklerini ve bu yeni politik tutum karşı
sında bizim Kılbrıs politikası konusunda bir gö
rüş değişikliği yapıp yapmamamız lâzımıgelip 
•gelmediğini tetkik etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi mu
halefette iken ısrarla zamanın iktidarları için 
Kıbrıs politikası karşısında pasif bir davra
nış içerisinde. <oldüklarmı ve Hükümetin aktif 
bir hale gelmesini ve Kıbrıs meselesinin an
cak aktif bir davranışla halledilebileceğini ıs
rarla talebederdi. Ama iktidara geldikten son
ra Adalet Partisinin takilbettiği politika aktif 
olmaktan çıok pasif olma yönünde bir politika 
şeklinde tecelli etmiştir. Ve bu pasif politikanın 
neticeleri basında yer aldığı şekilde kuvvet mu
vazenesinin Türkler aleyhine değişmesi şeklin
de tecelli etmiştir. Bütün bu hususların araş
tırma konusu olması mümküYıdür. 

'Sonra bugünkü şerait içinde Kı)brıs için ge
çerli çözüm yolu ne olabilir? Dünya barışı ba
kımından oradaki Türk soydaşlarımızın rahat 
ve huzur içinde yaşaması bakımından, Türki
ye'nin emniyeti bakımından, Orta - Doğunun 
sullh ve sükûn içinde bulunması bakımından 
ne gibi bir çözüm şekli getirilmesi gerekir? 
Bütün bunların araştırılması, yeni baştan göz
den geçirilmesi gerekir. Sıon şartlar ve yeni ge
lişmeler şunu açıkça göstermektedir ki, bugün 
Kıbrıs için en geeçrli çö'züm şekli; bağımsız, fe-
daratif, üslerden arınmış, silâhsızlandırılmış 
bir Kıbrıs statüsünün kabulü şeklindedir. An
cak, böyle bir teklif bütün dünya milletlerinin 
tasvibine mazhar olalbilecektir. Kılbrı's'taki soy
daşlarımızın huzur içerisinde, federatif bir Dev
let sistemi içerisinde yaşamalarını emniyet al
tına ala'bilir, Türkiye'nin ve Orta - Doğunun 
emniyetini ve dünya suldünü sağlıyacak bir çö
züm şekline varabilir. 

Şimdi önengenin İçtüzük ve Anayasa hü
kümleri muvahesinde taleplerinin is'afmın müm
kün olup olmadığı hususlarının da tetkik edil
mesi lâzımdır. Şayet önersgede şimdi arz etmiş 
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olduğum hususların araştırılması: talebedilrniş 
olsa ve bunun da Türkiye Hükümetinin takibet-
miş olduğu politika muvacehesinde Dışişieri Ba
kanlığı arşivlerinden ve Hükümetin sunacağı 
evrakların ve vereceği bilgilerle yapılması ta-
l'ebedilmiş olsa idi bu mümkün idi ve Hükümet
ten her türlü bilginin alınması, Yüce Meclisin 
her türlü bilgiye sahibolması mümkün olabilir
di. Hattâ gerekirse gizli bir celse yapılmak su
retiyle Yüce Meclis taleb ettiği her türlü bilgiyi 
alabilirdi. Ama arkadaşımız bu araştırmayı mut
laka kurulacak bir parlâmento heyetinin Kıb
rıs'a gitmesini talebetmek suretiyle istemekte
dir. 

Şimdi Anayasamızın 88 nci maddesi Meclis 
araştırmasını şöyle tarif eder : «Belli bir konu
da bilgi edinilmek için yapılan incelemeden iba
rettir.» içtüzükte Meclis tahkikatına ilişkin 
maddeler Meclis araştırması îein kabul edildi
ğine göre Yüce Meclisin karariyle, Meclis tah
kikatına mütaailik bütün maddeler Meclis araş
tırması için uygulanabilmektedir. Bu bakımdan 
yapılacak olan araştırma, bir Meclis araştırması 
ancak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin hü
kümranlık: sahası içerisinde yapılabilir. Ve bü
tün Devlet vasıtalarından istifade etmek, ta-

iebedileıı bütün vesikaları tetkik etmek imkâ
nım İçtüzük Parlâmento heyetine vermekte ve 
Parlâmentonun araştırına heyeti bütün Devlet 
imkânlarından istifade etmek suretiyle Yüce 
Meclisi tenvir edecek bilgiyi topiıyabilmekte
dir. Halbuki, burada talebedilcn husus, başka 
bir devletin hükümranlık sahası içerisinde ya
pılacak olan araştırma ile ilgilidir. Kıbrıs, hep 
bildiğimiz gibi, Londra ve Zürih anlaşmaları ile 
kurulmuş bağımsız bir devlettir ve Birlegnıiş 
Milletlerin üyesidir. Bu itibarla kuracağımız 
Parlâmento Heyetinin Kıbrıs'a gidebil'meüi, an
cak Kıbrıs Hükümeti ile yapılacak olan karşı
lıklı bir mücamele neticesinde alınacak netice 
ile sağlanabilir. Şayet Kıbrıs Hükümeti Parlâ
mento heyetinin böyle bir araştırma yapmasına 
müsaade e;tmezse ve Parlâmento heyetinin bu 
maksatl'a oraya girmesine muvafakat etmezse 
o zaman durum ne olur? Bu takdirde' Yüce 
Meclisin itibarını zedeleyici bir sonuç çıkar ki, 
Yüce Meclîsin hiçbir üyesinin, Parlâmentonun 
böyle bir duruma girmesini kabul edeceğine ve
ya gönlünün razı olacağına asla ihtimal verme1-
yiz. Bu bakımdan bir başka tarafın, bir başka 

I hükümetin, muvafakati ile yapılması mümkün 
I olacak bir araştırma için evet demek mümkün 
I değildir. 
I Arkadaşımızın burada belirttiği gibi, daha 

evvel Yüce Meclisin aldığı karara rağmen Par-
I lâmento heyeti gidemediği halde bâzı arkadaş-
I lamı kişisel olarak gitmiş olduğu keyfiyetini 
I nazarı itibara alacak olursak, bu da mevcut 
I devletler' hukuku münasebetlerini çiğniyerek 
I içendi başına serbestçe gidip bir araştırma yap-
I mak şeklindeki bir tekliftir ki, böyle bir te'kli-
I fin de iltifata mazhar olamayacağı malûmuâli-
I l'eridir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Mün
feriden gidecekler için Meclisin karar verme-

I sine lüzum yok zaten. 
T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

I EKİNCİ (Devamla) — Gayet tabiî.. Yani, ar
kadaşımızın. da buyurduğu gibi, Meclisin böyle 

I bir konuda karar vermesine lüzum yok. Gitmek 
I isti'yen arkadaş, gidip tahkikatını yapabilir. 
I BAŞKAN" — Lütfen karşılıklı konuşmrya-

lım efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

EKİNCİ (Devamla) — Kaldı ki, yapılacak bir 
anlaşma ile bir mücamel'e sonunda Kıbrıs Hü-

I kiimeti,' Parlâmento heyetimizin oraya gitmesi'-
I ne müsaade etse dahi bu takdirde İçtüzüğün 
I parlâmento heyetine, araştırma heyetine vermiş 

olduğu yetkileri kullanmanın imkânı yoktur. 
Çeşitli Devlet dairelerinin arşivlerini, evrakla
rım, dosyalarını tahkik etmek gibi bir yetkimiz 

I olmvyacağına göre, bu ancak Türk Devletinin 
I hükümranlığı sahasında mümkün olduğuna gö

re, gidecek olan Parlâmento heyeti sadece bir 
turistik gezi yapacaktır. Bir parlâmento heye
tinin bir turistik gezi için gönderilmesi teklifi
ni her halde Yüce Heyetiniz tasvip ile karşıla-
rn az kanaatindeyim. 

Bir diğer husus da, Anayasa Meclis araştır-
ma.'iira1, Parlâmentonun, belli bir konuda inceie-

I '!ic yapması ve bilgi sahibi olması şeklinde tarif 
I ettiğine göre, kurulacak olan bu heyetin içeri

sine kadınlar kolundan, gençlik teşkilâtından, 
Anadoloı Ajanımdan, TRT den, çeşitli kurum-

I lardan bâzı üyeleri ithal etmek teklifi vardır. 
I Bu teklif de Parlâmento teamüllerine ve Yüce 
I Meclfein kuracağı Meclis araştırmaları heyetle;-
I rînin kuruluş şekliyle kabili telif değildir arka-
{ daşl'arım. Ancak, eğer bir heyetin kurulmasına 

— 124 — 



M. Meclisi B : 122 21 . 6 . 1967 0 : 1 

karar verilecek olursa bu kurulacak olan araş
tırma heyeti ne şekilde araştırma yapacağını, 
nasıl bir yol takibedeceğini kendisi tesbit eder. 
Bıı husus araştırma heyetinin, komisyonunun1 

vazifesi cümlesinden olan bir • husustur. Bunun 
önergede taiebedi'lmiş olması ve Parlâmentonun 
tasvibine sunulmuş olması keyfiyeti bahis mev
zu olamaz. 

Bu itibarla, netice olarak şunu arz etmek is
tiyorum ki, önergenin gerek şekil bakımından, 
gerek muhteva bakımından lehinde olmak müm
kün değildir. Ancak önerge sahibi Türkiye'de, 
Hükümet nezdinde ve Hükümetin politikası üze
rinde bir Meclis araştırması yapılması yolunda 
bir önerge vermiş olsaydı, bu önergeye katıl
mak ve bu önergenin Yüce Mecliste kabul edil
dikten sonra kurulacak olan bir Meclis araştır
ması heyeti marifetiyle bize bilgi sağlaması 

mümkün idi. Çünkü Türk Hükümetinin Kıbrıs 
konusunda sağl'ıyamıyacağı hiçbir bilgi yoktur. 
Hangi bilgi taleb edilecek olursa olsun bu bil--
giyi mutlaka oradaki büyükelçisi, oradaki bir
liği, oradaki Türk Cemaati liderleri ve oradaki 
Türk Cemaatine mensup vatandaşlar ve çeşitli 
kanallarla, istihbarat teşkilâtı vasıtası ile sağ
laması mümkündür. O halde biz ancak Kıbrıs 
konusunda bir araştırma yapmak arzusunda 
isek bu araştırmamızı Türkiye'de Hükümet 
nezdinde yapabiliriz. Bu yönden önergenin aley
hinde olduğumuzu ve önergeye aleyhte oy vere
ceğimizi arz ederiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, araştır
ma konusu üzerinde ve gensorular üzerinde ay-
rılmi'ş olan iki saatlik müddetimiz bitmiş oldu
ğundan sözlü sorulara geçiyoruz. 

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

1. — Kars Milletvekili Âdil KurtcVin, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş olduğu
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel? Buradalar. 
Tarım Bakanı?.. Sayın Bakan yok. Bakan bu

lunmadığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'-
nın, Artvin'de kontrolü fabrikası kurmak üzere 
Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin ne 
olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/188) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya? Bu
rada. 

Sayın Tarım Bakanı?.. Yok. Bakan bulunma
dığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Ada
nanda bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı îlhami 
Ertem'in sözlü cevabı (6/100) 

BAŞKAN — Saym Ali Karcı?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 

Sözlü soruyu okutuyorum efendim. 
14 . 1 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılması hususunda aracılığı
nızı dilerim. 

Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

Adana'da bütün fakülteleri ile bir üniversite 
açılması hususunda Hükümet ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
.(Edirne) —Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'
de artan öğrenci ühtiyacma ve bilhassa ylükısek 
öğrenim çağındaki gençlerin çoğalmasına mu
vazi olarak, Hükümetiniz bu ihtiyacı karşılıya-
eak üniversiteleri ve yüksek .okulları açmak ka
rarındadır. 

Bu maksatla yeniden 10 üniversite açılması 
hakkındaki kanun tasarısı, Bakanlığımızca 
bütün hazırlıkları bitirilerek, mütalâası alın
mak üzere bakanlıklara sunulmuş bulunmakta
dır. Bunların neticesini aldığımız zaman bu 
10 üniversite açılması haJkkındaki kanun tasa
rısını Yüksek Huzurlarımıza arz edeceğim. 
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(Bu üniversiteler' arasında Adana Üniversite* 
si de vardır ve Adana Üniversitesinde açılacak 
fakülteler de .şunlardır : 

1. 'Temel ilimler, 2. Tarım (Orman ve 
Veteriner dâhildir) yani, Tanım ve Veteriner 
fakülteleri de mevcuttur. Tıp ve Mühendislik 
fakülteleri Adana Üniversitesinin! bölümleri 
içindedir. 

ıFakat kanun çıkmasını, netle elenmesini bek-
lenn'eden de üniversitelerin Hükümetle işbirliği 
sayesinde imkânı olan illerde üniversitelerin 
senatoları kardeş fakülteler açmak kararı ver
mekte ve bakanlığımız da bu senato kararları
nı tasvibetmekte ve gerekli kadroların veril
mesi için durumu Yüksek Huzurunuza arız et
mektedir. 

Bu cümleden olmak üzere, Adana'da Ziraat 
Fakültesi açılması, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesince kararlaştırılmış, senatodan geç
miş, bakanlığımızıca durum kaJbul olunmuş ve 
bunun için gerekli kadno kanunu teklifi de 
hazırl aınarafc Yiüklsek Huzurunuza sunulmak 
üzeredir. 

Durum bundan ibarettir. Saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Ali Karcı. 
ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri, Yüksek Huzurunuzda, Hü
kümet adına sözlü soruma cevap veren Sayın 
Millî Eğitim Bakanına teşekkür ederim. 

Hiç şüphesiz nüfusumuz arttıkça ve liseleri 
bitiren gençler çoğaldıkça üniversite ihtiyacı 
da buna muvazi olarak, buna paralel olarak 
kendisini gösterecektir. Hükümet .açacağı 10 
üniversitenin bir nevi programını izah sade
dinde burada, Sayın Millî Eğitim Bakanının 
ağzı ile Büyük Meclise duyurmuş' oldular. 

Ben bu arada bâzı temennilerde bulunmak 
ve açılacak olan üniversiteler konusunda bâzı 
sözler, bâzı aydınlatıcı şeyler söylemek ama-
cıyle Sayın Millî Eğitim Bakanına teşekkürle 
cevap Vermek isterim. 

1955 yılı Kasım ayında üniversiteye giremi-
yen Atatürkçü gençler hakkında yaptığıımız 
gündem dışı bir konuşma ile gece üniversitesi 
ve yeni üniversiteler açılmasını Hükümetten 
talebetmiştik. 

Hiç şüphesiz, her yıl artan lise mezunları
nın açıkta kalma durumları bunu zorunlu kıl
maktadır. 

Örneğin şu rakamlara birlikte bakalım : 
Bu rakamlar, her yıl üniversite birinci sı

nıfına yazılanların sayısını göstermektedir. 
1960 - 1961 ders yılında yazılan 

öğrenci sayısı 19 197 
1961 - 1962 ders yılında 16 850 
1964 - 19615 ders yılında 23 369 
Görülüyor k i ; üniversiteye girenlerin sayı

sı her yıl artmaktadır. 
Şu rakamlar da toplam olarak yıllara göre 

üniversitelerdeki artışı ifadelendirir : 
1935 t e üniversitelerimizdeki öğ

renci sayısı 7 000 
1950 de 25 000 
19:60 ta 54 000 
Bugün ise yalnız istanbul'daki öğrenci sa

yısı 1960 rakamının % 50 sinin çok daha üze
rindedir. 

Hiç şüphesiz nüfusumuz da hızla artmak
tadır. Eksik olan, yüksek öğretim kurumları
mız bu nüfus artışına paralel olarak şimdiye 
kadar bir artış, maalesef, göısterelmemişlerdir. 
Bu bakımdan, akademik kurumlarımızı daha 
da artırmak yollarını aramaktan başka çaremiz 
yok. Sayın Millî Eğitim Bakanı burada ifade 
ettiler; 10 üniversitenin açılması gerçekten biz
ler için bir müjde. Vakıa bunu daha önce ga
zetelerde lokumuşjtuk, ama, her, şeye rağmen 
Meclis kürsüsünden de ifade edilmiş olması, 
ayrıca sevindirici bir olaydır. 

Sayın milletvekilleri, üniversiteler aıçılırken 
şu husus, hiç şüphesiz, gözden uzak tutulamaz: 
Dünya standartlarına güre bir milyon nüfusa 
tam. teşekküllü, bütün fakülteleriyle bir üni
versite düşmektedir. Elbette biz 32 üniversite 
isıtiyemeyiz, bugünkü şartlar içinde. Ama, 32 
üniversite açılması plânlarını da bugünden 
ayarlamak mecburiyetindeyiz. Bu artış, yeni 
teknik zaruretlerle karışı karşıya getirecektir, 
hiç şüphesiz bizi. Bu teknik zaruretlerin tabu 
bir sıonucu olarak da üniversitelerin açılması 
bir nıecıburiyet haline gelmektedir. Anayasa
nın 50 nci maddesi «Halkın öğrenim ve eğitim 
ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta gelen gö
revlerindendir. Devlet, maddi imkânlardan 
yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğre
nim derecelerine çıkmalarını sağlamak ama-
ciyle burslar ve başka yollardan gerekli yar
dımları yapar» diyor. Görülüyor ki, Anayasa
mız, eğitim ve öğretimde fırsat ve imkân eşit-
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ligi sağlanmasını öngörmektedir. Devlet bu 
görevini maalesef şimdiye kadar yerine getire
memiştir. Üniversitelerin illerimize olan uzaklı
ğı fukara halk çocuklarının bu imkândan ya
rarlanmasını zorlaştırmaktadır. Hiç şüphesiz 
üniversitelerin belirli merkezlerde toplanması
nın bâızı yararları vardır, hattâ pek çok yarar
ları vardır. Fakat bunun birçok zararları da 
vardır, şüphesiz. 

1. — Üniversite olarak, üniversitelerin be
lirli merkezlerde toplanması bir kışlalaşmaya 
doğru gidişin ilk adımı olabilir. 

2. — Kişi olarak, büyük merkezlere alışan
ların Anadolu'ya uymalarının zorluğunu belirt
mek gerekir. 

Anadolu'ya üniversite açılışları işte bu 
önemli mahzurları önler. Biliyoruz, bu kolay 
ıbir iş değildir. Örneğin Batı'da bir üniversite
nin açılması için yapılan hazırlıklar, yapılan 
plânlara göre 10 yıl, hattâ bazan bu süreyi 
aşarak 25 yıl sürmektedir. Yani, tam teşkilât
lı bir üniversitenin açılması için 25 yıla yakın 
bir hazırlık devresi gerekmektedir. Ama biz
ler, az gelişımiş bir ülke olarak, işi biraz daha 
ciddî tutup, işe biraz daha dört elle sarılıp bu 
süreleri kısaltmaktan başka çaremiz yoktur. 
Üniversitelerin başka illere yayılmasının diğer 
ıbir faydası da; maddi durumları uzak illere 
gitmeye müsaiıdolmuyanların ayaklarına üniver
siteyi götürmüş olmasıdır. Çünkü, bugün bütün 
eğitim masrafları nüfusumuzun ancak % 33 
üne hitalbetmektedir. Yüksek okul çağında bu
lunan gençlerin sayısı ancak % 3 tür. Her 5 
yüksek okul öğrencisinden yalnız 1 tanesi, nü
fusumuzun % 85 ini teşkil eden köylü ve işçi 
aileden gelmektedir. Üniversitelerin ve yüksek 
okulların yurt içine yayılması, kısmen de olsa, 
maddi olanakları uygun olmayanların okuma
sını kolaylaştıracaktır. 

Üniversite deyince, bizler, hep çok büyük 
binalar düşünürüz nedense ve bundan önceki 
uygulamalarımız da, maalesef, böyle olmuştur. 
Meselâ; İstanbul'da Lâleli'deki üniversite bi
nası bunun en belirgin, en tipik örneklerinden 
biridir. Anlıyanlar; geniş dehlizleriyle, büyük 
saionlariyle eğer bâzı kısıtlamalara ve kayıtla
malara gidilmiş olsaydı aynı para ile iş göre
bilecek aynı şekilde üç binanın yapılabileceği
ni söylemektedirler. 

Başka bir ricamıız da; mecbur kalmadıkça, 
muvakkat öğretim üyesi kullanılmamasıdır. 
Bundan şiddetle kaçınmak ilk şart olmalıdır. 
Misafir' hocalıkla veya uzaktan gelip gitmekle 
ciddî öğretim yapıllamıyacağı açık olarak mey
dandadır. Araştırmaları, bizi bu yola gittiğimıiz' 
takdirde, başarıya ulaşamıyacağımızı göster
mektedir. Nitekim açılmış olan mevcut üniver
sitelerimizde bunu gayet açık olarak görmek
teyiz. İyi ama denecek, öğretim üyelerini Ana
dolu'ya çekmenin yolu nedir? Bu, şüphesiz her 
şeyden önce, bir kanun konusudur. Ama, bun
dan önce cazip imkânlar hazırlamak bizlerin 
görevidir. Meselâ, üniversiteler hakkındaki bir 
Personel Kanunu gene bu konunun en belirgin 
örneğidir. Üniversiteleri Anadolu'ya, halkın aya
ğına götürmek söz konusu olunca, şüphesiz, 
yer tâyininde tarafsız ve bilimsel ölçülerin ob
jektif bir görüşle ele alınması ilk şart olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ben şahsan Adana ye
rine bir başka ilin milletvekili olsaydım, sa
yın milletvekilleri şuna katiyetle inanmanızı 
bilhassa istirham ederim, bu kanun teklifi gel
diği vakit Adana'nm lehine oy kullanırdım. 
Bununla söylenmek istediğim şudur: Adana'ya 
bir üniversite yapılmasını istemekle bölgecilik 
yapmalk istemediğime emin olmanızı anlamanız 
bakımından, size anlatmak bakımından söyle
dim. Biz Adana olarak, geç kalmış bir hakkı 
istiyoruz Büyük Meclisten. ÇHinkü bir üniversi
te açılışında uygulanan bilimsel tarafsızlık ve 
'objektiflik daima Adana l ın lehinde olacaktır. 
Nitekim biz de Meclise girer girmez Hükümete 
bu hususta ne düşündüğünü sormak üzere bir 
sözlü soru verdik. 

Şunu özellikle belirtmek isterim ki, Adana, 
bir üniversite açılması şartlarının tümünü kap
sar. Adana'nın bir orta halli Avrupa şehrine 
benzemesi, öğretim üyeleri için hiç şüphesiz 
önemli bir faktördür. 

İkincisi, başka illerden gelecek olan öğren* 
çileri kolayca barındı rabilir bir durumu var
dır. 

Üçüncüsü, Adana Güney - Doğu ve Güney 
illerinin en büyük merkezidir ve muntazam 
yollarla komşu illere bağlıdır. Bulunduğu böl
genin tabiî bir merkezidir. 

Dördüncüsü, çevre illerden liseyi bitirenle* 
rin sayısı yüksektir ve üniversiteyi ki, en 
önemli konulardan biri budur, besliyebileoek 

— 127 — 



M. Meclisi B : 122 

biı- durumdadır. Örneğin, 1962 - 1963 ders yı
lında Adana liseleninden mezun olanların sayı
sı 486, 1963 - 1964 te 771, 1964 - 1965 te 977. 
iki, özel okullar ve kolejler buna dâhil değildir. 
Antalya'da 1964 - 1965 mezunları sayısı 239, 
.•Elâzığ, 248, Gaziantep 267, Hatay 481, İçel 
369, Maraış 201, Mardin 103, Malatya 135, Mğ-
ne 226, Urtfa 21& 

İşte bu ralkamlar da göstermektedir ki, bü
tün fakülteleriyle Adananda eğer bir üniversi
te açılırsa, rahatlıkla öğrenci bulunajbileeek-
tir. 

Beşincisi, öğretim süresince, yani sekiz ay 
ılımlı geçen havası yüzlünden, maddi durumu 
bugünkü şartlar içerisinde müsaidolmı yanla
rın. barınmasına müsait bir havası vardır. Üs
telik Adana geçmişte de çevresinin bilimsel. 
ibir merkeızi idi. Bu bakımdan bir de, ki, üni
versiteler için lâzım olan bir geçmişi vardır, 
Adananda medreselerden yetişenler büyük şöh
ret salhübi olmuşlardır. 

Yedincisi, hava yolu ve muntazam şoseler
le büyük üniversite merkezlerime İstanbul ve 
Ankara'ya bağlıdır. Biraz evvel söylediğimiz 
gibi, biz misafir öğrencilere, (prensipte karşı 
'olmakla beralber) mecbur kalındığı takdirde 
ıbu suretle raJhatilıkla öğretim üyeleri temin et
mek mümkün olabilecektir. Belki zaruretler 
yüzlünden misafir hocalar, misafir profesörle
rin gitmesi gerekinse bu, bu suretle rahatlıkla 
kuviveden fiile çıkafbilir. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, bir dakikamız 
kalmıştır, bağlamanızı rica ederim. 

•ALİ KARCI (Devamla) — Teşekkür ede
nim. , 

Bizim temennimiz avutmak değil okutmak 
için üniversite olmalıdır. Adama'nm hakkı olan 
üniversite için, kanun Meclise geldiği vakit bir1 

milılelttvelkili olarak, o çevrenin bir milletıvekili 
(olarak şuna inanmaktayım ki, bütün arkadaş
larımız bumun lelhinde oy kullanacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efen

dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, Hüküme
timiz kurulacak üniversiteyi yurdun muhtelif 
yerlerine yayacaktır. Bütün bölgelerde üniver-
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i site tahsilinin kolayca yapılabilmesini temin 
için, iktisadi ve sıosyal şartlar da göz önünde 
itu'tuılarak, bölgelerin en münasip yerlerinde 

j yapılması hususunda halırlıklar vardır. Bina-
J enaleylh, Hükümet olarak prensibimiz ve gaye

miz ümivensiıteıleri yurdun muhtelif yerlerine 
yaymaktır. 

Hükümetimiz fırsat ve imkân eşitliğini baş
ta gelen prensibelarak kalbul etmektedir ve 
(gün 'geçtikçe bunun daha fazla tahakkuk etti
ğini gönmenin de sevinci içindedir. 

Burs meselesi ehemmiyetle ele alınmakta
dır. İmkân nislbetinde burslar artırılırken kre
diler ve yurtlar yolu ile de bu fırsat ve imkân 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bugüne kadar1 

11 538 öğrenciye isımcn kredi taihsiısi yapılmış-' 
tır. Bunların içerisinde 8 920 si fiilen kredi 
kullanmıştır. > 

Öğretim üyeleri yetiştirilmesi, üniversite 
acımanın başlııca davasıdır. Bu hususta da Ba-
kanlığı'mıtz hazırlıklarını bitirmiştir. Üniversite
lere öğretim üyesi yetiştirilmesi hakkında ha
zırladığı kanun tasarısını, Bakanlıkların müta
lâası alınmak üzere Bakanlıklara sunmuş bu
lunmaktadır. 

Artan kapasiteyi dikkate alarak gece öğ
retimine de yer vermektedir. Adana'nın, üni
versite kuruluşu bakımından, önemi Hüküme
timizce çıoktan jdraik edilmiştir. Bu selbepledir 
iki, dalha bir ay evvel Adanalda İktsadi ve Ti
cari İliimiler Akademisi açılmış ve faaliyete geç
miştir. Binaenafleyh, Adana'nın yüksek öğreti
me ve üniversiteye ihtiyacı bilinmektedir. Bi
raz evvel arz ettiğim gibi, kanun çıkmadan ta
rım fakültesinin de hazırlıkları yapılmaktadır. 
Yeni üniversiteler kanunu beklenmeksizin, 
Adana, 'mnlhtacıolduğu yüksek öğretim mües
seselerine kavuşturulmaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — .Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu .(6/235) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar? Burdalar. Sa
yın Tarım Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 
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5. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruniye 
bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in sözlü cevabı (6/237) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğamoğlu? Burada
lar. Sayın Bayındırlık Bakanı? Burada. Soruyu 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanınca 

sözlü olanak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygı ile arz .ederim. 

Adana! Milletvekili 
Mahımultî Bozdoğan 

1. — Adana iline bağlı Balhçe ilçesini Haru
niye bucağına en kısa mesafeden 'bağlıyacak 
staJbilize bir yoll yapımı düşünülmekte imidir? 
Düşünülmelkite ise, bu yol ne zaman yapılacak
tır? 

2. — Yumurtalık ilçesinin Zeytinlibeli köyün
den kaldırım istikametine uzanacak bir yolun, 
ıbura köylülerinin ıstırabını dindireceği bir ger
çektir. Bura köylüleri kış ve ilkbahar ayların
da âdeta mahsur kalmaktadırlar. Yukarıda 
bahsi geçen bu yolun il plânlamasına alınıp 
alınmadığıma, alınmadı ise ne zaman ele alına
cağımın bildirilmesini. 

3. — Ceyhan - Ayaş yolunun asfaltlanması 
düşü'nülmelkte midir ? 

BAŞlKAN — Sayım Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli ımilletıvekil-
leri, Adana'nın Balhçe ilçesini Haramiye buca
ğına bağlıyacak stabilize yol hakkında, Ada
na Milletvekili Sayım Malhmut Bozdoğan tara
fından verilen sözlü soru öneryesini cevaplan
dırmak için huzurunuzda bulunuyorum. 

Oazianıtep yolunun Bahçe üzerinden geçme
si, pıiojelendirilmiş'tir. Yapılan bu projeye gö
re, Tıoprakkale - Bahçe yolu 1967 programına 
alımmıış'tır. 1967 yılında yapılacak çalışmalara 
ilerideki yıllarda da devam edilecektir. 

Haruniye'nin ise ayrı bir yolla, Adana -
Gaziantep yoliyle irtibatı vardır. Haruniye 
ile Bahçe arasında direkt bir yolun yapılması, 
gerek topağrafik şartların standart bir yolun 
yapılmasma imkân vermemesi ve gerekse eko
nomik yönden rantabl olmaması sebebiyle dü

şünülmemektedir. Yumurtalık ilçesinin Zeytin-
beli köyünde Kaldırım istikâmetine uzanacak 
yol köy yolu olup, Köy İşleri Bakanlığını ilgi
lendirmektedir. Ceyhan - Ayaş yolunun asfalt
lanmasından evvel onarılması gerekmektedir. 
Söz konusu yol da, 1966 yılında rahat bir ge
çişi sağlamaya matuf çalışmalar yapılmıştır. 
Yol, ikinci Beş Yıllık Plânın hazırlık çalışma
larına dâhildir. Asfaltlanması ancak, onarımın 
tamamlanmasından sonra mümkün olabilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, bu
yurun efendim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değer
li arkadaşlarım, Sayım Bakanın doyurucu ce
vaplarından dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. Ancak, Haruniye Bucağını - Bahçe kaza
sına bağlıyacak yol mevzuundaki soruma ge
rekli cevabı alamadığımı tahmin ederek bu ko
nuda birkaç söz etmek isterim. 

Haruniye bucağı Ortaokulu ile, öğretmen 
okulu ile ve 21 tane köyü civarında toplıyan 
bir ünite olmasiyle gittikçe ehemmiyet kaza
nan bir yerdir. Bundan 20 sene evvel 5 - 6 ta
ne dükkândan ibaret olan Bahçe kazası bugün hâ
lâ 5 - 6 tane dükkândan ibarettir. Muhterem Ba
yındırlık Bakanı, 1967 yılında Toprakkale'den 
Bahçe'ye direkt bir yol yapılacağını müjdeledi
ler. Buna sevinmek lâzım. Ancak Bahçe ile Ha
runiye kazası arasında bir yol irtibatı olma
ması yüzünden, bu büyük bucakla, kaza diye 
tesmiye ettiğimiz, vasıflandırdığımız bu yer 
arasında idari ve hukukî bağlılıktan başka 
hiçbir bağlılık yoktur. Bu bakımdan ekonomik 
bir gelişme kaydedilmemiştir. Topoğrafik şart
ların namüsait olmaması yüzünden Bahçe ile 
Haruniye arasında, Sayın Bakanın bir yol dü
şünülmediğini ve bunun maliyetinin yüksek 
olması hasebiyle böyle bir şeye lüzum olmadı
ğını ifade buyurdular ki, benim şahsi kanaa
time göre, burada coğrafi şartlar, topoğrafik 
şartlar diye ileri sürülen mesele on kilometre
lik bir mesafenin katedilmesi meselesidir. Ora
daki dere boylarından istifade edilerek Ha
runiye ile Bahçe'yi pekâlâ birbirine bağlamak 
mümkün. Kaldı ki Haruniye 28 Km. lik Cenu
ba doğru bir yolla Osmaniye sınırına gitmek
te, Gaziantep - Adana asfaltı üzerinden tekrar 
45 derecelik bir zaviye ile Şimale dönüp Bah
çe'ye ulaşabilmektedir ki, bu, 30 - 32 Km. bir 
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yol yürümeyi ic ab ettirmektedir. Kışın bir mah
kemesi olan vatandaşın, kaymakamlıkta, diğer 
idari bölümlerde bir işi olan vatandaşın bu ka
dar bir yolu alması, zahmetli, külfetlidir. Her
halde Hükümetimizin ileride de olsa, bu konu
ya döneceğine dair içimde kuvvetli bir ümit 
vardır. Çünkü, bu ihtiyaç ileride Hükümeti de 
herhalde rahatsız edecektir. 

Zeytinbeli - Kaldırım yolunun Köy İşleri 
Bakanlığını ilgilendirdiği bir vakıadır. Ancak, 
ben yol mevzuunu topluca Millet Meclisine ak
settirmek bakımından, burada bu konuya da 
bir, iki sözle dokunmak isterim. 

Zeytinbeli ile Kaldırım köyleri arasında on 
dört tane köy vardır ki, kışın mahsur kalmak
tadır. Hastalarını sallarla, at arabalariyle, at 
üzerinde Ayaş'a veya Ceyhan'a getirmek gibi 
külfet ve ıstıraplarla karşı karşıyadır. Bunu 
burada belirttikten sonra Ayaş ve Ceyhan ara
sındaki çok kısa stablize yolun, Muhterem Ba
kan onarıldığını işaret buyurmuşlardır ki, bu
na ayrıca sevinmek icabeder. Ceyhan'ın Ayaş'
la irtibatı ve Ceyhan'la Ayaş arasındaki eko
nomik irtibat Ceyhan - Ayaş yolunun behema-
hal asfaltlanmasının şart olduğunu bize gös
termektedir. Çünkü, Ayaş deniz kenarına ku
rulmuş, eskiden beri bâzı tarihî eserleri yanın
da ve koynunda saklıyan bir yerdir. Turist çek
mek bakımından, bilhassa yerli turistleri cel-
betmek bakımından önem taşır. Hükümetin ile
ride bu konuyu da ele alacağına dair ümidim 
kuvvetlidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Kadirli ilçesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem'in 
sözlü cevabı (6/238) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan burada, Sa
yın Bakan burada. Soruyu okutuyorum. 

7 . 1 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Mahmut Bozdoğan 
Adana Milletvekili 

1. Adana ilinin dördüncü büyük ilçesi bu
lunan Kadirli'ye bir lise yapılması ve bu il
çenin bir liseye kavuşturulması ve böylece, Cey
han, Osmaniye, Kozan ve Adana liselerinin yük
lerinin hafifletilmesi düşünülmekte midir? 

2. Coğrafi konum itibariyle gerek Adana'-
ya ve gerekse Kayseri'ye pek uzak bulunan 
Mağara ilçesine bir orta sanat okulu veya bir 
ortaokul yaptırılması düşünülmekte midir? 

3. Adana ili Osmaniye ilçesinin Tacirli Bu
cağına bağlı Kırmıtlı ve Değirmenocağı köy
lüklerinin kendi gayretleriyle yapımına baş
ladıkları ortaokul binasının biran evvel ikmal 
edilmesi için Hükümetimiz de yardım elini uzat
mış mıdır? 

4. Ekonomik bakımdan gelişme imkânla
rı bulamamış olan Adana'ya bağlı Bahçe, Mağa
ra ve Karaisalı ilçelerinin merkezi köylerine 
yatılı bölge okullarının açılması ve okuma - yaz
ma olanağına kavuşturulması düşünülmekte 
midir ? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne) — Muüıterem arkadaşlar, sırasiyle 
suallere cevaibımı arz ediyorum. 
Adana Kadirli Ortaokuluna kat çıkılması 1967 
programına alınmış ve fakat okulda kat ilâvesi 
mümkün olamadığı için programda değişiklik 
yapılmış, böylelikle oriilki derslikli 1 600 000 li
raya yeni bir pavyon yapılması, ihtiyacı' ba
kımından da, binanın durumu bakımından da 
yerinde bulunmuş ve bu hususu Bayındırlık 
Bakanlığına yazılmış, plârilamadan da geçiril
miştir. Binaenaleyh," bu sene Kadirli'die oniki 
derslikli yeni bir ek pavyon yapımına başlan
mıştır. . 

Mağara ilçesine bir ortaokul 1967 proıgra-
mına alınmıştır. Binaenaleyh, açılacaktır. Yal
nız ortaokulları -açarken, tabiî olarak evvelâ 
ilçıe merkezlerini ortaokula kavuşturmayı dü-
şünimekteyiz. Ondan sonra köylerde yapılacak 
ortaokullar için muayyen kıstaslar tesbit et
mek durumundayız. Aksi takdirde çoğalmış 
olan, iftiharla kaydedeTiımM büyük bir istek
le vâki olan ortaokul taleplerini, bir kıstas tes
bit etmeden karşılıyaıbilmek mümkün değildir. 
Açı'lacak ortaokulların verimlilik durumunu da 
hesabetmök meclburiyıetindeyiz. Bununla kas-
dettiğim. de şudur ki, ortaokulun açılacağı kas>a-
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'ba veya. köy merkezleriyle, etrafı üçyüz öğren
ciye yakın bir öğrenciyi temin edeibilmelidir. 
Yoksa, gerek okulun umumi masrafları gerek 
öğretmen cari masrafları ekonomik olmanın 
dışındadır. Binaenaleyh, ortaokul açacağımız 
köyleri muayyen kıstaslarla te^bit etmekteyiz. 
Bu kıstasa uyan yerlerde ortaokul açmakta de
vam ediyoruz ve orta okul açılması kıstasını 
tutan yerlere de derneklere yardım faslından, 
çok cüz'i olan yardım faslından elverdiği öl
çüde yardım da etmekteyiz. Yalnız soruda mev-
zuuıbahsedilen kısımlar bu kıstasları henüz tut
mamaktadır. Yatılı bölge okulları yapımı, Do
ğu ve Güney - Doğu illerimizin mahrumiyet 
Ibölgeleri için sıraya alınmıştır. Binaenaleyh, 
gerek Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve 
gerekse İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
sözü edilen Mağara, Karaisalı ve Bahçe ilçe
sinde bölge okulu yapılması mevzuulbahis de
ğildir. Yani, Adana ili içinde bölge okulu ya
pılması programlanmamıştır. Bu, daha ziyade 
Güney - Doğu ve Doğu illerine hasredilmiştir. 
Birinci Beş Yıllık Plânda 250 nüfusun üzerin
deki bütün Iköylerin okula kavuşturulması 
plânlanmıştır. Bu defa bu tarzdaki, Myüz elli 
nüfusun üzerindeki köyleri olku'la kavuşturan 
dilerde taibiîdir ki, bu nüfus daha aşağı düş
mektedir. Bütün imkânlarımızı bu hale, yani 
her köyü bir okula kavuşturmaya tevcih et
mek suretiyle, okul çağında olup da okula gide-
miyen çocuk bırakmamak kararındayız. Ay
rıca bölge okullarına yeni bir statü vermek ve 
'böylelikle bunları daJha az masraflı, fakat da
ha çok ihtiyaca cevap verlir hale sokmak su
retiyle okuma çağındaki çocukların tamamını 
okula kavuşturmaJk kararındayız. Hürmetlerim
le arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değer
li arkadaşlarım, Kadirli kazası merkezinin 16 
hin nüfusu vardır. Köyleri ile beraber bu nü
fus 72 000 i bulmaktadır. Ayrıca Kadirli 67 
köye sahiptir. 67 köyde 7l6 tane ilkokul var
dır. Cumhuriyet Hükümetinin Kadirli için, 
şimdiye kadar sarf etmiş olduğu emek ve 
para cidden takdire değer. 67 köyü, 76 tane ilk
okulu olan ve 72 bin nüfusa sahilbolan bir ka
zada halen bir lise bulunmamaktadır. Halbuki 
komşu kaza Celhyan'da, Kozan'da ve Osmaniye'-

de liseler vardır, Kadirli Orta;okulundan me
zun olan yüzlerce çocuğun hepisinin bu liselere 
gidip tahsil yapma imkânı yoktur. Evvelâ ço
cukların bu yaşta ana - baJba ocağını terk edip 
ıbaşka memleketlerde tahsile devam etmesi 
psikolojik yönden de bâzı telhlkeleri olduğu 
gibi bâzı çocukların başka vilâyetlerde, baş'ka 
kazalarda tahsile devam etmelerine maddeten 
imkân yoktur. Sayın Bakanın biraz evvel müj
de şeklinde verdiği; Kadirıli'ye açılacak 12 ders
likli dk binanın, inşallah ortaokul yerine lise 
olarak vazife görmesi bizleri sevindirecektir. 
Bu konuda KadirHi'nin hamiyetli halkı zaten 
lise yapılacak yer için 20 dekarlık bir arsa da 
temin etmiştir. Memnuniyetle öğreniyoruz ki, 
Millî Eğitim Bakanlığı bu sene Kadürli'de ha
len faaliyette bulunan bu derneğe 50 000 lira 
kadar bir yardımda bulunmuştur. Bunun için 
Millî Eğitim Teşkilâtına Sayın Bakanın şahsın
da teşekkür ederim. 

Mağara kazasının durumuna gelince; Mağa
ra kazasının Doğu ve Güney - Doğu Anadaoru 
bölgesinden hiç de farkı yoktur. Buradaki köy
ler, Cumhuriyet devrinden evvelki durum
ları nasılsa şimdiki durumları da öyledir. Ne
redeyse 45 seneden beri 'buraya hizmet gö-
türülememiştir. Bu kaza Saimbeyli kazasına 
60 - 70 kilometre mesafede, Kozan'a 120 kilo
metre mesafededir. Onun içiin Mağara kaza
sının da 1967 senesinde ortaokula kavuşacağı 
müjdesini Bakanın ağzından duymak bizim için 
inşirah verici bir 'keyfiyettir. Bu bakımdan 
da kendilerine teşekkür ederim. 

Burada şunu da ifade edeyimkd arkadaş
lar, Osmaniye'nin bir Kırmıklı köyü vardır. Bu 
köy kendi imlkânlariyle, kendi tahsis ettik
leri arsa üzerinde bir orta okul binası inşaatına 
girişmişler ve bu bina köylünün kendi maddi im
kânları ile su basma seviyesinin çok üstüne çıka
rılmıştır. Bu binayı bu şekilde bırakmak kanaa
timce doğru olmaz. Ortaokul meselesini evvelâ 
kazalarda ele alacağız diyor. Sayın Millî Eği
tim Bakanının bu endişesini bu kaygısını veya 
bu arzusunu haklı görmemeye imkân yoktur. Fa
kat köylüler tarafından başlanılmış olan bu gü
zel eserin de ikmal edilip hiç olmazsa bir bölge 
okulu olarak kullanılması cihetine gidilmesi tav
siye edilebilecek bir meseledir. Gerek Kadiri' ' 
nin, gerek Mağara'nın ve gerekse Osmaniye'nin bu 
ihtiyaçları yanında Adana'nm pek fakir olan 
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Bahçe kazası, Karaisalı kazası Feke, Saimbeyli 
ve Mağara kazalarının çocuklarım, hele hele kız 
çocuklarını okutabilmek için, muhakkak suretle 
bölge okullarının kurulması şarttır. Bölge okulla
rını kuru kuru bilgi veren okullar mesabesinden 
görmek benim kanaatime göre yanlıştır. Bölge 
okullarında zihnî gelişim yanında bedenî geli
şime ve ma'haretl'erin geliştirilmesine imkân ver
mek ve millet çocuklarına bazı el maharetleri ka
zandırmak, hayata en kısa yoldan -atılıp üretici 
olarak millet ekonomisine, varlığına, ailesine bir 
katkıda bulunmasını temin edecek bâzı davranıp 
lar içine girmenin lüzumlu olacağına inanıyorum. 
Demin isminden bahsettiğim Mağara, Saimbeyli, 
Feke ve Karaisalı hattâ Pozantı kazalarının Gü
ney - Doğu ve Doğu'daki bölgclerimidz'en farkı 
yoktur. Kendisinden çok şey beklediğimiz ve çalı
sına çok büyük saygı besleğimiz muhterem Baka
nın, bu kaza ünitelerini de bölge okulu bakımın
dan ele almasını bilhassa rica ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Adana, Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâJıara ödemek 
üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki paraların 
ne zaman ödeneceğine dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Ahmet T ürkerin sözlü cevabı (6/239) 

•BAŞKAN — Sayın Bozdoğan burada, Sı\yv:: 
Ticaret Bakanı burada. 'Sözlü .soruyu okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sûrumun Ticaret Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygı ile arz ederim. 

Adana M illet vekil i 
Mahmut Bozdoğan 

1. Sel felâketine uğrayan Çukurova'da pa
muk ekimi zamanı yaklaşmaktadır. Bu itibarla 
çiftçinin paraya ihtiyacı vardır. Çukobirlik'in 
ortaklarından, bilâhara ödemek üzere kestiği yüz
de yirmi nisbetindeki paraların ne zaman ödene
ceğinin bildirilmesi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET T ÜRK Eli 

(Bursa) —• Bilâhara ödenmek üzere Çukobirliğin 
ortaklarından kestiği yüzde 20 nisbetindeki pa-
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ralarm ne zaman ödeneceğine dair Adana Millet
vekili Mahmut Bozdoğan'ın sözlü sorusuna cevabı
mı arz ediyorum. 

Çukurova. Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinin 1965 - 1966 kampanyasında ürün avans 
bedellerinden ortaklarına olan yüzde 20 nisbetin
deki borç bakiyesine mahsuben gerekli ödemeler 
yapılmak üzere, T. (J. Ziraat Bankasına 12 mil
yon liralık munzam kredi lansis edilmiştir. 

Bu paranın kullandırılması için Adana. Şube
sine 1 . 3 . 1966 tarihinde laiimat verildiği, Ban
ka Genel Müdürlüğünün 12 . 3 . .1906 tarihli 
yazısından öğrenilmiştir. Arz -ederim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Teşek
kür ederim efendim. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Van Milletvekili M. Salih Yıldızın, Van'
da bir otomatik telefon santrali kurulması için 
her hangi bir hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (ü/240) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Yok. Soru sahibi 
ikinci defa bulunmadığından soru düşmüştür. 

9. — Van Milletvekili M. Saldı Yıldız'ın, Van'
ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve Nor-
duz bucakları köylerine ilkokul yapımı hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğilim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/242) 

BAŞKAN - - Sayın Yıldız? Yok. Soru sahibi 
iki defa bulunmadıkları için soru düşmüştür. 

10. — Van .Milletvekili M. Salih YıUhz'm, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Yek. Soru sahibi 
iki defa bulunmadıkları için soru düşmüştür. 

11. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ncbioğlu'-
nun, yurdumuzda, bugüne kadar, teshil edilmiş 
olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bulunma
dığına dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/259) 

BAŞKAN — Sayın Ne'bioğlu? Buradalar. Sa
yın Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime kalmış
tır. 
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12. — Samsun Milletvekili Yaşar AJuıl'in, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kıs 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin ne 
zaman mümkün olacağına dair sorusu ve Baj/ın-
dırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı (6/270) 

BAŞKAN — Sayın Akal?. Buradalar. Sayın 
Bayındırlık Bakanı buradalar, soruyu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Ba

yındırlık Bakanı tarafından cevaplanldınl'ma-
sini arz etlerim. 

İSamsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

21 . 6 . 1967 0 : 1 

En geç 1969 yılında yol, yaz ve kış aylarında 
'tamamen istifade edilir bir hale getirtilecektir. 

Bunun daha evvel mümkün ola'mıyaeağı se
beplerinle gelince; mulhterem arkadaşlarım., bili
yorsunuz ki, 1965 yılında 17 bin ve 1966 yılın
da da 5 bin kilometrelik yolunun Karayolları 
ağma devreldlilmesi suretiyle Karayolları iş hac
mi bu yolların tultarı olan miktar kadar artmış 
bulunmaktadır. Bütün bu yollar üzerinde "bir1 

de onarım faaliyetine girişilmesi ve 24 bin ki
lometreye baliğ olan bu yolların hepsinin birden 
onarılarak mükemmeli bir hale getirilmesinin 
mümkün olmadığı pek tabiîdir. Bu bakımdan 

' esasen biraz da yol tekniği icabı, her sene yol
lar üz'erinde daha fazla ıslalhat yapmak suretiy
le yolların nrükem nclleştirilmasi üzerinde du
rulmaktadır. Bu hususu bilgilerine arz edenim. 
Hurime! erimle. 

BAŞKAN — Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Samişun) — Sayın Baş

kan. Sayın milletvekilleri, sözlerime başla/madan 
evvel bir hususu tavzih etmek isterim.. Sözlerim, 
uzaktan ve yakından, Sayın Bakanla katiyen 
alâkalı değillldir. Çünkü, burada verdikleri söz
leriyle bunun 1969 da tahakkuk edeceğine ina
nıyoruz. 

Bu yol, bir kadersizlİk örneğidir, her gelen 
baktı geçjti şeklinde, tam seçimlere gidileceği1 

•zaman buldozerler çalışmaya başllar, grayderl'er 
çalışmaya başlar, oldu oluyor diye, siyasiler her 
devirde yapıyoruz yaptık, yapıyoruz yaptık şek
linde bugüne kadar gelmiş'tir. 73 kilometrelik 
bir yoüdur ve bir vilâyeti, bir kazayı ve iki na
hiyeyi geçerek Gıaman'ı ve Asareık'ı Devlet yo
luna bağlamaktadır. Samsun ve havalisinin, 
Kavak'ın en fakir köyleri bu yolun üzerinde bu
lunmaktadır. 

Sayın Bakan Samsun'a geldiklerinde hasır
lıyorum, bu yolla ilgilenmişlerdi, zannediyorum' 
evvelki şeylerin de aşağı - yukarı 60 tane köy 
halen okulsuzdur. Okul yapmak için valilik mü-
taahhit bulamamaktadır. Çünkü G-aman'la 
Asarcık arası kışın hattâ yazın geçileımiyece'k 
durumdadır. Asarcık'ta her Cumartesi günü pa
zar kurulur. Erbaa'nın Lâdik'in, Kavak'ın, Sam
sun'un bültün köylüleri buraya akarlar. Ta/m 
bir sefalet örneği halinde bu yol durfmak'ta'dır. 
Benim aldığım bilgiye göre, Bakan Bey de bil
erim teyidelttiler, 1967 yılında bu yola bir ku
ruş ayrılmıyor, inanma! bakımlarla ye'tiriilec'ek. 

Saımisun - Gaman nahiyesi - Asarcık nahi
yesi - Kavak yolu 1950 yılından sonra radyoda 
birkaç defa açıldı şeklinde ilân edilmişse, de ha
len kışın ve hattâ yağışlı havalarda yazın dahi 
istifade edilemez haldedir. 

Bu yolun güzergâhında asgari 60 köy var
dır. Ve bu köyler sadede mezkûr yolun yapılıp 
bitirilmesini beklemektedirler. 

Şimdi : 
1. Bu yol için .1966 yılında ne kadar yatırım 

yapılacaktır?1 

2. Kış ve yaz tam olarak iatıifade edilecek 
hale ne zaman getirilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Balkan buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milllelivekilleri, 
Samsun - Gaman nahiyesi - Asarcık nahiye

si - Kavak yolu hakkımda Samsun Mıllettvek'i'lî 
Sayın Yaşar Akal -tarafından verilirmiş bulunan 
•sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunyorum. 

.Saımfsun ayırımı - Gaman - Aisancık - Kavak. 
yolu 19'6'5 yılımda Kara yollarına devredilen 
17 000 kilometrelik il yollu arasımda bulunmak
tadır. Söz konusu yol 1969 yılında en iyi hale 
getirilmek üzere 1965 yılı onarıim programına 
alınmıştır. 

Yolda, 1966 programı ile ayrılan 180 000 lira 
ödenekle 1965 yılında başlanan çalışmalara de
vam edilmiştir. 

1967 yılında normal bakım imkânları ile ça
lışmalara devam edilecektir. 

!Söz konusu yolun mükemmel bir hale ge-t.i-
rilimıesi ikinci Beş Yıllık Plânın hazırlık çalış
malarına dâhil ed'ilra işitir. 
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1968 tasan programında benim bildiğime göre 
beşyüz bin lira, sadece tasarı olarak, konmuş. 
Yıolun tüfmü 1,5 milyon liraya baliğ olacak. Şim
di 1967 de para yolk. 1968 in tasarısı programın
da beşyüz bin lira var ve yolun tümü 1,5 milyon 
liraya çıkacak. Sayın Balkan lütfen yanlış anla
mayın, tenzilh ediyorum, bu 1969 a girerken 
ufak ufak faaliyetlerde bu sefer de seçim avut
ması şeklinde bu yol ele alınmasın. Size güveni
yoruz ve yapılacağına da inanıyoruz. Teşek
kür ederilm. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da şehirlerarası vasıtalar için yapılma
ya başlanan yolun tstasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı 
(6/272) 

BAŞKAN — Sayın Aka'l buradalar, Sayın 
Bayındırlık Balkanı buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

21 . 2 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun Milletvekilli 

Yaşar Akal 

.Samsun gerek nüfus gerekse trafik akımının 
yoğunluğu bakımından yurdumuzun sayılı ille
rinden biridir. 

^Samsun - Ankara - İstanbul, Samsun - Trab
zon - Rize anadevlet yolları Samsun'dan başla
makta ve bu yollarda seyreden vasıtalar gerek 
Samsun'dan kalkışta, gerekse Samsun'a varışta 
şehrin içinden geçmektedirler. Bu hal Samsun'
da trafik bakımından büyük zorluk doğurmakta 
ve mevcut yollar hem dar, hem de yetmemekte
dir. 

Nitekim bu amaçla şehrin içinde seyreden şe
hirlerarası vasıtalar için ayrı ve direkt bir yol 
açılması düşünülmüş ve bu yolun istimlâki ta
mamlanmış, hattâ istimlâk paraları dahi veril
miştir. 

Hal böyle iken şehir içinden geçecek bu ana
yol sadece Ataklımdan istasyona kadar yapılmış 
ve halen yarım bırakılmıştır. Oysaki bu yol is

tasyondan - garajlara 'bağlanmak üzere yapılmış 
ve hattâ yukarda arz ettiğimiz gibi bu kısmın da 
istimlâki yapılmıştır. Ayrıca bitirilmiyen son kı
sım trafiğin bütün şehirde en yoğun olduğu kı
sımdır. 

Şimdi : 
1. İstimlâki yapılıp parası dahi ödenen bu 

kısım neden ikmal edilmemiştir. 
'2. 1966 yılma bu kısım için neden ödenek 

konmamıştır ? 
3. Ne zaman yapılmasına başlanacaktır? 
4. Ne zaman tam olarak açılmış olabilecek

tir? 
BAŞKAN —• Sayın Bakan, buyurun, 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Devlet yolunun Samsun şehri içinden geçen 
kısmı hakkında, Samsun Milletvekili Sayın Ya
şar Akal tarafından verilmiş bulunan sözlü soru 
önergesini cevaplandırmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum : 

Samsun şehir içi geçişi projesi, limandan is
tasyona kadar 4 şerit olarak inşa edilmiş bulun
maktadır. istasyon ile Mert ırmağı arasındaki 
kısım ise; Devlet Demiryolları ile halledilecek 
gar binasının kaldırılması hususu neticelenince-
ye kadar, gar binasından itibaren biri demiryolu 
kenarını, diğeri ise ırmak caddesini takübederek 
Mert köprüsünde birleşen iki ayrı gidiş - geliş 
yolu olarak hizmete açılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile şunu da 
arz etmek isterim, arkadaşımın burada tebarüz 
ettirmek istediği husus çok önemlidir. Bendeniz 
geqen ay bu yolu mahallen incelemiş bulunu
yorum. Hakikaten istasyon civarından Mert ır
mağına kadar yol, Karadeniz sahil yolunun stan
dartlarına uygun olmakta çok uzaktır. Geçen ay 
mahallinde yaptığım tetkikatta da bunu gör
düm. Mevzu Ulaştırma Bakanlığı ile ilgilidir. 
Bakanlık ile temas halindeyiz. Samsun ile Çar
şamba demiryolunun başlangıç noktası olan 
istasyon aradadır ve bu istasyon bu yolun düz 
bir şerit halinde ve standart halde yapılmasına 
engel olmaktadır, istasyonun buradan kaldırıl
ması behemehal zaruridir, istasyonun kaldırıl
ması, ya Çarşamba - Samsun hattının kaldırılma-
siyle bu iş tamamen ve kolaylıkla takarrür ede
bilir, gerçekleştirilebilir. Eğer Samsun - Çarşam-
ha hattının ekonomik sebeplerle kalmasında za-

— 134 — 



M. Mecüsi B : 122 21 . 6 . 1967 O : 1 

ruret varsa bu takdirde deniz istikametinde bu 
istasyonun kaldırılması suretiyle pekâlâ yolun 
yapılması da vardır. Dediğim gibi, çok önemli 
bir husustur. Hakikaten Karadeniz" sahil yolu
nun Ankara'dan itibaren başlangıç yeri olan 
Samsun ilimizde, gelişmiş olan bu ilimizde şehir 
içi geçişinin tamamlanması lâzımdır. Hem trafik 
•bakımından lâzımdır, hem de Karadeniz sahil 
yolunun istediğimiz hale getirilmesi bakımından 
lâzımdır. Şahsan bu konu üzerinde önemle duru
yorum. Esasen Samsun - Çarşamba hattının kal
dırılması gibi bir durum da vardır. înşallalh, 
bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek mümkün 
olacaktır. Tabiî bundan başka, bu yolun mükem
mel fbir hale getirilmesi için yol kenarında gayet 
iptidai şekilde yapılmış bâzı dükkân ve baraka
lar da mevcuttur. Bu da üzerinde ehemmiyetle 
durulacak bir husustur. 

Demin de arz ettiğim gihi, Mayıs ayında 
mahallinde yaptı'ğım tetkikatta bu mevzu ile de 
ilgilendim. Vilâyet de bu konu ile yakinen ilgi
lenmektedir. Arz ettiğim,gibi, inşallah belki bu 
sene başlamak suretiyle önümüzdeki sene gerçek
leştirilmek imkânına sâhibolacağız. Hakikaten 
önemli olan bu husus hakkında bendenizin vere
bileceği malûmat, bugün için bundan ibarettir. 
Fakat, çok önemli olan bu konu üzerinde Bakan
lık ve Karayolları Genel Müdürlüğü olarak önem
le eğilmekteyiz ve önemle takibetmekteyiz. Bunu 
arz etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri arkadaşlarım, bir me
seleyi anlamak ve o meselenin çözüm yollarını da 
bulmakta iyi niyet sahibi olmak, elbetteki başta 
gelen husustur. Ama, meselelerimizi sadece anla1-
mak ve sadece iyiniyetle ele almak, meselelerimi
zin halli için yetmiyor. Bir tarafta Devletin 
TJîaştırma Bakanlığı, öbür tarafta Devletin Ka
rayolları ve Bayındırlık Bakanlığı ve ikisinin ça
tışmacından Samsun yolsuz kalıyor, önergemde 
arz ettiğim gibi, yol açılmış, yolun istimlâk pa
raları verilmiş bitmiş. Şimdi Samsun'da fuar var, 
yol ne kadar önemli!.. Bunları söylemiyorum. 
Bunlar, artık o kadar açık şeyler. Ama, haliha
zır durumu ile, çok üzülerek ve özür diliyerek 
arz edeyim, bu yolun ne zaman istifadeye açıla
cağı henüz bilinmemektedir, biz de bilmemekte
yiz. 1968 de ne olacak, 1969 da ne kadar olacak? 

1970 te mi olacak, 1975 te mi bu tren istasyonu 
kalkacak?... Yani, bilsek İd, şu Samsun şehrinin 
iç yolu şu gün bitecektir veya şu şu şu imkânlar 
seferber edilerek bitirilecektir.... 1968 senesinde 
şöyle yapılarak bitirilecek veya 1969 senesinde 
böyle yapılarak bitirilecektir, şeklinde bir şey 
duysaydık veya bilseydik elbetteki, daha memnun 
olurduk, öyle anlaşılıyor ki, uzun bir süre daha 
Samsun'un istasyon ile Mert ırmağı yolu arasın
da bulunan ve trafiğin en karışık olduğu kısım 
istifadelerden uzak kalacaktır. Bunu da üzüle
rek arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve köy
lere tahsis olunan imam kadrolarının hangi ille
re ne miktarda ve hangi ölçülere göre dağıtılmış 
olduğuna dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/282) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce?.. 
Yoklar. Soru sahibi iki defa bulunmadıkları için 
soru düşmüştür. 

15. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'niiı, 
Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatının ne 
zaman ikmal edileceğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/283) 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe?.. Bura
dalar. Sayın Bakan?.. Yoklar. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

16.— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi ya
tırımları yapılmasının düşünülmekte olduğuna 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/288) 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce?.. Yoklar. Soru 
sahibi iki defa bulunmadıkları için soru düşmüş
tür. 

17. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner fakül
tesi'açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/289) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt?.. Yok
lar. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan Şewyurt'-
un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan dep
rem dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirlerin 
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neler olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/290) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt yoklar, soru ge
lecek birleşime kalmıştır. 

19. — Burdur Milletvekili Fethi (Jelikbaş'ın, 
6209 say ıh Serbest Bölge Kanunu gereğince çı
kartılması gereken tüzüğün neşredilip edilmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş?.. İzinli 
olduklarından sorularını geçiyoruz, efendim. 

20. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya Sigara ve Tülün Fabrikası için ki
ralanan binaların kimlere aidolduğuna ve 10 se
neden beri ne miktar kira ödendiğine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/291) 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu?.. Yok. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için soru 
düşmüştür. 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen suyu
nun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Turizm ve Tanıtma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/296) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda?.. Burada
lar. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı'?.. 
Yok. Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. Yok. 
Soruları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 50 ya
taklı bir hastane haline getirilmesinin ne zaman 
mümkün olacağına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/297) 

i 
BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Yoklar. 

Soru. sahibi iki defa bulunmadıkları için soru 
düşmüştür. 

23. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
dan kurulmasına karar verilen Sanayi Çarşısı
nın yapımına ne zaman başlanılacağına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/298) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız yoklar, soru sa
hibi iki defa bulunmadıkları için soru düşmüş
tür. 
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24. —• Van Milletvekili Salih Yıldız'in, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/299) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız yoklar, ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/300) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Yok. Oe-
lecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/301) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Yok. Cîe-
!ceek birleşime bırakılmıştır. 

27. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa 
yoldan irtibatı temin edecek yolun yapımı için 
bir çalışma olup olmadığına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü osrusu (6/302) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Yok. Ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

28. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı-
yan ovada numune fidanlık tesis için bir çalış
ma olup olmadığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/303) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız yoklar, soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

29. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar elinde 
imlunan incirlerin, bozulmadan, değerlendiril
mesi için her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu (6/304) 

BAŞKAN — Sayın M. Kemal Yılmaz izinli 
olduğundan bu soruyu geçiyoruz. 
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30. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, liselere de din dersi konulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/305) 

.BAŞKAN — Saym Süleyman Arif Emre?.. 
Burada. Saym Başbakan veya görevlendirdiği 
bir bakan bulunmadığından soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdumuza 
girmesine neden ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?... Bu
radalar. Saym Bakan?.. Yok. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

32. -T- Sinop. Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulması lüzumlu 
görülen ve 1964 programına ithal edihrv'ş olan 
Yonga Levha Fabrikasının yapımına ne zaman 
başlanacağına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/307) 

BAŞKAN — Saym Niyazi özgüç?.. Yok. So
ru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

33. — Samsun Milletvekili Bahattin TJzun-
oğlu'nun-, Samsun Adalet Partisi ti Başkanının 
Bolu ili hudutları içinde yaptığı trafik kazası ile 
ilgili olarak bir telefon görüşmesi yapılıp yapıl
madığına dair Başbakan ve İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/308) 

BAŞKA.N — Gündemimizdeki bu 33 ncü so
ru sehven yazıldığından onu geçiyoruz. 

34. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve felâkat 
haline gelen yığın ve samanlık yakma hâdisele
rinin önüne geçmek için ne gibi tedbirler alın
makta olduğuna dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/309) 

BAŞKAN — Saym Osman Saraç?.. Yoklar. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki adam-» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33 

sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorüku 
(6/310) 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker izinli oldu
ğundan bu soruyu geçiyoruz." 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, Hazine adına tesbit ve tescili yapılan 
arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/311) • ' ' • " ' 

BAŞKAN — Saym Mustafa Akalın?., Yok
lar.. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

37. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/312) 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığından 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

38. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Güney • Doğuyu İzmir'e kısa yol
dan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar yol güzer
gâhının karayolları bünyesine alınıp alınmıya-
cağina dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/313) 

BAŞKAN — Keza soru sahibi bulunmadığıh-
dan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

39. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli bulunduğun
dan geçiyoruz. 

40. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç 
aded ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/315) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli bulunduğun
dan geçiyoruz. 

— J2T — 
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41. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli bulunduğun
dan geçiyoruz. 

42. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile. kurşunlu kablolardan ne kadarı
nın hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/317) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli olduğundan 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

43. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Afrika ülkeleri ile ticari münasebetlerimizi ge
liştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice 
alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/318) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli olduğundan 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, oyun salonları açılma izninin ne şekilde ve 
kimler tarafından verildiğine ve bu nevi salon
ların kapatılması için bir teşebbüste bulunup bu
lunulmadığına dair, İçişleri, Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanlarından sözlü sorusu (6/319) 

BAŞKAN — Sayın Muammer Dirik?.. Yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

45. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yetişen Hasan-
keyf tütününden Gaziantep Tarım Satış Koope
ratifinin elinde ne miktar stok bulunduğuna 
dair Gümrük ve Tekel ve 31 aliye bakanlarından 
sözlü sorusu (6/320) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

46. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1965 nüfus sayımına göre 7 yasından yukarı er
kek ve kadın adedine ve bunlardan ne kadarının 

okur - yazar olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Sayın Erer?.. Yok. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

47. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'ntn, 
büyük şehirlerde yapılan apartmanlarda bir ka
pıcı - kaloriferci bulundurulması mecburiyeti 
olup olmadığına dair İmar ve İskân ve Çalışma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/322) 

BAŞKAN — Sayın özarda buradalar. Saym 
Bakan yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma ve 
Devlet bakanlarından sözlü sorusu (6/323) 

BAŞKAN — Saym özarda buradalar. Sayın 
Bakan yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

49. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/324) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli olduğundan 
geçiyoruz. 

50. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Gaziantep'e içme, kullanma ve endüstri 
suyu temin projesinin fizibilite etüdlerinin ne 
zaman biteceğine ve plasman inn ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/325) 

BAŞKAN — Sora sahibi yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

Gündemimizde başka soru kalmadığından 
22 Haziran Perşembe günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,20 

—138 — 
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b) YAZILI SORV 

1.— İzmir Milletvekili Şinasi Osman'ın, 
15 . 3 . 1966 tarihli Birleşiminde ikinci oturu
muna Başkanlık eden Başkanvekilinin tutumuna 
ve mütaakıp birleşimde verdiği önergenin okun
mamış olması sebebine dair sorusu ve Millet 
Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı ce
vabı (7/88) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millet Meclisi Başka

nı Sayın Ferruh Boz>beyli tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Şin-asi Osma 

İzmir Milletvekili 

1. Meclisin 15 . 3 . 1968 günkü Birleşimin
de, Adalet Bakanı Sayın Hasan Dinçer'in, Yüce 
Meclise sunduğu bir takrir üzerine Seçim Ka
nununun öncelik ve ivedilikle ve her şeye tak-
dimen görüşülmesine 'karar verildiği halde, aynı 
gün yapılan (Saat 21,00 deki) ikinci oturu
munda bu oturuma başkanlık eden C. H. P. 
li Başkanvekili İsmail Arar ilk oturumda Yü
ce Meclisin aldığı kararı bir tarafa iterek gün
demde bulunan gensoru ve genel görüşmelere 
geçmiş ve Yüce Meclise yaptığı beyanlarında, 
.kendisinin Anayasaya bağlı olduğunu, neve-
ma Meclis kararlarım tanımadığını ifade eder 
tbir şekilde konuşması dikkati çekmiştir. 

Yüce Meclis tarafından seçilen bir başkan
vekilinin, kendisini o makama getiren Yüce 
Meclise karşı takındığı bu tavırla, Anayasa 
Mahkemesi imiş gibi Meclis kararlarını mura
kabeye ve yürürlükten kaldırmaya salahiyetli 
görmesi calibi dikkattir. Bu husustaki Başkan
lık görüşü ile bu bajkanvekili hakkında her 
hangi bir muamele yapılıp yapılmıyacağınm 
işarını, 

2. 16 . 3 . 1966 günkü Birleşimin ikinci 
oturumunda (Saat 21,00 de) Yüksek Başkanlığa 
takdim ettiğim «Meclisimizde, son günlerde, ce
reyan eden müessif hâdiselerin tarihi ehemmi
yeti göz önünde tutularak, Türk umumi efkâ
rını aydınlatmak ve olayları vesikalandırmak 
için hâdiselerin filme alınmasına, ve foto mu
habirlerinin resim çekmelerine müsaadelerini 
arz ve teklif ederim.» meealindeki takririm, 
o oturumda olduğu gibi onu takibeden oturum 

AR VE CEVAPLARI 

ve birleşimlerde de Yüce Meclisin ittılâına arz 
edememiş ve ne gJbi bir muameleye tabi tutul
duğu tarafıma blldirilmem'iştir. Sebebi nedir? 

Sayın Şinasi Osma İzmir Milletvekili 
İlgi : 18 . 3 . 1966 günlü yazılı sorunuz kar

şılığıdır : 

1. Millet Meclisinin 15 . 3 . 1966 günlü 
65 nci Birleşiminde, Adalet Bakanı Saym Ha
san Dinçer'in sunduğu bir önerge üzerine Se-
çim Kanununun öncelik, ivedilikle ve her şeye 
takdimen görüşülmesine karar verildiği halde 
aynı gün 3 noü oturuma Başkanlık eden Baş
kanvekilinin, ilk oturumda Meclisin aldığı ka
rarı uygulamaması iddiasiyle bu konudaki Baş
kanlık görüşü ve Başkanvekili hakkında her 
hangi bir işlem yapılıp yapılmıyacağınm bil
dirilmesi istenmektedir. 

İçtüzüğün 204 ncü 'maddesine göre, başkanvekil-
leri Genel Kurullara başkanlık ettikleri zaman 

Başkanın yerine kaim olmak ve Başkanın bütün hu
kuk ve salâhiyetlerini kullanmakla vazifeli 
olup sorunuzun birinci fıkrasında zikredilen 
husus hakkındaki Başkanlık görüşümüz, hâdi
senin cereyan ettiği birleşimi takibeden ilk bir
leşimde Genel Kurula etraflıca açıklamış bu
lunmaktadır. 

(Millet Meclisi tutanak dergisi 16 .3 .1966 
gün. 66 ncı Birleşim. Sayfa 277, 281) 

2. Türk Umumi Efkârını aydınlatmak ve 
,-esikalandırmak için Mecliste cereyan eden olay
ların filme alınması ve foto muhabirlerinin re
sim çekmelerine müsaade edilmesi hususundaki 
teklifinize gelince: 

Bu konu Meclis içi inzibati hususlarla il
gili olup tamamen icraya taallûk eden bir ta
sarruftur. İçtüzüğümüzün 222 nci maddesin
deki saraıhat muvacehesinde teklifiniz o günkü 
oturuma Başkanlık eden Başkanvekili tarafın
dan bu sebeple bir işleme tabi tutulmamıştır. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

2. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Te
lekomünikasyon sanayiinin kurulması için açıl-
mış olan ihaleye iştirak eden firmalara ve tek
lif ettikleri fiyatlara dair sorusu ve Başbakan 
Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (7/608) 



M. Meclisi B : 122 21 . 6 . 1967 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Barbakan tara

lımdan cevaplandırılması için, aracılığınızı rica 
©elerim. 

\'I;-. Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

"* Son günlerde PTT Nort Herr Electiric Fir
ması arasında 350 000 000 liralık ıbir ihale 
anlaşması yapılmıştır. 
< Bu ihalenin şartları gözden geçirilirse gö-

rülürki, bu anlaşma, tipik bir kapütülâsyon an
laşmasıdır. Söylendiğine göre bâzı nüfuzlu kim-
kimseler ihaleye giren diğer firmaların teklif
leri daha müsaidolduğu halde, işin Kanada fir
masına verilmesi için ilgilileri etkilemişlerdir. 

Hat tâ o kadar ki, yukarıda adı geçen Kana
da firması, ihalenin bitiminden sonra, yeni 
tekliflerde bulunmuş ve bu teklifler doğrudan 
doğruya kapütülâsyon şartlar taşıdığı halde 
Jıer nedense kabul edilivermiştir. Bu ihalenin 
ne kadar yolsuz yapıldığını gösteren bir belge 
de Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Bor
salar Birliğinin, Yabancı Sermayeyi Teşvik Ko
mitesine verdiği bir rapordur. Bu raporda 
şöyle denmektedir. «Kanada firması teklifinin 
G224 sayılı Kanunun bininci maddesinde ifade 
'olunduğu veçhile memleketin iktisadi inkişafı 
için yararlı olmak bakımından tekliflerin en 
ıgayrimüsaidi olduğu açıkça görülmektedir.» 

% 51 i Kanada firmasına ve % 49 u yerli 
ortağı bulunan bu 350 milyon liralık anlaşma, 
çok önemli bir yekûn tutan ordunun bu konu
daki ihtiyaçları ve PTT nin kurulmuş bulunan 
santraUarınjn yedek parça ihtiyaçları bir kena
ra itilerek, ibhalâtın devamını öngören bir ni
telik taşımaktadır. 

• Kablo mubayaası ile telefon santrali arasın
da? bir bağlantı olmadığı halde 200 milyon li
ralık kablo anlaşmasının da bu firma ile ya
pılması, yukarıda söylediklerinizi doğruluyan 
açık bir belgedir. Bu bakımdan: 

1, Türkiye'de telekomünikasyon sanayiinin 
kurulması için Beş Yıllık Plânın öngördüğü 
yatırımla ilgili olarak açılmış olan ihaleye hangi 
firmalar iştirak etmiştir? 

A) .Bunların teklif ettikleri fiyatlar, 
'"-• ' B) Şartlar, 
; ' " G ) ; Sermaye oranlan nedir? 

2. İhalenin bitim tarihinden sonra, yu

karıda adı geçen Kanada firması yeni teklif
lerde bulunmuş mudur? 

A) İhale bu yeni tekliften sonra mı yapıla
mıştır? 

B) Anlaşmanın yapıldığı tarih nedir? 
3. İhalenin verildiği Kanada firmasının 

% 51, yerli ortağın hisse senedinin % 49 ol
duğu doğru mudur? 

A) Türk ortak % 49 dan yukarı hisse se
nedi almış olsa bile, ortaklıktaki oy hakkının 
% 49 olarak kalacağı doğru mudur? 

4. Bu suretle satış fiyatlarının tesbitinde 
Kanada firmasının son söz sahjbi kaldığı ve 
müşterilerinin yalnız, 

A) Ordu, 
B) PTT olduğu doğru mudur? 
5. Kanada firmasının bilgi hakkı olarak 

istediği miktarın, 3 milyon 200 bin lira, işti
rakçilerden Ericson Firmasının ise sadece 650 
bin lira olduğu doğru mudur? 

•6. İhaleye giron firmaların, ihracat yolla
rım açjık tuttukları, hattâ Ericson Firmasının 
kârlarını döviz olarak değil bu fabrikalarda 
işlenmiş mal olarak dışarıya çıkarmak isteme
mesine rağmen, Kanada firmasının hiçbir ihra
cat garantisi vermediği doğru mudur? 

7. Telekomüniıkasyon sanayiinin yabancı 
ıbir firma tekelinde kalmasını öngören % 51 ora
nındaki hisse senetlerin devamlı olarak Kanada 
firmasında kalmasının şartının bu anlaşma ile 
kabul edildiği doğru mudur? 

A) İştirakçi firmalardan İTT/LMT ise, 
teklifinde 8 yıl sonra hâkim sermayenin yerli 
ortaklara geçmesini kabul ettiği, 

B) İştirakçi firmalardan Erioson ise, tek
lifinde istendiği an sermayenin % 100 nün yerli 
•ortaklara geçmesini ileri sürdüğü doğru mu
dur? 

8. İhaleye katılan firmalardan İsveç Eric^ 
son Firmasının 1971 den itibaren % 81 - 85 
oranında yerli malzeme kullanacağını teklif 
ettiği halde, ihaleyi alan Kanada firmasının 
1972 den itibaren ancak % 70 oranında yerli 
malzeme kullanabileceğini taaıbhüdetmiş oldu
ğu doğru mudur? 

9. Patent hakkının % 4 nün üstünde olma
dığı malumdur. Patent hakkını % 4 göstererek^ 
bu firmaya mühendislik adı altında 8 milyon 
lira ödemek suretiyle bu hakkın dolaylı yol
dan % 10 a çıkarıldığı doğru mudur? 
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10. PTT nin daha önce 'hazırladığı pro
jede yerli sermayenin % 51 olması şartı var 
iken, bu hangi gerekçelerle ve neden değiştiril
miş, % 49 a düşürülmüştür? 

T. C. 
Başbakanlık 16.6.1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-113/3605 
Konu : Adana Milletvekili Ali 
Karcı'nm <soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 1 . 1967 tarihli ve 7/308-3622/ 

20489 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, memle

ketimizde telekominikasyon sanayiinin kurul
ması amaciyle yapılan ihaleye iştirak eden 
firmalar hakkındaki yazılı soru önergesi için 
hazırlanan cevap ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica -ederim. 

# Süleyman Demirel 
Başbakan 

Adana Milletvekili Sayın Ali Karcı'nm, mem
leketimizde telekominikasyon sanayiinin ku
rulması için yapılan ihaleye katılan firmalarla 

ilgili yazılı soru önergesi cevabıdır 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1965 
yılı programı icra plânında «PTT Genel Mü
dürlüğünce telefon makimaları ve santralları-
nın en geç 1966 yılında Türkiye'de imal ve 
montajına geçilmesini sağlıyacak şekilde iş
lemlere başlanması» öngörülmüş ve Hükümet 
programında da «Yurdumuzda telekominikas
yon sanayiinin biran evvel kurulması» üzerin
de önemle durulmuş bulunduğundan ve bu sa
nayiin özellikleri dolayısiyle tamamen yerli 
alarak kurulamıyacağı da göz önünde tutularak 
adı geçen genel müdürlüğe, 440 sayılı Kanu
nun 4 neü maddesine göre, Bakanlar Kurulun
ca alman 22 . 6 .1966 tarihli ve 6/6621 sayılı 
Kararname ile, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişilerle ortaklık kurması ve bu ortaklığa iş
tirak etmesi hususunda yetki verilmiştir. 

440 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
özerk bir teşekkül alan PTT İşletmesi, yukar
da kaydedilen yetkiye istinaden, yatırımın 
gerçekleştirilmesi amaciyle yaptığı .teçetbbüs ve 

incelemeleri ^hikunıda ihaleye îjiren 11 firma
dan şartlarım uygun bulduğu 'Kân^İlâ'dâ--ku
rulu Nar-fehern Ete©tric -Cü.r tıtd. -adil firm&:$^ 
anlaşmaya vararak bir ortaklık kü-Pdttğ<a**l8s£ 
olunur. .Jr, . ; : ; T -

Süleyman Demirel 
Başıbakan 

3-, — Eskişehir Milletvekili JJayri fiaşar'm, 
turistik Seyitgazi ilçesi yolunun hangi tarihte 
asfaltlanacağına dair .sorusu ve Baymd\rl%k $«•* 
kanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/348) " r 

" " . . . . 12..'.; 3 . .1967-_. 

Millet Meçlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasma tavas
sutunuzu istirham ederim. . 

Saygılarımla. .., r... 
Eskişehir Milletvekili 

Hayri Çaşar 

Memleketimize geniş mikyasta turist1 celbi-
„ ne yarıyacak «Şeydi Battal Gazi» Türbesine de 

malik Seyitgazi yolunun iç ve diş turistik 
ehemmiyetine binaen hangi tarihte asfaltlanma-

' sı realize edilecektir? 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi 17 . 6, . 1967 
616 

Millet Meclisi Başkanlığına ;; 
İlgi : 15 . 3 . 1967 gün, 7 - 348/3922 -

22919 sayılı yazınız. 
Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın Seyit

gazi yolu ile ilgili yazılı sorusu aşağıda cevaplan* 
dırılmıştır. . ; . . , . 

Eskişehir - Seyitgazi yolu devamlı bakım al
tında bulundurulan bir il yoludur. 

Söz konusu yolun İkinci 5 Yıllık Plân döne-
* minde, 1970 yılma kadar asfaltlanmasına çalışı

lacaktır. • : '•"•••• •"-: 

Bilgilerinize arz ederim. ,.,.<.-.-...,.-v 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakana 

4. — Afyon Karahisar> MületVe)cili{MÜ¥$ 
Öner'in, Afyon'un Sandıklı ilçesitoe fco$& Ofttâk 
köyüne içme suyu teminine dair sorusu üe'Köy 
Meri Bakanı Turgut :%&&**& ymU- tfefcÖİK 
(7/359) ,m;r^ 
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- Millet Meclisi Başkanlığına 
- Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanlığınca 
yazılı alarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Murat öner 

Afyon K. Milletvekili 
Soru : 
Afyon - Sandıklı ilçesinin Otluk köyü içme 

suyu konusunda istikşaf ve proje işleri YSE nin 
1966 programında görünmektedir. 

1. İstikşaf sonunda içme suyunun ne şekilde 
sağlanması öngörülmüştür? 

2. Bu konuda proje çalışmaları program ge
reğince tamamlanmış mıdır? 

3. Bu işin malî yükü ne kadardır? 
4. İçme suyunun köye hangi yıl sağlanması 

düşünülmektedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 1004-11501 

19 . 6 . 1967 

Konu : Afyon Milletvekili Sayın Mu-
ralt Öner'in soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 4 . 1967 tarih ve Gn. S. Kanunlar 

MüdürTüğü 7/359-4075 sayılı yazılan. 
' Afyon'un Sandıklı ilçesine bağh Otluk köyü
ne içmesuyu teminine dair Afyon Millet vekil: 
Sayın Murat Öner tarafından Bakanlığıma yö
neltilen yazılı soru önergesi cevafbımn ilişikte 
sunulduğunu arz ederim. 

Turgut Tr&er 
Köy İşleri Bakanı 

Afyon'un Sandıkllı ilçesine bağlı Otluk kö
yünde içmesuyu teminine dair Afyon Milletve
kili Sayın Murat Öner tarafından Bakanlığıma 
yöneltilen yazılı soru önergesinin ccvaibidır. 

1. Afyon - Sandıklı - Ofcüuk köyün© içme
suyu temini bakamından 1966 yılı içinde mahal
linde yapılan etütler neticesinde köy yakmk-
rında memba suyu bulanamamış ve köye 14 ki
lometre mesafede bulunan Karaolulk membamm 
Isralesi esasına göre istikşafi etüt raporu hazır
lanmıştır. 

Tanzim edilmiş bulunan bu rapora göre; 
İşin keşfinin 475 710 Tl. olması ve çözüm tar-. 

zır.an paıhalı görüDmesi dolayısiyle bir defada 
sondaj kuyusu açılmak suretiyle yeraltından 
su temini imkânlarının olup olmadığının araş
tırılması uygun görülerek bu köyde hl'Jrojeolo
jik etütlerin yapılmasına karar verilmiştir. An-
caık bu dbütler 19GG yılı içinde tamamlanamamış, 
ve konu 1967 yılıma intikal oLtMlımiştir. 

1967 yılı içinde yapılacaık yeraltı suyu etüt 
çâlısma'ları neticesinde mezkûr köye ne şekilde 
su temin edileceği hususu tesbit edllecek'tir. 

2. Yukarda m'tvzuubahis sebeplerden ötürü 
adı geçen köyde proje çalışmalarına geçileme
miştir. 

3. Pahalı görüden ilk Mikşafi etüde göre. 
işin keşif bedeli 475 710 Tl. olduğu ve bu mik
tarın 10 000 Tl. nakit, 179 708 Tl. işçiKIk olmak 
•izere ceman 189 708 Ti. İlk yanlımı ile karşıla-
ıac;ik ve mütebaki 286 000 Ti. nin da Devletçe 
temini gerekmektedir. 

Bu bakımdan yatırımın yüksek ve köy nü
fusunun da az olması dolayısiyle buna göre işin 
öncelik derecesi (16) olarak düşük çıkmaktadır. 

Daha ekomoım'ilk bir çözüm şelkH bulmak ve 
bu suretle de öncelik derecesinin yükseltilmesi 
çln imkânlar araştırılma'kta ve bu hususta da 
çalışmalara devam edilmektedir. Sondajla su 
ismini imkân dâhilime girdiği takdirde mezkûr 
'vöyde 1968 yılında sondaj kuyusu açılmak su
retiyle köy suya kavuşturulacaktır. 

4. İçjmcısuyunun adı geçen köye hangi yıl 
getirileceği, ancak nihai çözüm şekMriin teşbihin
den sonra 7478 sayılı «Köy îçmesuları hakkın
da Kanunun» 3 ncü maddesine göre toşıbit edi
lecek öncelik sırasına bağlı bulunmaktadır. 

Bu itibarla yeraltı suyu imkânı müsait çık-. 
ma>. ve 14 kilometre mesafeden suyu getirmdk. 
mecburiyetinde kılındığında; öncel-iği düşük 
olan bu işin icra programlarına .girebilmesi,, bu. 
ilin diğer susuz köylerinin içm/esuyu inşaatları
nın ikmal edilmiş olmasına bağlı kalacaktır. 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Attöv'ün, 
Antalya'nın bâzı ilce, bucak ve köy yollarının 
onarım ve ıslahı konusunda ne düsünüldüğ'ine 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
yazdı cevabı (7/381) 

— .İİST—. 
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Meclis Başkanlığına 
Aşağıçtaiki sorularımın Bayındırlık Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminim 
saygı ile arz ederim.. 

İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

1. Elmalı - Kaş yolu kaç yıldan beri progra
ma alınmaktadır? Şimdiye kadar bu yolun han
gi kısımllannda ne gibi çalışmalar yapılmış, kaç 
lira harcanmıştır? Bu yolun esaslı onarımı için 
ne düşünjülımdktcidiı ? % 

2. Kalkan - Sinekçibeli yolu için bir çalış
ma düşünüKiyor mu? Bu yol onman için önemli 
olduğuna göre kolektif bir çalışma ille bu dâva
nın halli mümkün değil midir? 

3. Denire - Fini'ke yolu ıslahı çalışmadan no 
safhadadır? Bu yolun ısöahı için yapılması dü
şünülen hazırlıklar nelerdir? 

Türkiye Cumhuriyetti 
Bayındırlık Bakanlığı 

Balkan 
ISayı : 617 

17 . 6 .. 1967 

Millet Menisi Başkanlığına 
İlgi : 17. 5 . 1967 gün, 7-381/4301-25444 sa

yılı yazınız. 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antal

ya'nın bâzı yollan ile ilgili yazılı sorusu aşağıda 
cevaplanldınlımıştır. 

1. Elmalı aynmı - Sineikçibeli - Kas. aynimi 
11 yolu 1965 yılında onanın programına alınmış
tır. Elmalı'dan itibaren 20 - 30 kilometreler ara
sının stabilize nakli tamamlanan söz konusu yo
la 3966 sonuna kadar 751 000 lira. harcanmış
tır Takribi proje tutan 7,5 milyon lira olan 
yolun, il yolu standardına göre onarımına, büt
çe imlkân! anımızın müsaadesi nöbetinde müta-
akıp yıllarda da dovam edilecektir. 

2. Kalkan - Sindkçilbeli il yolunun progra
ma alınmasına şimdilik imlkân bulunamamıştır 
Sör: konusu yolun imkânlarımıza- göre ilerdeki 
yıllarda efe alınmasına çalışılacaktır. Yolun ya
pıcıma Onman idaresinin iştiraki faydalı müta
lâa edilmektedir. 

3. Keşif tutan 10 milyon lira olan Kumlu
ca - Kaş yolunun onarımına 1965 yılında baş
lanmış ve 1966 sonuna kadar 980 000 lîra har
canmıştır* 

Adı geçen yol üzerinde bulunan Finike - Demi
re arası çalışmalanna Finilke^den Dc'mre yönün
de devam edi'lmelktcdir. Kumluca - Kaş yolun
daki çalışmalara bütçe imkânlarımızın müsaade
si n'isbetinde mütaakıp yıllarda da devam edile
cektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırîlıik Bakanı 

6. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Hazar Hidro - Elektrik Santralinden 
Ergani'ye elektrik enerjisi verilip verilemiyece-
ğine dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/387) 

25 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ye Tabiî Kayr 

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Tarık Ziya Ekinci 

1. Hazer Hidro - Elektrik Santralinde istih
sal edilen vo Diyarbakır'a gitanefebe olan elek
trik enerjisi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden geç
mekte midir? 

2. Diyarbakır'ın Ergani ilçesi her gün geliş
mekte olduğundan, gerek aydınlatma gerekse. 
teknik yönden elektrik enerjisine olan ihtiyacı 
süratle arttığına göre; bugün Ergani Belediye
sinin işletmekte olduğu dizel motorlarının ihti
yaca cevap verecek kapasitede olduğuna kaani. 
misiniz? 

3. Belediyenin mahdut imkânları şehrin ih
tiyacına cevap verecek durumda olmadığına gö
re, Hazar Hidro - Elektrik Santralinde İstihsal 
edilen elektrik enerjisinin Ergani ilçesine verile 
meşini düşünmekte misiniz? 

4. Şayet bu elektrik enerjisinin Ergani'ye 
de verilmesi lüzumuna inanıyorsanız bu konuda 
hazırlanmış bir program var mıdır ve bu prog
ram gereğince Ergani ne zaman elektrik enerji
sine kavuşacaktır? 

5. Hazar Hidro - Elektrik Santralinin istih
sal ettiği elektrik enerjisinin Ergani İlçesine ve
rilmesi mutasavver değilse, bu ihtiyacı karşıla
maya emgel olan teknik ve ekonomik nedenler 
var mıdır, varsa nelerdir ? 
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T. C. 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı 16.6.1967 

Sayı : 02/8012/2393 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi'": 26 . 5 . 1967. gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7/387 - 4358/25943 sayılı yazınız. 
Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'-

nin, «Hazar Hidro - Elektrik Santralinden Erga
ni'ye elektrik enerjisi verilip verilmiyeceğine» 
mütedair soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'-
nin «Hazar Hidro - Elektrik Santralinden Erga
ni'ye elektrik enerjesi verilip verilmiyeceğine» 
dair soru önergesi cevabı aşağıdadır. 

1. İnşası tamamlanmış olan Maden - Diyar
bakır hava hatti Ergani ilçesi yakınından geç
mektedir. 

2. Gelişen enerji ihtiyaçları muvacehesinde 
işletme zorlukları ve çabuk yıpranma yüzünden 
dizel grupları kısa bir müddet sonra ihtiyaçlara 
cevâp vermemektedir. Ergani için de aynı hal 
mevcuttur. 

3. Yapılan plânlamaya göre Ergani ilçesi
nin ilerde Keban'dan da yararlanmak üzere Ma
den Termik Hazar HES'larınm enerji verdiği 
Hazar sisteminden beslenmesi öngörülmüştür. 
Ancak sisteme irtibat, Maden - Diyarbakır hat
tının geriliminin 66 Kw. olması dolayısiyle dı
şardan ithal edilecek bir indirici trafoyu gerek
tirdiğinden Maden'den çekilecek 30 Kw. lik ayrı 
bir hat ile olacaktır. 

4. Bahis mevzuu Maden - Ergani irtibatı 
ÎUer Bankasının 1967 programına dâhil olup, 
1968 yılında tamamlanması öngörüldüğü halde 
adı geçen Banka, 1967 programının çok yüklü 
olması dolayısiyle tesislerin bitiş yılını 1969 ola
rak tesbit etmiştir. 
,... 5. Yukarda da izah edildiği gibi Ergani il

çesinin Hazar sisteminden beslenmesine her han
gi bir engel yoktur. 

7. —̂ Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars il ve ilçe yollarından hangilerinin, 1967 yı
lında, onarılmasının düşünüldiigiine dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı 
(7/398) 

17 . 12 . 1966 
Millet Meclisi Bakanlığına 

Aşağıda yazılı hususların Sayın Bayındırlık. 
Bakanınca yazılı olarak cevapland ınlmîisını rica 
ederim. 

Sevinç Düşünsel 
Kars Milletvekili 

1. Kars il ve ilçe arasındaki yolların onarım 
; ve asfaltlanması hususunda 1966 yılında ne gibi' 
; tedbirler alınmıştır? Bunlar hangi ilçe yollarına 

ait olup, kaç kilometreye baliğ olmaktadır? 
2. Geri kalan yollardan hangilerinin 1967 

yılında onarım ve asfaltlanması düşünülmekte-
, dir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 19 . 6 .1967 

Hususi Kalem 
ıSayı : 622 

Millet Meclisi Başkanlığına 
;; İlgi : 10 . 6 .1967 gün ve 7/398 - 3343/26560 
'< sayılı yazı karşılığı. 

Kars ili ve ilçeleri arasındaki yolların onarım 
' ve asfaltlanması hususunda 1966 yılında ne gibi 
; tedbirler alındığına dair Kars Milletvekili Se

vinç Düşünsel'in yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

! 1. Kars ilinde 1966 yılında; Karakurt - Za-
;; raphane, Payamlı - Kağızman ayrımı, Kağız-
|; man - İğdır, Sarıkamış - Kars, Horasan - Kara-
|; kurt, Kurtkale - Çıldır - Çala - Arpaçay, Kars -
:, Ani harabeleri, Başgedizler - Subatan, Ardahan -
;: Şavşat yolları üzerinde 1966 programı çerçeve-
• sinde faaliyet gösterilmiş ve muhtelif kilometre-' 
; lerde alt yapı, sanat yapıları, alt temel, temel 
« ve stabilize malzeme serilmesi çalışmaları yapıl-
' mış ve Kars ve İğdır geçişlerinin parke kapla
nmaları ikmâl edilmiştir. 

ı; 1966 yılında Kars ilinde asfalt çalışması ya-
i pılmamıştır. 

2. Birinci maddede arz olunan yollar üze-: 
; rinde 1967 yılında da çalışmalara devam- oluna-
; çak ve bu yıl bunlardan Karakurt - Horasan yo-
; lu asfaltlanacaktır. 
• Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim; 

Hürmetlerimle. 
; • :; -..'•.'.;', "..::;;: I . O r h a n A l p ••,..- ;;;; 
>t Bayındırlık Bakanı i ; : 
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Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 270 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 176 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan DJligil 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulu soy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

Ahmet Torgay 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Om an Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 

DENIZLI 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi Özoğıü 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZUttUM 
Necati Güven 

Gıyasettin Karaca . 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehme£ ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğiu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılaçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
ismail Çataloğlu 

**- !&&--»*-



Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Orhan Birgit 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Er kanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddln Güven 
A. Coşkun Kırca 
Kaya Özdemir 
Selim Sarpcr 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efcoğlu 
Arif Ertünga 
Hüsamettin Gümüşpa'f 
thsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

. KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtcl 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
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Vedat Ali Özkan 
KIRKLARELİ 

Mehmet Ata gün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR ' 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğkr 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mvjnmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
b'akih Özfakih 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
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Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Scyfi Güncştan 
NazDii Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğh; 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soycr 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güloy 
Hamdı Mağden 
Ari i Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

ItlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhaı* Basa 

SAKARYA 
Ekrem ALican 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yağar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tül'ezoğlu 
Süreyya Ulu^aj* 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tcvfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Ccvad Odyakmaz 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Tür kay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
ti yas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A: İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Soîâhattin Güven 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyar. Kartal 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Escngin 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 
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[Reddeden] 

AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

AVDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şe\iki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölük'başı 
I. Sıtkı Hatipoğhı 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
Alparslan Türkoş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MARDİN 
Fuat Uluç 

NEVŞEHİR 

ibrahim Boz 

IÇeklnser] 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

[Oya katthmy anlar] 

Yüksel Menderes 
ismet Sezgin 
M. K:maal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barla-i Küntay 
ibrahim Öktem (I.) 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refot Sezgin (B.) 

ÇANKIRC 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bğk. V.; 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Âtıi Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Tank Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğhı 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Önder 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin încioğlu 
Kâmü Ocak (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüccoğlu 
Nizamettin Erkmea 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsenin Mursaloğlu 

İSPARTA 
trfan Aksu 
SüLeynlan Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

C. Sadık Kutlay 
İSTANBUL 

Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam (I.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birul 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
llhami Sancar 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tckincl 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Baktık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Nıhad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
t. Hakkı Yılanlıoğhı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Kayman 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 

Arif Hikmet Güner 
KOCAELİ 

İsmail Arar (Bşk. V.) 
KONYA 

Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlü 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt (t.) 
Hüseyin Yaycıoğlu 

• 

MARDİN 
Rifat Bay kal 

MUĞLA 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU, 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(1.) 

RİZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 

Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

r TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü" 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakıı 
istanbul 
Ürfa. 

1 
1 
1 
1 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaış (1. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodaraanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
C^âl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 

• • • - < « 

2p&i-*«*<' 
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 264 

Kabul edenler : 251 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 182 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Ahımet Topaloğhı 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataiay 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Ahmet Demi ray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai ErgÜder 
Rıza Kua s 
Zühtti Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üst"n 
Mustafa Kemal Yılmaı 

ANTALYA 
Hasan Akçalroğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BÎTLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırhıışlı 

BURSA 
Sadrettin Çanğa 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

Şefik înan 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sanyüce 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai OraJ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samct Güldoğan 
Kevni Ncdimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoglu 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Basar 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Nasit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılnçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANU 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

JSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
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Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Kaya Özdcmir 
Seüm Sarper 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efcoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Ihhan Gürsan 
Settar îksel 
Şinasi Osm a 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengi/. Ekinci 
Turgut Güle 
Âdil Kurtel 
Muza f'er Şamil oğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERt 
Mehmet Atcşoğlu 
Fehmi Oumalıoğlu 
A. Atıf TTaeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli özknn 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı] 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücespy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet înönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
ön ol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğru 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
tbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç. 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

İlhan Tekinalp 
MUŞ 

Nermin Neftçi 
NEVŞEHİR 

tbrahim Doz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arı baş 
Ruhi Soyer 
Haydar özaltp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akça! 
Mazhar Bana 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihkldin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Molâhat Gedik 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahin oğlu 
\Tamık Kemal Tütezoğl1 

Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Adil Yasa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Naauh Nazif Arslan 

Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Oültokin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Kemal Ncbioğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
''CnmU Kınkoğhı 
S.TekinMüftüoğlu(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

m 
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AĞRI 
Navzat Güngör 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Rccai tskcnderoğlu 

ADIYAMA 
Süleyman Arif Emre 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[ÇekinserlerJ 

ERZURUM 
Necati Güven 

İSTANBUL 
Ahmet Tahtakılıç 

[Oya kattlmty anlar] 

MUŞ 

Kemal Aytaç 

NÎĞDB 
Oğuzdenur Tüzün 

KAR3 
Sevinç Düşünsel 

MARDİN 
Seyfi Güncştan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğnnoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Akalm 
Osman Attila 
Mehmet. Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kasım Tvüfrevi 

AMASYA. 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Iîatipoğlu 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Osman Zeki Yüksel 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Vılmaz 

BALTKESİR 
Adnan Akm 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyoli 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Tîasnn özr»an 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Bari a s Küntay 
İbrahim öktem (1.) 
Kasım Önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refat Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bğk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaçı 
Ncjdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Atı i Şyhoğlu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet B'jlgin (Bşk.V.) 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZtNCAN 
Sadık Pcrinçck 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldınm 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 

Kâmil Ocak (B.) 
GÜIES UN 

Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erk men 

ILİTAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Kesat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykcm (1.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nuri Eroğan 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
İl hami Sancar 
Fuad Sirmen 
t Hakkı Tekine! 

ısı: 
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Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Nihad Kürşad (B.)„ 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoglu (î.) 

KARS 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlıj 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil ToközKi 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Fcyzioğlu 
Cengix Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Oüner 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bsk. V.) 

KONYA 
Bahri Dağdas (B.) 

Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Ere* 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Şaban Erik 
Ilamit Fcndoğîü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Şevket Rasit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kamalî Bayazıt (t.) 
nöaeyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Uzei Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(D 

RİZE 
İsmail Sarıgös 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Niyaıi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
M. Kemal Pakoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ortan Oztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Saraç 

İrfan Solmazer 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

122 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 6 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

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

2. — Aydm 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 îlyas 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) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında kanun tasarısı. (1/359) (S. Sayısı : 
288) 

X 2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı. (1/234) (S. Sayısı : 156) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Adil 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 sorusu 
(6/184) 

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) 

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

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

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — 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) 

8. — 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) 

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

10. — 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) 

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

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

13. — 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) 

14. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüee'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının han
gi illere ne maktanda ve hangi ölçülene göre 

2 — 
I dağıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından? 

sözlü sorusu (6/282) 
15. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'-

nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

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

17. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner-
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(•6/28.9) 

18. — 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) 

19. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip-
edilmediğine dair Başbakandan sözlü -sorusu 
(6/292) 

20. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası 
için kiralanan binaların kimlere aidolduğuna ve 
10 seneden beri ne miktar kira ödendiğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/294) 

21. — Aydm Milletvekili Eeşat Özarda'mn, 
Paımukkale'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) 

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 
50 yataklı bir hastane haline getirilmesinin ne 
zaman mümkün olacağına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/297) 

23. — Van Milletvekili Salih Yıldızın, Van'
da kurulmasına karar verilen Sanayi Çarşısı
nın yapımına ne zaman başlanılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/298) 
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24. — Van Milletvekili Salih Yıldız'in, Van'

ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/29*9) 

25. — Van Milletvekili Salih Yildız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300)' 

26. — Van Milletvekili Salih Yildız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/301) 

27. — Van Milletvekili Salih Yildız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302) 

28. — Van Milletvekili Salih Yildız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı-
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303)' 

29. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar elin
de bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlendi
rilmesi için her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu (6/304) 

30. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/306) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdumuza 
girmesine neden ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/30'6) 

32. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulması lüzumlu 
görülen ve 1964 programına ithal edilmiş «olan 
Yonga Levha Fabrikasının yapımına ne zaman 
başlanacağına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/307) 

33. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun Adalet Partisi İl Başkanının 
Bolu ili hudutları içinde yaptığı trafik kazası ile 

ilgili olarak bir telefon görüşmesi yapılıp yapıl
madığına dair Başbakan ve İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/308) 

34. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve felâket 
haline gelen yığın ve samanlık yakma hâdisele
rinin önüne geçmek için ne gübi tedbirler alın
makta olduğuna dair İçişleri ve Adalet bakanla
rından sözlü sorusu (6/300) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/311) 

37. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
dair Ulaştırma ve Millî 'Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/312)' 

38. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'ın, Güney - Doğuyu İzmir^e kısa yol
dan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar yol güzer
gâhının karayolları bünyesine alınıp almmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/313)1 

39. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

40. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç aded 
ilokul yapılacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/315) 

41. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 



42. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarının 
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 

43. — Burdur Milletvekili FetM Çelikbaş'-
ın, Afrika ülkeleri ile ticari münasebetlerimizi 
geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice 
alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/318) 

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in oyun salonları açılma izninin ne şekilde ve 
kimler tarafından verildiğine ve bu nevi salon
ların kapatılması için bir teşebbüste bulunup bu
lunulmadığına dair, İçişleri, Maliye ve Gümrük 
ve Tekel (bakanlarından sözlü sorusu (6/319) 

45. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yetişen Hasan-
keyf tütününden Gaziantep Tarım Satış Koope
ratifinin elinde ne miktar stok bulunduğuna 
dair Gümrük ve Tekel ve Maliye bakanlarından 
sözlü sorusu (6/320) 

46. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1965 nüfus sayımına göre 7 yaşından yukarı er
kek ve kadın adedine ve bunlardan ne kadarı
nın okur - yazar olduğuna dair, Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/321) 

47. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, büyük şehirlerde yapılan apartmanlarda 
bir kapıcı - kaloriferci bulundurulması mecbu
riyeti olup olmadığına dair İmar ve İskân ve 
Çalışma balkanlarından sözlü sorusu. (6/322) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

49. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Adlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması -gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 

50. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Gaziantep'e içme kullanma ve endüstri 
suyu temin projesinin fizibilite etütlerinin 
ne zaman biteceğine ve finansman için ne dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/325) 

III 
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 - İKİNOt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


