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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, Çankaya mıntakasındaki gecekonduların
loş aylarında yıktırılmasının doğru olmadığı
na ve
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu da, istiklâl Savaşı gazi ve mücahitlerine,
aralarında fark gözotilmeks'zin, ödenek veril
mesini temin edecek tasarının acilen çıkarıl
ması gerektiğine dair gündem dışı demeçte
bulundular.
2556 sayılı Kanunun 5457 sayılı Kanunla
değiştirilen 63 ncü ve 45 sayılı Kanunun 77 n:i
maddesinin birinci fıkrasınnı iptaline dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi ve
Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa AkaIm'm, partisinden ve Başkanlık Divanı kâtip
liğinden çfdldiğine dair önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu.
Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'm,
Gaziantep'in, kurtuluşunun 46 ncı yıldönümü
dolavısivle Millet Meclisi Başkanlığınca bir teb
rik telgrafı çekilmesine dair önergesi okımdu
ve gerecinin Başkanlıkça yerine getirileceği
bildirildi.
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ikinci
defa açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonun
da kabul olunduğu bildirildi.
1076 sayılı ihtiyat Subayları ve İhtiyat As
kerî Memurları Kanununun 14 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi

ve Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklik
lerin benimsendiği hakkında Millet Meclisi Mil
lî Savunma Komisyonu raporu, yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildi ve tasarı kanun
laştı.
işçilerin iyonizan radyosyonlara karşı ko
runması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı Öncelik ve ive
dilikle görüşüldü ve maddeleri kabul olunarak
tümü açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı
sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi.
Konya Milletvekili Fs&ih Özfakih ve 14 ar
kadaşının, nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile igili sözleşmeye katılma
mızın aygun bulunduğuna dair kanun teklifi
nin Anyasa Komisyonuna havalesine dair adı
geçen komisyon başkanlığı teskeresi kabul edil
di/
Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpasaon-lu ve
13 arkadşınm, Rulet, tilt. lângırt ve berjeri
ovun alet, ve makin^lan hakkında konun tek
lifi ile Hakkâri MilletvekiV Ali Karahan. Cum
huriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alf,nVns ve
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üv°si M A1 i De
mirin, Türk C«za Kanununun 567 nci maddesi
ne bir fıkra eklenilmesin^ dair kanun teklifinin
maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak
teklifinin tümü kabul olundu.
Devlet Demiryolları ve Limanlan frl^tme
Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile
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Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı
nın Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında
kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşüldü ve
maddeleri kabul olunarak tümü açık oya sunul
du ise, de oyların ayırımı sonunda çoğunluk
sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde
tekrarlanacağı bildirildi.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât
ve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasamı öncelikle ve ivedilikle
görüşülerek kabul olundu.
Adalet Komisyonu Başkanlığının, Af kanu
nu tasarısının gündeme alınması, basılıp dağı-
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tılmasından itibaren 48 saat geçmeden öncelik
ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki tezkeresi
onaylandı ve adı geçen tasarı yapılan görüşme
lerden sonra kabul edildi.
27 . 12 . 1967 Çarşamba günü saat 14 te
toplanılmak üzere Birleşime saat 20 de son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Tokat
Atıf Şohoğlu
B. Karaerkek
Kâtip
Tokat
F. Alacalı
JLAR

Sözlü soru
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
bir milletvekilinin Bütçe Komisyonu önünde
oyuncak tabanca patlatıp patlatmadığına dair
sözlü soru önergesi, Millet Meclisi Başkanlığına
gönderilmiştir. (6/684)
Yazılı sorular
1. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Karayolları Ispatra şubesinin oturduğu binaya
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/603)
2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ziraat Bankasının ödenmiş serma
yesi ile çiftçi ve tüccarlara açtığı kredilere dair
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/604)
3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, avukat ve öğretmenlere silâh ta-

I
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sıma ruhsatı verilmesine dair yazılı soru önergesi, Işiçleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/605)
4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Dörtyol ilçesinin bâzı köylerinde
inşasına başlanan su kanallarının ikmalinde ih
mali görülenlere dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/606)
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5. — Adana Milletvekili Kemal Sarrbrahimoğlu'nun, Dörtyol'da bir konserve v© usare fabrikasının kurulmasına dair yazılı soru
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/607)

6. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Dörtyol'un Bağlar mevkii top
rak ve su kooperatifine dâhil köylerin su ihti
yacına dair yazılı soru önergesi, Köy işleri
I Bakanlığına gönderilmiştir. (7/608)

2. — GELE* KÂĞITLAR
TEKLÎFLER
1, — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî
ve Teknik öğretim Olmlları öğretmenlerinin
intıbaln hakkında kanun teklifi (2/606) (Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarına)
2. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan ve
8 arkadaşının, 16 . 12 . 1942 tarih ve 4325 sayı
lı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik müesseseleri idare ve işletmeleri hakkında
ki Kanunun 18 nci maddesine bir fıkra eklen-

meşine dair kanun teklifi (2/607) (içişleri ve
Plân komisyonlarına)
RAPORLAR
3. — Cezaların infazı sırasında ve infazdan
sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/113) (S.
Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek)
4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nıısret Tuna ve 9 arkadaşının, Mustafaoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi
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ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/302) (S. Sayısı : 216 ve 216 ya 1 nci ek)
5. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 11
arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ncu maddelerine fıkralar eklenmesi
hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ticaret ve
Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S.
Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek)
6. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları
raporları (1/56) (S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci
ek)
7. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Altmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması haklımda kanun teklifi ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı: 433
ve 433 e 1 nci ek)
8. — 6930 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanu
nuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Hân
komisyonları raporları (1/345) (S. Sayısı :
434 ve 434 e 1 nci ek)
9. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zira
at Faklütesi kuruluş kadroları Kanunu tasarısı
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları
(1/398) (S. Sayısı : 441 ve 441 e 1 nci ek)
10. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanıma bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/363)
S. Sayısı : 413 ve 443 e 1 nci ek)
11. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahalleri
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu
Fatma'dan doğma, 1 . 8 . 1928 doğumlu Meh
met Necati Gümrükçüoğlu'nun cezalarının affı
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu
raporu (1/102) (S. Sayısı : 276 ve 276 ya
1 nci ek)
12. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un 3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve
24 ncü maddelerinin değiştirilmesi baklanda ka-
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nun teklifi ve Millî Eğitini ve Adalet komis
yonları raporları (2/343) (S. Sayısı : 312 ve
312 ye 1 nci ek)
13. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı :
170 ve 170 e 1 nci ek)
14. — Erzurum Milletvekili Chyasettin Kara
ca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Ekrek köyü öğretmeni Siya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Miîlî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek)
15. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları
tezkereleri (Millet Meclisi 1/450; Cumhuriyet
Senatosu 1/834) (S. Sayısı : 465)
16. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağk {L/t.)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakim da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/449) (Cumhuriyet Senatosu 1/835)
(S. Sayısı : 463)
17. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi 1/418; Cumhuriyet Senatosu 1/333)
(S. Sayısı : 462)
18. — Millet Meclisi idare Âmirleri izzet
Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungurun,
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M.
Meclisi 2/581; Cumhuriyet Senatosu 2/231)
(S. Sayısı : 464)
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19. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basm Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları
(2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek)

Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silahlar
ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve
6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 15 nci
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/146) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek)

20. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Adalet komisyonları raporları (2/140) (S. Sa
yısı : 90 ve 90 a 1 nci ek)

23. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e
1 nci ek)

21. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu, Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç (özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında kanun
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/103)
(S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek)
22. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı

24. — istanbul Milletvekili Regit Ülker'in,
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/34*8) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek)
25. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi
nüfusuna kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 doğumlu
Faik Özer'in bakiye cezasının affı haklımda ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 14,000
BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu
KÂTİPLER

Kenan (Aral (Tunceli), Bedrettin Karaerkek (Tokat)

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 22 nci Birleşimi açıyorum.
3.

YOKLAMA

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak, arkadaşların beyaz düğmelere basma
larını rica edeceğim.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Komisyonlarda bulunan arka
daşlar ile birlikte çoğunluğumuz vardır, ça
lışmalara başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 3ENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Elâzığ Milletvekili Kemal Satır'm, 1953
yılında çıkan ve Abana ilçesinin köy haline ge
tirilmesine dair olan Kanunun Anayasa Mahke
mesi tarafından iptaline rağmen, bu defa İçiş

leri Bakanlığınca Abana'nın bucak haline geti
rilmesinin uygun bulunmadığına dair demeci ve
Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ce
vabı.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Satır, gündem
dışı söz istemişsiniz, beş dakikayı geçmemek
üzere söz veriyorum.
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; gündem dışı söz iste
ğimin konusu, içişleri Bakanının bir tasarrufu
hakkındadır. Yüksek malûmunuzdur, 1953 se
nesinde Abana merkezinin Bozkurt Pazar yeri
ne nakli ve isminin de, Abana değil, Bozkurt
olarak ilânını öngören bir kanun dolayısiyledir. Abana'nın Bozkurt'a nakli üzerinde uzun
mücadeleler yapılan bir konudur. 1961 den son
ra Cumhuriyet Hükümetleri Millet Meclisine
hem Abana'nın, hem de Bozkurt'un ikisinin de
aynı zamanda ilçe olmasını istihdaf eden bir
kanun teklifi getirmişlerdir. Maalesef bu ka
nun çıkmamıştır. Bunun üzerine, Cumhuriyet
Halk Partisi Crupu, Anayasa Mahkemesine bu
kanunun iptali hakkında müracaatta bulunmuş
tur. Anayasa Mahkemesi iptal kararını vermiş
tir. İptal kararı, 1953 te çıkan kanunun tümü
ne şâmildir. Yani, otomatik olarak Bozkurt il
çelikten çıkmakta ve Abana otomatik olarak il
çe olmaktadır. Anayasa Mahkemesi bu işlemin
yerine getirilebilmesi için icraya altı aylık bir
müddet tanınmıştır. Bu altı aylık müddet
25 Aralık 1967 gününde sona ermiş bulunu
yor.
Esefle ifade etmek lâzımdır ki, müddet hi
tamında Hükümet, içişleri Bakanlığı Anayasa
Mahkemesinin bu sarih hükmünü yerine getir
memiş ; aksine yeni bir vâhîm hata işliyerek hem
Abana'yı, hem Bozkurt'u bucak olarak ilân et
miştir. Yüksek müsaadenizle Anayasanın
152 nci maddesini okuyorum.
Anayasanın 152 nci maddesi, «Anayasa Mah
kemesi kararları, Devletin yasama, yürütme ve
yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağ
lar» kesin hükmünü ihtiva etmektedir. Yani,
Anayasa Mahkemesi bir karar verdikten sonra,
artık bu kararın yerine getirilmemesi için hiçbir
sebep, hiçbir mazeret bahis konusu değildir.
Anayasamızın 152 nci maddesi bu kadar kesin
bir hükümle hem Meclisleri, hem icrayı, hem
yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri, he
pimizi bağlamış bulunmaktadır.
Benim bugün dille getirmek istediğim konu,
Anayasa Mahkemesinin bu kararının yerine ge
tirilmeyişidir. Hep bilirsinizı Abana'nm ilçe
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likten köylüğe indirilişinin sebebi, o zamanki
iktidar partisine oy vermeyişinden ileri gel
mektedir. Anayasa Mahkemesi de verdiği ka
rarda bu esbabı mucibeyi öne sürerek, «muha
lefete oy verdiği, için cezalandırılan» tâbirini
koymuş ve bu kanunu iptal etmiştir.
BAŞKAN — Sayın Satır, bir dakikanız var,
lütfen toparlayın.
KEMAL SATIR (Devamla) — Topatlayayım efendim.
içişleri Bakanımazın bu gerçekleri bilmeme
si için hiçbir sebep mevcut değildir. Bakanlı
ğın bugünkü ıtutumu Anayasanın ruhunun ve
yargı organlarının, hassaten Anayasa Mahke
mesi kararlarının bilerek veya bilmiyerek ih
mal edilmesi manzarasını göstermektedir. Bu,
vahim bir tutumdur. Anayasa Mahkemesinin
kararı Abana'yı ilçe haline getirdiği halde İçiş
leri Bakanı usule uymıyan bir kararla vilâyet
idaresinden, il genel meclisinden de geçmeden
Abana'yı ve Bozkurt'u bucak olarak ilân et
miştir. Bu Anayasa Mahkemesi kararına, bir
türlü dilim varmıyor ama, bilerek mukavemet
etmekten başka bir mâna taşımamaktadır. Bu
gün için memleketin böyle bir vahim iç buhrana
sürüklenmesine hiçbir sebep mevcut değildir.
Eğer içişleri Bakanlığı meselenin Anayasa açı
sından mütalâasını yapmamış yrpnıak imkânı
na sahibolmamışsa, yeniden hepimizi bir rejim
buhranına sürükliyecek, memlekette yeniden
bir iç mücadelenin alevlenmesine, vatandaş hu
zurunun bozulmasına sebebolacak tutumundan
biran evvel uzaklaşması iktiza etmektedir. Hü
kümetin ve yüksek Meclisin dikkat nazarını
çekmek için gündem dışı söz almaş bulunmak
tayım. Anayasanın hükümlerine, yargı organ
larının hükümlerine hep beraber uymak âdeti
ni prensibolarak kabul edecek olursak iç buh
randan, rejim çekişmelerinden, birbirimize kar
şı sert davranışlardan kendimizi kurtarmış olu
ruz. Bunu yüksek huzurunuza arz etmek iste
rim. Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun.
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; Sayın Kemal Satır arkadaşı
mızın Abana ve Bozkurt kazalara hakkında
1953 senesinde çıkan bir kanunun, Anayasa
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Mahkemesine vâki müracaat üzerine iptal edil
diği ve iptalden sonra altı aylık bir sürede ge
reğinin yapılması icabettiği ki, bu zannediyo
rum Anayasanın 152 nci maddesinde yürürlük
tarihine ait, ister yayını tarihinde, ister muay
yen bir süreden sonra yürürlüğe girebileceği
hakkında Anayasa Mahkemesine, Anayasamı
zın tanımış olduğu bir hakka istinaden veril
miş olan bir hakkın istimaline dair olan bir hu
susa aidolsa gerektir, bu mevzuu bir rejim
buhranı şeklinde mütalâa etmek ve vahîm so
nuçlar olan bir davranış gibi ortaya koymak,
bahusus içişleri Bakanı arkadaşımızın bilerek
Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı mukave
met etmek gibi bir ithamın altında bulundu
rulmasını, doğrusunu isterseniz, insafla pek
kabili telif göremem. Haddizatında Sayın Satır
arkadaşımız, Anayasanın 152 nci maddesinde
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararla
rın muhlelif mercileri bağCadığını ifade ettiler.
Doğrudur. Ancak, aynı Anayasanın 152 nci
maddesinde; - aynen okuyayım da aradaki çe
lişmeleri ortadan kaldırayım diyorum - şöyle
demektedir :
«Madde 152. —- Anayasa Mahkemesinin ka
rardan kesindir. Anayasa Mahkemesince, Ana
yasaya aykın olduğundan iptaline karar verilen
kanun veya içtüzük veya bunların iptal edilen
hükümleri karar tarihinde yürürlükten kalkar
«Gereken hallerde» biraz evvel ifade ettim
«Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlü
ğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir.» Ya
ni, karar tarihinden altı ay sonra yürürlüğe
girecektir, diye kendisine Anayasanın 152 nci
maddesinin vermiş olduğu hakkını istimal ede
rek kararına bu hususu da dercedebilir. Bu ta
rih, karartın verildiği günden başlıyarak altı ayı
geçemez. Şimdi, buraya kadar zannediyorum
aramızda bir ihtilâf yok. Burada bir pasaj ola
rak, bir bend olarak şu ifade vardır: «iptal
kararı geriye yürümez» Zannediyorum, bu hu
susun münhasıran hukukî açıdan değerlendir
mesinin yapılması ve buna göre neticenin şu
veya bu yolda münakaşa edilmesi iktiza eder.
Açıyoruz Anayasanın 152 nci maddesini, diyor
ki; Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ka
rarlar kesindir. Falan falan falan müessese
leri bağlar. Doğru, ancak yine aynı madde di
yor ki, «bu kararlar geriye yürümez.» Vaka
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ne? Muhterem arkadaşlarım, vaka şu : 1953
senesinde (A) kazasa kaza iken bu kaldırılmış,
(B) nahiyesi kaza haline getirilmiş. Ne ile?
Bir kanun ile. Sonra ne olmuş? Şu veya bu ge
rekçe ile bu kanun iptal edilmiş. Kimin tarafın
dan iptal edilmiş? Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmiş. Şimdi, Anayasa Mahkemesi
nin vermiş olduğu bu karar, yine Anayasanın
152 nci maddesinde ifadesini bulan bendde,
«İptal kararı geriye yürümez» dediğine göre,
acaba bu 1953 senesinde çıkan kanunun iptal
edilmesiyle, daha evvel kaza iken nahiye yapı
lan, veya...
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Eski haline av
det etmesi lâzımdır. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler)
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Beyler, ben sizi gayet
sükûnetle dinledim. Yine söylüyorum,, bu mese
lenin hukukî yönden münakaşası ve tartışması
yapılabilir. (C. H. P. sıralarından «mümkün de
ğil» sesleri).
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar.
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Ama, bunun hatip kür
süde iken, olduğunuz yerden ona laf atmak su
retiyle, münakaşasının yapılmıyacağı da bir
usulî gerçek.
Şimdi, diyeceksiniz ki, Anayasa Mahkemesi
tarafından verilmiş olan bu tarz kararlar için
geçmişte tatbikat yönünden emsal var mıdır
yok mudur? Vardır muhterem arkadaşlarım,
bir tek istisnai emsal vardır; Anayasa Mahke
mesinin vermiş olduğu karar geriye teşmil edil
mek suretiyle yürütülmüştür ve bu yürütme
sonunda Ulus Gazetesi Halk Partisinin malı
haline gelmiştir. (A. P. sıralarından «Bravo»
sesleri) Bunun dışında zannediyorum başka bir
emsal göstermek mümkün değildir. Teşekkür
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar)
2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Millet Meclisi Başkanı tarafından sayın üyelere
verilen iftar yemeği hakkında bâzı gazetelerde
yapılan tenkitlerin yersiz olduğuna dair de
meci.
BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, gündem
dışı söz istemişsiniz. Beş dakikayı geçmemek
kaydiyle buyurun.
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; gündem dışı söz alarak
huzurunuza getirdiğim konu, aslında yalnız
benim konum değildir. Huzurunuzda arz ede
ceğim konu, yüzde yüzü müslüman olan, Türki
ye Büyük Millet Meclisi çatışı altındaki parla
menterlerin ve yüzde 98 i müslüman olan bü
yük Türk Milletinin konusudur.
Meclis Reisimiz Sayın Ferruh Bozbeyli'nin,
Meclis çatısı altında iftar yemeği alarak arka
daşlarımızı bir araya toplamış olmasından son
ra, Cumhuriyet Gazetesi ve ona benzer bâzı ga
zeteler bu meseleyi ele alarak, Müslüman Mil
letimizin en kıymetli hazinelerine kadar küfre
den yazılar küfürnameler yazmışlardır. Cumhu
riyet Gazetesinin baş makalesinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi bulunan Sayın Nadir
Nadi, bu iftarı vesile ederek Arapça Ezan,
1950 den başlamak suretiyle, Sayın Devlet Rei
simizin Meclis huzurunda yapmış olduğtı yemin
de dua ettiğini kınayarak, Başbakanımızın bay
ram mesajını eline alarak, Sayın Ferruh Boz
beyli'nin Meclis şeref salonunda iftar yemeği
vermek suretiyle Anayasayı ihlâl ettiğini gayet
açık olarak yazmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, Atatürk ilkeleri
arkasına sığınarak Türk Milletinin bütünlüğü
ne kasteden, yine o şeref salonlarında Devletin
çeşitli kademelerine viskili, rakılı kokteyl par
tiler verildiği zaman sesini çıkarmıyan, ama
müslümanları bir akşam iftar saatinde bir ara
da toplamak suretiyle dinimize saygı gösteren
bir Meclis Reisini «Anayasayı çiğnedi» demek
suretiyle Anayasaya hakaret eden, kendisi
Cumhurbaşkanı Kontenjanından Parlâmento
çatısı altında oturduğu halde kontenjanında bu
bulunduğu Cumhurbaşkanını dua etti, diye ki
myan bu zatı eğer şerefli insansa, namuslu in
sansa kınadığı bir müslüman cumhurbaşkanının
kontenjanından parlâmento üyeliğini redde
dip, istifa etmesini teklif ediyorum. (A. P.,
M. P., G. P. sıralarından «Bravo» sesileri, alkış
lar. C. H. P. sıralarından gürültüler)
Arkadaşlar, Sayın Meclis Reisimiz hiç bir
insana «iftara geleceksin» diye zorlamamıştır.
Sayın Meclis Reisimiz hepimize; «iftara buyu
run» diye haber göndermiş. Oruç tutan da, tut
mayan da gitmiş, bir araya gelmiştir. Aslında
Meclis Reisimizin iftar yemeğini eğer kınamak
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icabederse konu, ayakta bir koktely olarak de
ğil, bir sofranın başında oturup, radyonun
kur'anını dinleyip iftara açtıktan sonra Allaha
el açıp dua etmek suretiyle edâ etmek icabederdi. Bunu da bırakalım, Sayın Meclis Reisimiz
hiç kimseyi iftara davet etmediğine göre, oraya
herkesin gelmesi icabetmez. Oraya müslümanlar gider, müslümanlığı kabul etmiyenler de
bir kilisede istavroz çıkarmaya gider, muhte
rem arkadaşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar)
C. H. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahale
ler.)
Ben Yüce Meclisin içerisinde Müslümandan
başka bir arkadaşımızın bulunduğunu kabul et
mediğim için, aşağıdan gelen itirazları bir nevi
Müslümanlığı reddedenlerin müdafaası addede
rim. Yüce Meclisin içerisinde Müslüman Türk
Milletinin mümessillerinin bir iftar yemeğinin,
Müslümanların bir araya gelmesinin kmanmıya^ağına inanıyorum. Bunu yapan Meclis Reisini,
- senelerden beri bu ananenin kurulmamış ol
masından dolayı - yeniden bu ananeyi kurduğu
için takdir etmek gerekir. Hattâ ben Sayın
Meclis Reisinden, Pazartesi günü mübarek Ra
mazan Bayramında Yüce Heyetinizi davet ede
rek şeref salonunda bayramlaşma merasimi yap"nasını teklif ediyorum.
Arkadaşlar, bu makalenin içerisinde; bugün
iftar yemeği verilecek, yarın Başbakan memur
ları Cuma namazına çağıracak, Meclis Reisi de
mebusları namaza davet edecek.» diyor. Arka
daşlar bu makalenin içerisinde, «Allahüekber»
sesini, «Allahüekbeeer» diye alay ederek yazı
yor. Dini ile, örfü ile, âdeti ile, ananesi ile,
milliy etiyle, memleketinin gençleriyle alay eden
leri, bizden olmıyanları şu mübarek ramazan
gününde nefretle tel'in ediyor ve onların bu câoia içerisinde yakışmadığını beyan ediyorum.
(A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen toplayınız.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bağlıyorum.
Meclis Reisimizin açmış olduğu bu güzel çı
ğırı daha olgunlaştırarak, gerçek Müslüman
memleketlerin, gerçek Müslüman âdetlerinin bü
tün icaplarını yerine getirerek bizleri bir arada
toplamasında, küsleri barıştırmasında, dostları
kucaklaştırnıasmda zaruret vardır. Kendi ben
liğini, kendi dinini, kendi itikadını unutan, Ata
türk ilkelerinin kalkanı arkasında saklanan ve
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a-Jen bizden olmıyan, bizimle beraber olamıya- Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «bravo»
cak olanları da bir parça Müslüman etmenin yo- sesleri, alkışlar.)
lunun bu olduğunu kabul ediyor, bu çatı altına |
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündeme
yakışmıyan bu insanı istifaya davet ediyorum, j geçiyorum.
5. — GÖRÜŞ LEN İŞLER
1. — İşçilerin iyonizan rad-yosy onlara karşı
koruması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin on aylanmasın w uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ça
lışma komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı :
310 ve 310 a ek)
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü İşçileri Efekli Sandığı ile
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı
nın Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkın
da kanun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma,
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından üçer
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/103)
(S. Sayısı : 447 ye 1 nci ek)

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci defa oya
konulacak işler kısmında iki işimiz vardır. Bu
iki kanım tasarısına ait müzakereler evvelki bir
leşimde tamamlanmış açık oya sunulmuş fakat,
nisap hâsıl olmadığı için oylama işlemi bu bir
leşime kalmış idi. Müsaade ederseniz bu iki oy
lamanın bir arada ve gündemin diğer maddele
rinden önce yapılması hususunda evvelâ tasvibi
ni alacağım. Geçen birleşimde nisabını bulama
dığımız bu iki kanun tasarısına ait oylamanın
bir arada önceden yapılmasını kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Oy kupaları dolaştırılsın.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN I, KUPJJLA SUNUŞLARI (Devam)
3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,,
meyva ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucuza
satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok pahalı
ya satıldığı konusunu incelemek ve bu hususta alı
nacak tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi (10/20)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sunuşlar
kısmının birinci maddesinde yer alan, Sayın Re
şat Özarda'nın meyva ve sebzeler konularındaki
araştırma önergesinin müzakeresine geçen birle
şimde başlanmış ve Bakan da dâhil olmak üzere,
yedi arkadaşımız konuşmuştu. Konuşmalara
kaldığımız noktadan devam ediyoruz.
Sayın Nuri Kodamanoğlu, siz grup adına mı
konuşmak istiyorsunuz?
REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim,
grup adına konuşmak istiyorlardı. Fakat, bu
haklarını bana devrettiler.
BAŞKAN — Size bırakmaları için grupun
bunu devretmesi gerekir. Lütfen yazılı olarak
talebinizi gönderiniz.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şifahen söy
lenilmesi ile de iktifa ediliyordu.

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Cumhuriyet
Halk Partisi adına, buyurunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, C. H. P.
Grupu adına bu önerge hakkındaki görüşlerimi
zi arz edeceğim.
Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, benden ev
vel konuşan çok değerli Grup sözcüsü arkadaşı
mın fikirlerine grup olarak aynen katılırız.
Zaten Grupumuzun görüşüdür. Ortadaki me
sele gerçekten Yüce Parlâmentoyu ve halkımızı
doğrudan doğruya ilgilendiren bir konudur.
Parlâmento üyesi olarak değil, şahsan hepimizi,
hepimizin yaşayışını doğrudan doğruya ilgilen
diren bir meseledir.
Üreticiden yani müstahsıldan ucuz bedelle
alman sebze ve meyva tüketiciye yüksek bedel
le intikal etmekte, bu yüzden dişiyle,-tırnağiyle
kızgın güneşin altında bu tarım ürünlerini yetiş
tiren köylümüz perişan bir durumda kalmakta
öte yandan üretici köylü gayet ucuza bu sebze
ve meyvalan elinden çıkartmış olduğu halde,
bilhassa büyük şehirlerde geniş tüketici kütle
ler ki, çoğu yoksul vatandaşlar bunları, ateş ba
hasına almaktadırlar. Dâvanın özü budur.
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Burada şunu ifade etmek isterim ki, bu me I bilhassa başta Yalova olmak üzere, Kartal, Ça
talca, Beykoz, Sarıyer, bu ilçelerin hepsi tarım
sele çiftçinin, esnafın, memurun, dulun, yeti
min, emeklinin doğrudan doğruya meselesidir. ürünlerini sebze veya meyva olarak yetiştirirler.
Şimdi buralarda gördüğümüz durum şudur, «or
Yani, şehirlerimizde yaşıyan % 95 halfan doğ
ganize edilmemiş sermaye piyasası» diye İkinci
rudan doğruya meselesi, tamamen bir hak mese
Beş Yıllık Plâna geçmiş olan, açıkça faizcilik,
lesidir. Eğer, Yüce Meclis bu fırsattan istifade
murabahacılık
buralarda salgın halindedir ve
ederek bu konuya ciddî bir şekilde eğilmiş olur
bütün köylümüz gerekli ve yeteri kadar krediyi
sa C. H. P. olarak eminiz ki, halk yaranna bü
alamamaktan şikâyetçidir. Kredinin işlemesi ba
yük neticeler doğacaktır.
kımından muhtelif meseleler vardır. Benden ev
Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir iki çizgi vel konuşan arkadaşlar bu meseleye temas ettik
ile bir noktayı ifade etmek isterim.
leri için arz edeyim, bence bir sermaye piyasası
Şehirde tarımsal ürünlere ödenen her yüz
nı, bilhassa köylüye verilecek kredi bakımından,
kuruşun ancak otuz kuruşu çiftçinin eline geç
önemle ele alınması lazımgelen bir meseel olarak
mektedir. Yani, her yüz kuruşta otuz kuruş çift
görmek lâzımdır. Bugün sermaye piyasası asga
çinin eline geçmekte, yetmiş kuruşu, bununla
ri % 30 dur, karaborsada, Karaborsa diyelim
ilişiği olmıyan, güneş altında toprağın kahrını
buna. Normal rayici vardır sermaye piyasası
çekmiyen, yoksulluk içinde bulunmıyan insan nın. Sermaye piyasasında paranın faizi karabor
lar oturdukları yerde almaktadırlar. Batı mem
sada asgari % 30 dur, % 40 a çıkar, % 50 ye
leketlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz;
hattâ % 60 a çıkar. Üretici bu paranın yükü al
bu orantı tam tersinedir, büyük payı, % 60 nı,
tına girdiği zaman organize olmasına, belini
65 ini üretici, geri kalanı aracı veya satıcılar al
doğrultmasına imkân yoktur, üretici ezik bir
maktadır.
durumdadır. Ezik bir durumda olduğu için ha
işte burada Sayın Adalet Partisi Sözcüsüne
reket serbestisini kaybetmiştir. Öyleyse bizim
cevap vermek istiyorum. Sayın A. P. Sözcüsü
ortadan kaldırmaya mecbur olduğumuz etken
arkadaşımız buyurdular ki, bu düzeni değiştir lerden bir tanesi bu piyasayı açmak, köylüyü
mek istiyorsunuz, düzeni değiştirmeye lüzum
bol miktarda ve usulünde kredi sağlamaktır.
yoktur. Arkadaşlar, düzen budur, nisbet budur.
Bunun yapıldığını iddia edemeyiz.
Bu nisbeti halk yararına çevirmek lâzımdır. Biz
Muhterem arkadaşlar, bu köylüyü ele alarak
istesek de, istemesek de bir gün bu yoksul halk
başladım
işe. Şehirliye doğru gideceğim. Şimdi,
bu düzeni, bu nisbeti değiştirecek ve buna ben
yine köylü yönünden çözümlenmesi lazımgelen
zer Anayasanın emrettiği bütün hususları ger
bir mesele vardır, o da kooperatifleşme. Maale
çekleştirecektir. Binaenaleyh elbette ki, bu oran,
sef bu kooperatifleşme meselesi, kendine göre
bu yanlış işliyen mekanizmayı düzeltmek lâzımbir edebiyatın içine girmiştir. Kooperatif ve ko
gelir.
operatifçilik Anayasamızda yer almış bir kal
Değerli arkadaşlarım, sayın Bakanın değerli
kınma prensibidir, bir kalkınma aracıdır. Bu
fikirlerini, diğer arkadaşlarımızın, sözcü arka
araç, zaman zaman komünistliğin vasıtası olarak
daşlarımızın fikirlerini dinledik. Şimdi burada
ifade edilir ve kötülenir. Yani, kooperatiften
böyle bir nisbeti düzeltmek için ne yapmak lâbahsettiğimiz zaman bunun arkasında en aşırı
zımgelir? Evvelâ birçok sözcülerin, C. H. P. Söz
uçlar vardır. Bu Anayasamızda yer almıştır. Bir
cüsü dâhil, birçok sözcülerin ifade ettiği gibi,
bakıma böyledir.
her şeyden evvel üreticinin kredi meselesini çö
zümlemek lâzımdır arkadaşlar. Gerçi Sayın Ba
Arkadaşlar, kooperatif bugünkü statüsü içe
kan rakamlar vererek, son yıllarda ticari kredi
risinde - yeni kanun gelince belki başka türlü
lerin nisbetinin azaldığını, buna mukabil tarım
olacak - bir şirkettir. Kolektif şirket nasılsa,
kredilerinin nisbetinin yükseldiğini, ifade etti
komandit şirket nasılsa kooperatif de birden
ler. Arkadaşlar oran bir şey ifade edebilir. Fa
fazla kişinin bir araya gelerek kurduğu bir şir
kat, kredilerin dağıtımı ve bilhassa küçük köy ket çeşididir. Bütün dünyada kullanılır. Şimdi,
lüye tevzi edilmesi önem arz etmektedir. Mensu kooperatifçiliği köylü istiyor arkadaşlar basıbu bulunduğum İstanbul civan ilçelerinin hepsi I nımızın yardımiyle, kooperatif kurumlarının ve
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diğer bütün kurumların yardımiyle - Sayın Köy
İşleri Bakanı da ifade ediyorlar, diğer bakan
lar da son zamanlarda geniş mikyasta bundan
bahsediyorlar - bugün köylüler kooperatifi iste
mektedirler.
Size bir örnek vereyim, bu kooperatif işi tek
tek yapılması mümkün değil. İstanbul'u alayım,
iki milyon nüfuslu bir şehirdir, Türkiye'nin en
büyük tüketim merkezidir, üreticilerimizin bir
çoğu Anadolunun dört bir yanından ürettikleri
mallan İstanbul, Ankara, izmir gibi büyük
pazarlara gönderir, istanbul büyük pazarlar
dan birisidir. Şimdi burada tek tek koopera
tifçilik yapılmasına imkân yok. Çünkü, köylü
organize değil. Ama bunun karşısında aracı va
ziyetinde olan, bu işi eline almış kimseler orga
nize vaziyettedir. Meselâ bol ve nefis sebze ye
tişen Kartal'daki köylüler bir kooperatif yapmıya kalksalar, eğer Yalova, Çatalca, Beykoz
ve diğer Silivridekilerle anlaşmamış iseler kısa
zamanda Kartal'daki kooperatif mahvolabilir
arkadaşlarım. Çünkü, diğerleri kooperatif yap
mamıştır. Onlar kooperatif yapmadığı için bu
işten haksız kâr temin edenler bir kaç milyon
lirayı gözden çıkaracaklar, Kartal'da baş kal
dıranları, yani masum bir şekilde mallarını
iyi bir fiyatla vatandaşa satmak istiyenleri
ezeceklerdir. Köylü söylüyor bize beyefendiler,
biz yalnız yapamayız hep birlikte, rızamızla
bir birlik haline gelebilirsek biz istanbul'da
bunu yapmaya muktediriz, diyor, öyleyse pera
kende olarak bu işin başrıya ulaşmamış gibi gö
zükmesi işin kökünün önemli olmasından ileriye
gelmektedir, öyleyse bunun çaresi kooperatifçi
liktir. Fakat, bu kooperatifçiliği bir sistem
dâhilinde ve bir ünite halinde aynı daldaki üre
ticiler bir araya getirmek suretiyle güçlü bir
şekilde yapmak lâzımdır. Güçsüz şekilde orta
ya çıkan kooperatifler kısa zamanda yok edil
mek vaziyetindedirler. Nihayet şu noktada üre
tici bakımından önemli bir husus vardır. Bili
yorsunuz Haller Kanunu ve Belediyeler Kanu
nunun hallerle ilgili hükümleri var. Belediye
ler Kanununun hallerle ilgili hükümleri be
lediye sınırları dâhilinde toptan yapılan sa
tışlarla ilgilidir. Şehrin pazarına yakın olan
yerlerde ezcümle İstanbul'da belki diğer bü
yük şehirlerde de vaziyet aynıdır, malını eğer
doğrudan doğruya pazarlara götürebilse, Bey
koz'un Mahmut Şevket Paşa köyünde bir köy
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lü ifade etmiştir, hem kendisi malını değer
pahasına satabilmekte hem de oradaki halk çok
ucuza mal alabilmektedir. Maalesef halk pazar
ları, mahalle pazarları, semt pazarları dediğimiz
bu pazarlar bugün Türkiye'nin en önemli uzuv
larından birisidir, serbest rekabetin ve alıcı
ile, satıcının karşı karşıya gelmesini temin eden
en iyi organlardır, fakat, bunlar tam anlamiyle işlememektedir. Bâzı yerlerde köylüyü pa
zara sokmamakta esnaf şartı aramaktadırlar.
Köylü bunların mütehassısı değildir, bir kaç
defa horlandıktan sonra, sonuna kadar bunun
la mücadele edememektedir. Demek ki, semt
pazarları üreticiyle tüketicinin karşı karşıya
gelmesi birbirleriyle anlaşması bakımından ha
yati önemi haizdir. Bir araştırma açıldığı tak
dirde, teferruatına girmiyorum, bunun üzerin
de ciddiyetle durmak hem hayat pahalılığını
ortadan kaldırmak, hem de üreticinin malını
değerlendirmek bakımından lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, hallere gelince: Bu
Türkiyenin en önemli meselelerinden biridir.
Kabzımal vardır, üretici vardır, müstahsil köy
lü vardır köylü malını
kabzımala gön
derir. Kabzımal halk arasında kullanılan eski
bir tâbirdir. Aslında, hukuk halamından, ka
nun bakımından bir komüsyoncudur ve hallerle
ilgili 80 sayılı Kanun, bunların belli bir ölçü
de, % 8 i geçmemek üzere bir komüsyon ala
bileceklerini ifade etmektedir.
Şimdi burada önemli bir mesele ortaya çık
maktadır. Kabzımal eğer kabzımallığının dı
şında bir iş yaparsa, o ayrı bir mesele. Fakat
genel olarak kabzımal orada komüsyoncu sı
fatını taşımaktadır. Bir hal düşününüz - ki İs
tanbul Hal'i böyledir - o hal daracıktır, bir kı
sım yeri başka bir teşekküle, eğer çığırından
çıkarmazsak, halka hizmet edecek olan Migrosa verilmiştir. Daracık bir yerdir, buraya
hiçbir esnaf kolay kolay girmek istemez. Bura
ya malını sokup, buradan geçirmek mecburi
yetindedir toptan olarak. Buraya malı sokup
çıkarmak başlı başına bir sanattır. Yani sine
ma gişesinden bilet almak nasıl sanat haline
gelmişse bu da öyle. Bunun için bu işi yapan
insanlar türemiştir, bunlara da madrabaz de
mektedirler, bu tâbir kullanılır. Madrabazın
vazifesi sıkışmış hale, çalışmıyan hale usta
lıkla maharet göstererek tanıdık, eş dost bulup
şunu bunu yaparak bir malı sokup öbür taraf-
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tan çıkarmaktır. Tabiîdir M, bunun karşılığın
da da bir bedel alır. Yani, hallerin rahat ça
lışmaması, serbest çalışmaması, yer imkânsız
lığı neticesinde ortaya bir madrabaz çıkmış
olur. Bundan dolayı da bir fiyat yüksekliği
başlar.
Sayın A. P. sözcüsü arkadaşım ifade ettiler,
İzmit'te 50 kuruşa, istanbul'da 150 kuruşa
böyle bir şey yok, dediler. Var arkadaşlarım,
hem nasıl var? Bir tane, iki tane, üç tane, beş
tane değil. Meselâ size en yakın misalini vere
yim. Yalova bugün Starking elmasını yetişti
rir. Yalova da aşağı - yukarı 100 kilometre me
safededir istanbul'a. Bu elma 60 - 70 - 80 ku
ruşadır. Ama sizin piyasada gördüğünüz elma
değil, o hangi büyük otellerin böyle iri iri
koydukları, mis kokulu, buruk elma 50 - 60 70 kuruştan çıkar, bu seneki rayiçleri söylüyo
rum, 4,5 - 5 liradan satılır. Bakın 50 kuruş,
150 kuruş, öyle bir şeydir ki bu, başka bir
yönünü de biraz sonra arz edeceğim, bu olur
ve mevcuttur. Köylü bunu, böyle yapmaya
mecburdur. Çünkü, bunu muayyen bir süre
içinde buz dolabına koymaz ise, çürür gider, 70
kuruş değil 5 kuruş etmez. Bâzı arkadaşlarımın
burada ifade ettikleri gibi, hayvanlara yedirilir. Bir taraftan vatandaşlarımız vitaminsizlik,
gıdasızlık, sefalet içinde yaşarken öbür tarafta
bir yerde, başka bir yerde göz bebeği olarak
tırnakla, güneş altında, ilâçla binbir zahmetle
yetiştirilen elmalar, hayvanlara yem olarak
verilmek mecburiyetinde kalınıyor. Bu, haki
kat arkadaşlar. Hakikati kabul edelim, haki
kati kabul ettikten sonra tedbir alınması ko
laylaşır.
Şimdi muhterem arkadaşlar, yine üretici
noktasından işi ele aldığımız zaman şu nokta
da bahis mevzuudur. Bu malların, korunması,
yani muhafaza edilmesi ve toplanması diye bir
şey var. Eğer bunun için gerekli araçlar temin
edihnemişse, gerekli organizasyon yapılmamış
sa, yani konserve fabrikaları, soğuk hava de
polan gibi araçlar sağlanmamışsa, elbette
köylü bunu yok pahasına elinden çıkarmak
mecburiyetinde kalacaktır, işte bugün Türki
ye'nin elma konusundaki durumu budur. Aşa
ğı - yukarı geçen yıl beşyüzbin ton elma ye
tişti. Herbirimiz bir başka türlü söyledik ama
ben istatistik Enstitüsünün rakamlannı ifade
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ediyorum, bu sene altıyüzbin ton elma çıkmış
tır. Elma, Türkiye'den ihracedilen bir metağ
değildir arkadaşlar. Ama yanımızdaki Lübnan
aşağı - yukarı 1965 veya 1966 senesinde yalnız
elmadan elde ettiği Türk Farasiyle altmışbeş - yetmiş milyon lira civarındadır. 71 tane
soğuk hava deposu vardır. Ufacık Lübnan, el
masını bu türlü değerlendirmiştir. Çünkü, el
ma öyle bir madde ki, Batı Avrupa memleketle
ri kendileri elma ürettikleri halde, elma ithal
etmek temayülü, eğilimi mütemadiyen artmak
tadır, fevkalâde bir yiyecek, her türlü hasta
lığa iyi gelen bir meyve, yani şifalı vasıflan
var. Bugün bütün Avrpa memleketleri kendi
leri elma çıkardıkları halde elmayı ithal et
mektedirler. Biz bugün bunu organize etmemi
şiz. Bundan 1,5 - 2 ay evvel elma meselesini
kendi bölgelerimizde gördüğümüz, ki elma me
selesi bütün Türkiye'nin meselesidir, 20 mil
yon ağaç vardır memleketimizde, Türkiye'nin
meselesidir ve en mühimmidir. Yani tütünü
nün, incirinin, üzümünün yanında o boya yakın
bir meseledir.
Şimdi üretici bakımından bir başka nokta
ya geliyorum. Üretici bakımından bir başka
noktayı da bilmek mecburiyetindeyiz, ihraç
imkânlarını araştıracağız. Yani, köylü ne yap
sın? Elbette ki bol elma çıkarır, bol sebze
çıkarır., Bunları dışarıya ve iç pazarlara gönl^reımzse çürüv, atılır ve arkadaşlarımızın söyle
diği gibi, Halic'i doldurmaya gider, önerge
sahibi arkadaşımız Reşat Özarda böyle ifade
ediyor, öyleyse dış pazarlar bulmak, bunun
için ciddî savaş yapmak şarttır. Ayrıca Türk
köylüsüne Devletin önder olması lâzımdır.
Eğer, gerçekten elma mahsulümüz dışarda satılamıyacaksa, satılmak imkânı yoksa şunlar ya
pılabilir : Meselâ, bâzı yetkililer diyorlar ki,
bu Starking elması kolay muhafaza edilir, satı
lır vaziyette değildir. O zaman Devlet olarak
Türk köylüsüne yapacağımız vazifeler vardır.
Diyeceğiz ki, şu cins elma veya meyveler tutul
maktadır, o cins mahsulü üretiniz. Bunu Dev
let gösterecek, o ne bilsin. Demek ki ihracatı
sağlamak, eğer ihracata uygun değilse bunu
ayarlamak ve bunun direktifini vermek elbette
ki Ticaret ve Tarım bakanlıklarının vazifeleri
nin içine girer. Bu kısım, tamamen üreticiyle
ilgili olan kısım, soğuk hava depoları, konser
ve fabrikaları... Meselâ elma dediğimiz kıy-
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metli Türk mahsulü, bunun suyu çıkarılır. Av
rupa'da su gibi kullanılan bir nesnedir, gıdalı
bir şeydir. Elma suyu diye şişelerde satarlar,
bu yapılabilir. Türk halkının beğeneceği bir
şeydir. Hayvanlara yedirmektense bunları kon
servecilik, sularını çıkarmak ve saire sure
tiyle tüketilir.
Bu söylediklerim sebzeler için de doğrudur.
Komşularımızın, ezcümle Bulgaristan'ın Avru
pa pazarlarına sebze sattığı, çok güzel sattığı
bilinmektedir. Demek ki, bunlar organize edil
memiştir. Şeftali mahsulümüzün 10 kuruşa sa
tıldığına dair elimde kupürler var. 10 kuruşa
bu sene satılmıştır. Ama ihracedildi bir kısım,
Sayın Bakan ifade ettiler. Ama bunu bir nizam
altına, köylüyü, üreticiyi koruyacak bir nizam
altına sokmak lâzım.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, şehirli tara
fından, tüketici tarafından yapılacak işlere
gelince: madrabazı arz ettim, komüsyoncuyu
arz ettim, iste orada başka bir safha daha ce
reyan etmektedir. Yani 70 kuruşa gelen elma
20 kuruşa gelen domates... Bana, halde 20 ku
ruştan yedi ton domates veririm alır mısınız
dediler, hale gidip de konuştuğum zaman: Bili
yorum ki, şu anda halin kapısında 30 kuruşa
domates var, daha ileride 40 kuruşa, 80 kuruşa,
150 kurusa var, 200 kuruşa da domates var.
Yani, hâlde 20 kuruşa domates satılırken şeh
rin muhtelif semtlerinde 20 kuruş ile 200 ku
ruş arasında domates satıldığı muhakkak de
dim. Bir şey diyemediler, cevap veremediler
bana. Evet var, biz ne yapalım dediler,, bize
niçin şey ediyorsunuz dediler.
Muhterem arkadaşlar, şimdi 70 kuruşluk
elmayı veya 20 kuruşluk domatesi yerine, za
manına göre biraz yağmur çiseledi diye 200
kurusa, 250 kuruşa, 150 kuruşa kim satıyor?
Aradaki farkı kim alıyor? Şimdi bunu söyle
diğimiz zaman Sayın A. P. Sözcüsü önadım ar
kadaşımız, sermaye düşmanlığı, müteşebbis
düşmanlığı, diye ifade ettiler. Doğrudan doğduya bize söyleyin söylemediklerini tesbit et
mek mümkün değil, zabıtlara baktım, ama ben
umumi olarak ifade edeyim, eğer bize söylüyorlarsa, 60 - 70 kurusa zavallı köylünün elin
den alman bir mahsûlün, yine yoksul halkımı
za dört liraya, 4.5 lirava satılmasını, 20 'kuruş
luk domatesin yerine pföre 100 kurusa, 120 ku
ruşa, 150 kuruşa satıldığını görmekteyiz, biz
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bunun düşmanıyız arkadaşlar, açık. Kim ya
kıyorsa bu işin düşmanıyız, siz de zannederim
düşmanısınız. Başka türlü düşünemezsiniz, ya
ni bu türlü haksız, vatandaşın kanına ekmek
doğrıyarak yapılan işin karşısındayız. Serma
ye düşmanlığı ile falan alâkası yok. Biz dü
rüst satanın destekçiyiz, karşısında değiliz.
"Bizim ne dediğimiz, gerek programımızda ve
^ecim bildirgelerimizde gerekse resmî organ
larımızın açıklanmış kararlarında vardır. Biz
Mı. türlü yapanların düşmanıyız. Çünkü bun
lar halk düşmanı yani, halkın, fakir fukara
mın düşmanı, O acımıyor, bizim vazifemiz acı
mak değil, onun hizmetlerini görmek ve C. H.
p
. olarak böyle 20 kuruşluk domatesi 3 liraya,
iki liraya yedirmenin karşısındayız ve gere
ken tedbirlerin alınması taraftarıyız. Acık bu.
Bunda hiçbir tereddüt yok. Zannetmiyorum ki
Mska türlü de düşünülsün.
Simdi muhterem arkadaşlarım, bu şehirde
Hı fiyata çıktığı zaman başka bir hâdise daha
".oreyan ediyor: Tüketicinin, en greniş tabiriy
le tüketici şehirli diyorum - tüketici sehirsiz
ri.a olabilir - tüketicinin bir alım gücü var,
v
n fiyatlar yükseldikle alım PÎÜCÜ yok oluyor.
Simdi bunun tersini ifade etmek lâzım^elirse;
fiyatlar normal bir şekilde teşekkül ettiği
Sîr zamanda, hem vatandaş daha cok mal al"iak imkânına sahi^olacak, hem de Türk köy
lüsü üretici de daha cok mal satmak imkânını
«ilde etmiş olacak. Hani, boğulmak vardır,
"Hir otomobile fada fraz verirseniz motor boa-uinr, vatandaş, üretici boğuluyor burada. Elin
de -mahdut bir sınırlı T)ara var, fiyatlar yük
selince, 4,5 lira olunca elma, gidiyor çürüğünü
alıyor.
Şimdi, bâzı arkadaşlarımız diyecekler k i ;
*"N"e plıyor. cüHio-ünii, vivor»? Asıl memleketin
snbiM olan ronis kütleler, cürüS'iinü eziğini,
berelisini! kızarmışını yi vor. fHinloi omın na
dası an^ak omın cücükleri île geçinebilecek dur^mda E#er bu aradaki farkı ortadan kaldıvaHlkek. bu arpdaki fardın kalkmasından lire
tini da*»a fasla mal satacak, tüketici daha fazla
mal almak imkânına sahibolacak.
Şimdi arkadaşlarım, şehirde bilhassa büyük
şehirlerde, bu mekanizma,, yani Madrabaz'dan
sonraki mekanizma ne?
Arkadaşlar, burada da şu cereyan ediyor;
mali ya bâzı kabzımallar, kanunlardaki fonk-
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siyonlannın dışına çıkan bâzı kabzımallar, ve ekonomik şartlar altında en iyi şekilde teşek
kül edecektir. Fakat-şayet bu şekilde bir teşek
yahut da malı oradan satmalanlar, bir fatura
kül olmaz da fiyatlara birtakım inhisar vazikesiyorlar - yani işin nasıl cereyan ettiğini arz
etmek istiyorum - bu fatura, misal olarak do ' yetleri, müdahaleler, aracıların sömürmesi şek
linde durumlar hâsıl olduğu zaman, gerek ilk
matesi alalım, büyük bir halk yiyeceğidir,
plânda, gerek ikinci plânda müdahale hakkı
domateste çeşitler var, kalite farkları var.. Me
vardır, müdahale hakkı tanınmıştır.
selâ 80 kuruşluk, 100 kuruşluk bir domates var,
Şimdi, bunları Birinci ve ikinci Beş Yıllık
bir de mıcır halinde daha ucuz 20 kuruşluk
Plânlar serbest bırakıyor. Hayır, serbest bırak
domates var, 20 buruşluk fatura kesiyor, işte
mamıştır, tedbir almak lâzımdır. Bu tedbirlerin
bu faturalar kesildikten sonra, o bir tek fatu
yanında GİMA gibi iyi maksatlarla kurulmuş,
ranın.. (A. P. sıralarından bir üye boş lâf bun
Migros gibi nisbeten pek fakir halkla doğru
lar).
dan doğruya alâkası yok, ama orta sınıf halkla
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
alâkası olan teşekkülleri çoğaltmak ve amaçları
(Devamla) :— Evet efendim, bunların hepsini
na uygun bir şekilde lcullanmak lâzımdır. GİMA
biliyoruz, tatbikatını biliyoruz ve içyüzü de çı
ve bunun gibi müesseselerin doğrudan doğruya
kıyor ortaya.
köylüden veya Kooperatiflerden mal alması lâ
Efendim; değerli arkadaşım, siyasi meslek
zımdır, aracılardan mal almaması lâzımdır.
hayatımda ve siyasi mesleğimden daha evvelki
Maalesef son zamanlarda doğrudan doğruya
hayatımda ne zaman bir sataşma vâki olsa, o
köylülerden ve kooperatiflerden mal almak ye
zaman acaba tam esaslı konuşuyor muyum, diye
rine bir el veya iki el değiştirerek mal almak
bir his gelir içime. Umumiyetle de bu his doğru
usulü tercih edildiği gazetelerde yazılmaktadır.
dur. Demek ki, doğru bir noktayı ifade ediyo
Eğer bu yola gidiliyorsa bu yoldan da çıkmaya
rum. Zannediyorum İd, siz de bundan istifade
imkân yoktur ama bunlar iyi araç olarak kul
edeceksiniz, bunda sizin özel bir menfaatiniz
lanılabilir.
olmaması lâzımgelir.
Muhterem arkadaşlarım; esas itibariyle bu
Şunu arz ediyorum; elinde 2 - 3 fatura var,
mesele hakikaten memleketimizin büyük mese
bu bir sandık ise 200 sandık domates bu yüksek
lesidir. Meclis Araştırması, Meclisimize ve mem
değerli domatesin faturası üzerinden mua
leketimize yararlı bir araç haline gelmek yolun
mele gördürüyor, halde değil, satıcıda. Aracıdan
dadır. Bilhassa iktidarlar buna iltifat ederlerse,
sonra satıcıda bu muamele gördürülmek sure
ki Sayın Bakanın beyanlarını «biz Meclisi ser
tiyle yapılıyor. Nitekim; bu işin mekanizması
best bırakıyoruz» diye anladım, yani araştırma
bu şekilde cereyan ediyor ve bunun için de
açılıp açılmama hususunda Meclisin takdirleri
elbette ki, alınacak tedbirler vardır.
ne bıraktıklarını ifade ettiler, bu bir nevi teşvik
öyle ise muhterem arkadaşlarım, bu doğru
sayılabilir. Eğer bir Meclis Araştırması açılacak
dan doğruya yoksul Türk vatandaşını ilgilendi
olursa Yüce Milletimiz köylümüz, kentlimiz bun
ren bu mevzuda araştırma açmak gereklidir.
dan istifade eder.
Efendim, gene bâzı arkadaşlar ifade ettiler;
Bu arada standard üzerinde de durmak lâ
«Meclis Araştırmasının faydası yoktur. «Ben,
zımdır. Demin son olarak ifade ettiğim noktayı
sizlerin gayet iyi hatırlıyacağınız bir misali ver
önliyecek çarelerden birisi de standartların ya
mek
istiyorum: Petrol konusunda getirilmiş
pılmasıdır. Yani bunlar standart üzerine geti
olan Meclis Araştırması, deprem bölgesi için
rildiği takdirde bu türlü muamelelerin önlen
getirilmiş olan Meclis Araştırması iktidar tara
mesi mümkündür ve bütün güç ile bir taraftan
fından da kabul edilmiştir ve bugün boru hat
ekonomik tedbirleri almak lâzımdır, krediden
tının satılması önlenmiş gibidir. «Gibidir» di
başlamak suretiyle, onun yanında kanuni ted
yorum aslında Komisyon kesin kararını verdi
birleri almak lâzımdır. Beş Yıllık Plânın
fakat daha Yüce Meclise sunulmadı. Yüce Mec
ve plânların öngördüğü
tedbirleri almak
listen geçecek, ama bir adım atılmıştır, hisse se
lâzımdır.
Beş
Yıllık
Plânlar şu esası
netlerinin satımı durmuştur. Demek İri, bir ne
kabul etmiştir. Piyasaya doğrudan doğru
tice istihsal edilmiştir.
ya müdahale edilmiyecektir, fiyatlar normal
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öte yandan Varto ve civarındaki deprem
bölgesinde yapılan araştırmadan da her ne ka
dar burada müzakeresi sırasında olumsuz çatış
malar cereyan etmişse de sonuç olarak Yüce
Milletimiz bundan istifade etmiştir. Eminiz ki,
O. H. P. grupu olarak doğrudan doğruya üre
tici köylümüzün hakkına taallûk eden ve doğ
rudan doğruya halkla ilgili bulunan, tüketiciyle
ilgili bulunan doğrudan doğruya hepimizin ha
yatına tesir edecek bu konuda bir Meclis Araş
tırması açılmasına bütün partiler katılacaklar
dır. Bu ümitle huzurunuzdan ayıklıyorum.
Saygılarımla.
(0. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kasım Önadım, grup
adına mı?
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz.
A. P. GRUPU ADINA KASIM ÖNADIM
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; taze meyva ve sebzelerimizin değerlendi
rilmesi meselesi ortaya atılarak Meclis araş
tırması istiyen önerge hakkında Meclisimizin
siyasi grup sözcüleri, kendi açılarından, gö
rüşlerini ifade ettiler.
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına
geçen defa Türkiye'nin yaş sebze ve meyva
mevzuunu, istihlâk ettiği miktarını senelere
bölünerek artışını, bunların değerlendirilme
sini, ihracat konusunu, iç pazarlamayı, kredi
yönünü ve netice olarak Adalet Partisi seçim
beyannamesinde, Hükümet programında ve
nihayet ikinci Beş Yıllık Plânda buna ait ted
birlerin alındığını, esasen önergede ileri sü
rülen hususların teknik bir konu olması hase
biyle, bir siyasi heyet tarafından teknik bir
meselenin araştırılmasında fayda olmadığını
bunun için de önergeye olumlu oy kullanmıyacağımızı, çünkü bundan bir fayda ümidetmediğimizi açıkça söylemiş bulundum.
Benden sonra konuşan sayın grup sözcüle
rinin, Güven Partisi sözcüsü hariç - geçen de
fa da işaret etmiştim - Türkiye'nin bâzı dertle
rini, bâzı meselelerini bu mukaddes kürsüye
getirip kara tablolar çizmeye, her şeyi kötü
göstermeye, isim zikretmeden, hâdise zikret
meden, bâzı kötülemelerde bulunmaya, bu
nun dışında ayrıca gelmiş geçmiş hükümetleri
kötülemeye, bâzı konuşmalarda da bugünkü
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iktidarı hedef alarak, sanki bir zümrenin savunucusuymuş gibi, tam açık da değil, itham
etmeye yeltendiklerini esefle müşahede etmiş
bulunuyorum.
Şimdi, «Neden bunları söylüyorsunuz?» di
yen arkadaşlarımız olabilir. Müsaade ederse
niz, Güven Partisi konuşmacısının haricinde
ki konuşmacıların konuşmalarından bâzı pasaj
ları, zabıtlardan okuyacağım: önerge sahibi ar
kadaşımızın konuşmasında geçiyor; geçen defa
da işaret etmiştim; «Türkiye'de birtakım müesseleler kurulur, bakanlıklar kurulur, teşkilât
lar kurulur (aynen ifade ediyorum, eğer bir
cümle hatası sezerseniz benim yazış tarzım de
ğil) teşkilâtlandırmalar kurulur, bunların hiç
birisi maalesef müspet sahada verimli çalışma
yoluna gidemez.» Konumuz taze meyva ve seb
zelerin değerlendirilmesi konusu, ifade edilen
bunlar.
Yine önerge sahibi arkadaşımız; «Soğuk ha
va deposu yapılacağı va'dinde bulunuldu ama
bunların hiçbirisinin tedbiri evvelden alınıp
gerçekleştirilemez..» Nereden
biliyorsunuz?
Söylüyor. «Yapılan tesisler göz boyamaktan
ibarettir.»
Yine aynı arkadaşımızın konuşmasından bir
pasaj; «Kooperatiflerin faydalarından istifade
edemiyen küçük çiftçiler pazarlarda kabzımal
lar komüsyoncular ve toptancı alıcılar gibi ara
cıların spekülatif davranışlarına, kredi işlerin
de de tefecilerin insafına terk edilmiştir.» Kim
terk etmiştir? Kasden mi terk etmiştir, bile
rek mi terk etmiştir? Bunlar yuvarlak lâflar.
Birkaç örnek de T. i. P. sözcüsünden vere
yim; «Bu mekanizmanın işleyiş biçimini, komüsyoncunun ve aracıların yaptığı dalavereleri
bilmiyen yoktur.» Eğer böyle bir dalavere bi
liyorsanız, Türkiye'de 80 numaralı Haller Ka
nunu vardır; bunu tatbik etmekle mükellef be
lediyeler vardır, hâdise gösterirsiniz, şahıs gös
terirsiniz, kanun tatbikatçısı vazifesini yapmaz
sa bunu pek âlâ konuşabiliriz.
Yine aynı arkadaşımın; «ihracatımızı Dev
let eliyle yapmak, meseleleri kökünden halle
decektir» diye gayet büyük bir lâfı var, ihra
catı devletleştirmek istiyor kendisine göre.
Yine aynı arkadaşım; çok enteresan buldum
bunu, ben geçen defa iki yılda yüz küsur mil
yon liralık yaş meyva ve sebze ihracatından
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bahsettim, bu miktar daha ziyade şeftali, çilek I ğim; Ziraat Bankası var mı, yok mu bu,, müna
gibi - narenciye buna dâhil değildi - madde kaşa edilebilir. Yaş sebze ve meyva mevzuuna
lere inhisar etmekteydi, Sayın Bakanımız ten bu gibi konuşmalar ne fayda getirir; Asıl üze
vir buyurdular, «5 - 6 milyon dolar civarında rinde durmak istediğimiz nokta bu.
ihracat yapılmaktadır.» dediler. Tabiî bu ihra
Devam ediyor muhterem arkadaşımız : «Zi
cat muhtelif memleketlere yapılmaktadır, fa raat Bankası bir telefonu, bir de masası olan bir
kat Sayın T. t. P. sözcüsü : «Bugünlerde Sov adama milyonlarca lira verir.» Kredi bahsinde
yetler Birliğine 1 milyon kilo elma ihracedil- Ziraat Bankasına da temas edeceğim. Ziraat
mektedir ve ilk defa ihracedilmektedir, bu hu Başkasının nasıl çalıştığını, kredi kalıplarının,
susta Hükümete teşekkür ederim.» dediler. Biz kredi mevzuatının ne olduğunu, nasıl işledi
bütün ihracat için alınan tedbirlere çalışmala ğini, millet parasnın nasıl kredi yapılması lâ
ra, yapılan ihracata, nereye ihracedilirse edil zım geddiğini de ayrıca izah edeceğim. Devam
sin, memlekete döviz kaazndırması, mühtahsıla ediyor sayın C. H. P. sözcüsü «Ben narenciye
faydalı olması bakımından, teşekkür ederiz.
bölgesi milletvekiliyim; her sene ne kadar na
Yine aynı sözcünün bu düzende; bu meka renciye ve muz yetiştirildiğini ne yetiştiren,
nizma böyle çalışıyor, pamuğu kim yetiştiri ne Tarım Bakanlığı, ne Ticaret Bakanlığı bi
yor, köylü; ama fiyatını kim tesbit ediyor, köy lir. Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının bu işlerle
lünün kendisi değil, borsa, tüccar zeytinin zey hiçbir ilgisi yoktur. Bol meyva yetiştirmek
tin yağını çıkardıktan sonra, pamuktan ku için ne gibi tedbirler alınacak bilmezler. Tica
maş dokunduktan sonra fiyatları kim tesbit
ret Bakanlığı da ne gibi tedbir alacak, bilmez.»
ediyor; bunların da fiyatlarını köylü tesbit et
Yine aynı arkadaşımız devam ediyor : «Zi
sin gibi, kendilerine göre yepyeni bâzı tedbir
raat
Bankasından kredi alanlar tefecilik yapı
ler düşündüklerini öğrenmiş bulunuyoruz.
yorlar.»
Büyük iddia bu. C. H. P. sözcüsü ar
Muhterem milletvekilleri; yine aynı arka
kadaşımızın,
bilhassa C. H. P li arkadaşlarımın
daşımız; «Bu bolluğa rağmen üretici sefalet
içindedir, bunun edebiyatı hep yapılıyor, para dinlemesini rica edeceğim, «Alabildiğine halkı
sızdır, tüketici durumunda olanlar gereği gibi soymakla öte tarafta asıl emek vereni», bunu
meyva ve sebze alamamaktadırlar. Çünkü ma Sayın Ülker söylemedi geçen defa konuşan
lı aracının elinden alacaklardır, binaenaleyh C. H. P. sözcüsü sayın arkadaşımız söyledi «pa
bu düzen değişmelidir, sosyalist düzen gelmeli ra sarfedeni müşkül duruma sokmak hiçbir Hü
kümetin sanıyorum ki salâhiyeti olmayan ger
dir» gibi bir beyanda bulunmuş oldular.
Sayın milletvekilleri; biraz evvel Sayın Re çeklerdir.» Sanki hükümetler salâhiyetini kul
şit Ülker arkadaşımız burada konuştu. Bende lanmış, kasden bu hâdiseleri ihdas etmiş, onun
nizin servet düşmanlığı ve iş adamı düşmanlı için Hükümeti ikaz ediyor, salâhiyetiniz yok,
ğı yapıyorlar sözünü ele alarak, «Biz bunu yap bunu yapmayın diye.
mıyoruz» dediler. Buna memnun oldum. «An
Sayın Ticaret Bakanının bilhassa burada
cak sözlerime başlarken benden evvel konuşan, açıklamasını rica ediyorum; 0. H. P. sözcüsü
geçen celsede konuşan grup sözcüsü arkadaşı arkadaşımızın bir iddiası var. «Dış memleket
mın görüşlerine katılıyoruz, esasen bu görüş lere ihracat yapmak istiyen Türk'lerdenler grupumuzun görüşüdür» dediler.
se Ticaret Bakanlığından hiçbir zaman
Şimdi müsaade ederseniz geçen defa C. H. P.
lisans
alamamışlardır,
alamıyacaklardır.»
sözcüsü arkadaşımızın konuşmasından da bâzı
Bu iddianın sahibinin bunu ispat etmesi
pasajlar okumak istiyorum. C. H. P. sözcüsü;
lâzımdır. Adalet Partisi grupu olarak sa
«Meyva ve sebze yetiştiricisi Tarım Bakanlığın yın bakanın bu noktayı açıklamasını, Türki
ca refüze edilir, bunlar Ziraat Bankasına müra
ye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Türk vatan
caat ederlerse Ziraat Bankası yardım yapmaz,
daşlarının tümünün menfaatine hizmette bulun
Ziraat Bankasının mevcudiyeti şayana teemmül duğunu beyan etmesi lâzımdır.
dür.» dediler.
Yine arkadaşımız devam ediyor : «Bir de
Muhterem arkadaşlar; bu beyanlardan ne
Ticaret Bakanlığı emriyle lâalettâyin insanlara
kazanırız, bilmiyorum. Biraz sonra izah edece- I geçmişi meçhul insanlara milyonlarca lira ve-
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rilir, adamın elinde çiftliği değer tarlası bulun
duğu halde çiftçiye maalesef yardım yapıl
maz.»
Şimdi sevgili arkadaşlarım, bekçi mi döve
ceğiz üzüm mü yiyeceğim, diye bir halk sözü
vardır. Eğer Yüce Meclisimiz yaş sebze ve meyva mevzuunu değerlendirmek istiyorsa bunun
la alâkalı, Türkiye'nin istihsali, almacak ted
birleri, ihracat ve iç pazarlarda alınacak ted
birleri, muhafaza için alınacak tedbirleri, yer
leri, zamanları, her grup sözcüsü burada gös
termek mecburiyetindedir. Yoksa Meclis kür
süsünden «Türkiye'de sefalet vardır, Türki
ye'de bir avuç insan 2 , 5 - 3 milyon müstahsili
sömürmektedir» demek suretiyle bâzı kuru iddialaıla ne Yüce Meclisi işgal etmeye, ne Büyük
Milletin huzurunu bozmaya hiç kimsenin hak
kı yoktur. (A. P. den, «bravo» sesleri)
Şimdi gelelim Ziraat Bankasına...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ceva
bını alırsın.
A. P. GRUPU ADINA KASIM ÖNADIM
(Devamla) — Kürsü âdabını bildiğim için Sa
yın Başkanın sizi susturmasını bekliyorum.
Ben cevap verecek değilim.
Muhterem arkadaşlar; malûmat olsun diye
arz edeyim. Türkiye'de taze sebze mevzuu bi
linmektedir. Hem o kadar iyi bilinmektedir ki
gelmiş geçmiş cumhuriyet hükümetleri kannca
kaderince bunun hakkında tedbirler almışlar
dır. Bir misal olsun diye arz ediyorum : Türki
ye'de - C. H. P. sözcüsüne de cevap olsun - ha
len yaş sebze ve meyva ağacı adedi senelere bö
lünerek, 1950 de 40 508 000, bize verilen ra
kamlar, Devletin tesbit ettiği rakamlara göre, se
ne 1966 ağaç adedi 72 935 000 adeddir.
NERM1N NEFTÇİ (Muş) — Bu rakamların
alâkası var mı?
A. P. GRUPU ADINA KASIM ÖNADIM
(Devamla) — Alâkası var hanımefendi, alâkası
var. Sizin alâkanız yoksa...
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım arka
daşlar.
A. P. GRUPU ADINA KASIM ÖNADIM
(Devamla) — İstihsal edilen, yekûn olarak 1950
ilâ 1966 senesi sonlan itibariyle, 1966 yılında
14 414 000 tondur.
Türkiye'de sebze için ekilen arazi: sene 1950;
90 867 hektar, istihsal yekûn olarak 1 254 000
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ton. Sene 1966, sebzenin ekildiği arazi, 210 500
hektar, istihsal olarak yekûn 1 milyon tona mu
kabil 7 795 000 ton.
Türkiye'de narenciye durumu: Senelere bölü
nerek; sene 1950, narenciye ağacı adedi :
5 117 000, istihsal, yekûn olarak 41 368 526 kg.;
gene 1966, ağaç adedi 5 milyondan 11 824 000 e,
istihsal edilen yekûn da 41 milyona mukabil
455 800 000 Kg. Umumi yekûn 26 767 000 İs
tihsal yekûn olarak 41 368 526 kilogram.
Sene 1966, ağaç adedi 11 824 000, istihsal edi
len yekûn da 455 800 000 kilo. Umumi yekûn
26 767 000 tondur.
Müstahsıla dağıtılan meyva fidanı:
Sene 1949 da (0),
Sene 1966, 1950 ile 1960 arasında dağıtılan
meyva fidanı adedi 30 428 000. Para olarak da
değeri dört milyara yakındır. Yalnız 1967 yılın
da Devlet 3 765 948 aded meyva fidanı dağıtıl
mıştır. Bunun para olarak miktarı da 533 mil
yon civarındadır.
O. H. P. Sözcüsü arkadaşı
mıza göre, biraz evvel de söylediğim gibi, Zira
at Bankası bir masası, bir telefonu olana milyon
larca lira kredi açarmış, Ticaret Bakanlığı bâzı
adamlara milyonlarca lira kredi açtırırmış.
Muhterem arkadaşlarım; Ziraat Bankasının
durumuna şöylece bir göz atalım:
Ziraat Bankası sandık olarak 1863 yılında,
banka olarak da 1888 yılında kurulmuş, 1937
yılında kabul edilen 3202 sayılı Kanunla da bu
günkü statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının Türkiye'de 1966 sonu
itibariyle 681 şubesi vardır. Bu şubelerde 681
şubenin teftişi işinde 121 müfettiş, her türlü fa
aliyetlerin yürütülmesinde 269 barem içi, 9 668
barem dışı memur, 2 857 odacı ve bekçi ile 84
geçici hizmetli, yevmiyeli ve teknik eleman ol
mak üzere 12 999 eleman çalışmaktadır. 1966
yılı sonu itibariyle tarım kredi kooperatifleri
nin sayısı, bunlar bilhassa küçük müstahsildir,
1 816 ve ortak adedi ise 1 153 217 dir. Tarım
Kredi Kooperatiflerinin bankadan temin ettik
leri 920 582 426 liralık krediyle buna ilâveten,
öz kaynaklarının da ilâvesi suretiyle ortaklarına
1966 yılında yaptığı ikrazat 1 246 000 000 küsur
liradır.
1966 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 249 Ta
rım Satış Kooperatifi ve 14 birliği vardır. Ha
len bu teşekküllerin tavassutu ile buraya ortak
olan müstahsıllar 1 628 959 000 lira kredi al-
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maktadır. Kredi mevzuunda uzun boylu durmı- I
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde İM arka
yacağım. Ancak cevabım Türkiye'de Hükümet
daşımız söz istemiştir. Önce söz istiyen Sayan
ler her mevzuu bilerek yapmışlardır. Bâzısı ihmal
Abdülbâri Akdoğan, söz sizindir.
etmiştir, az yapmıştır, bâzısı çok iyi yapmıştır.
Buyurunuz.
Türkiye'de her zaman Hükümetlerin her
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın
mevzuda bilerek çalıştıkları gibi yaş sebze ve
Başkan, muhterem milletvekilleri; geçen de
meyva mevzuunda da bilerek kararlar aldıkla
fa tütün mevzuunda da plduğu gibi bendeniz
rı, Devletin müesseselerini hiç kimsenin şahsi çı
nâçiz görüşlerim altında eleştirdiğim birçok
karma kullandırmaya asla müsaade etmiyeceğiilim dallarından bâzı notları çakardım. Şimdi
ni, düzen değiştirmek sevdasında olanların ar
bunların hepsini burada izah etmeme imkân
tık bu sloganı bırakıp memleketin gerçek mese
yoktur. Yeterlik önergesi aleyhinde oy kulla
lelerine dönmelerini bu mikrofondan mahallî se
nırsanız, bu kürsüde dejenere edilmeye çalı
çimler yaklaşması hasebiyle seçmene selâm
şılan bu mevzuun bir teknik mesele olduğunun
göndermenin Türk demorkasisine faydası olmıizah edilmesine imkân vermiş olacaksınız. Ta
yacağını açıkça ifade etmek isterim.
rım Bakanlığının bünyesinde ve ayrıca Ziraat
çılar Cemiyetinin bu mevzuda sık sık toplanta
Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Gruyaparak kitaplar ve neşriyatlar yaptığı mey
pu adına geçen defa da arz ve beyan ettiğimiz
dandadır, değerli arkadaşlarımız bu eserler
gibi, teknik bir konuda, meyva ve sebzeler ihra
den, bu kitaplardan mevzu ile ilgili olan Ta
catı, iç pazarlama, değerlendirme gibi teknik bir
rım Bakanlığı ile bâzı gidip araştırma,, soruş
meselede bir siyasi heyetin rapor yazması müm
turma yapmış olsalardı bunun tamamen dışın
kün değildir.
da bir problem olduğunu göreceklerdi.
Sayın arkadaşlarım burada geçen defa dış
seyahatler meselesinde 1 500 000 liralık aktar
Değerli arkadaşlarım, yeterlik önergesinin
ma için bâzı sayın milletvekilleri, özellikle öner
aleyhinde oy kullanınız ki; buerün memleketi
ge sahibi, gayet acı şeyler söylediler.
mizde yetiştirilen ürünlerin bölgeler üzerinde
dağılımını gösteren bir envanter çalışması mev
Şimdi bunun münakaşasına girmiyeceğim.
cut değildir, bu bakımdan evvelâ memleketi
Önergede de yaş sebze ve meyva mevzuunun Av
mizde meyva ve sebzecilik yönünden bir en
rupa'da tetkik edilmesi, rapor edilmesi tavsiye
vanter çalışmasının yatulması lâzımdır, arazi
edilmektedir. Meclis araştırma komisyonlarının
sulama bitkilerinin yönünden üretim politika
kaç tanesinin hangi tarihte seçildiğini ve hangi
sı
ile tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak
tarihlerde raporlarını buraya getirdiğini hepi
lâzımdır,
bunları anlatalım. Birim sahada ve
miz bilmekteyiz. Binaenaleyh, yaş meyva ve
rimi artırmak ancak pazarlama yönünden ar
sebze mevzuunda hiçbir suretle faydasına inan
tan talep ve gelişen fiyat mekanizmasına göre.
madığımız kaldı ki, bunun için Hükümet ted
birlerini almış, bâzı müesseseleri tavzif etmiştir BAŞKAN — Sayın Akdoğan yeterlik öner
inanmadığımız için Meclis araştırması önerge
gesinin aleyhinde konuşacaksınız.
sine Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Devamla) —
katılamıyacağımızı, buna katılmanın lüzumsuz
Eğer
yeterlik önergesi aleyhinde oy kullanır
yere bir meşgale olacağını açıkça beyan eder,
sanız bu sıralamış olduğum hususları tek tek
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına Yüce
^ilgilerinize
gayet detaylı olarak arz edecek
Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların,
tim.
dan alkışlar.)
Lütfen aleyte oy kullanınız ki ilim adamla
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
rının
hazırlamış olduğu bu kitaplardan, bu not
lik önergesi vardır, okutuyorum.
lardan
istifade etmek imkânını bulsun değerli
Sayın Başkanlığa
arkadaşlarım. Saygılarımı sunarım.
Konu yeteri kadar aydınlanmıştır. Konuş
I
**
maların kifayetini teklif ediyorum. Saygılarım
BAŞKAN — Yeterlik önergesini tekrar oku
la.
tuyorum.
Mehmet Atagün
(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'Kırklareli
I ün yeterlik önergesi tekrar okundu).
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BAKKAM — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kaimi edenler... Kabul etmiyenler..
Kabul edilmiştir. Şimdi asıl önergenin oylan
masına geçiyoruz.
Aydın Milletvekili Berat Özerdi 'mn, mey
ve. ve sebze yetiştiricilerinden çok ucuza satınaiman ürünlerin halka ne suretle çok paha
lıya satıldığım incelemek VG bu hususta alı
nacak tedbirleri tesMt etmek üzere Anayasanın
83 noi maddeni ^ereğ'uce bir Meclis Arattırma
sı. yapılmalına dair önergesini tasvibinize su
nuyorum.
Önergeyi kaTm.1. edenler... Kabul etmiyenler..
Önerce kabul, edilmemiştir.

O

rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi nyarınca bir Meclis Araştırması yapılması
na dair Ömergesi (10/21)
BAŞILAN — Önergeyi okutuyorum.
28 . 7 . 1967

i. - - Grıı.p temsilcilerinin, Reler Bayramı ve
Yılbaşı
dol ay herifle
Meclis
çalışmalarına
P,0 . 13 . 1967 Cumartesi gü^üruh'v 8.1.1968 Pa
zartesi gününe k adlar ara, verilmemle dair öner
gesi.
BAfVTA.H —, M^bt^rem arkadaşlar, muhte
lif P'mr? ba^kanv^kille^inin. mü'ı + ereken verdik
ler'. bir tntil ?m ergeni vardır, bunu okutup tas
vibinizi alacağım.
Yüksek Başkanlığa
fipikpr Bayramı ve Ydka'o. münasebetiyle sayıı üv'0i'ATin .«.^m eni eri ile temaslarına, imkân.
vermek Ü^C'Y» bTecüs calıır,.m a l a r g a 30 . 12 . 1967
(Tînı-orv+^fvi .cv-ji •nurdan R 0"ak 1063 Pazartesi dü
nüne kadar ara verilmesini arz ve teklif ede
ri.1?.
A. P. frvn.wı adına
C, H, P. Grurm adına
Ahmet Şener
Avdın. Yalcın,
M, P. Grnnu adına
G. P. P-runu adma
S. Faruk Önder
Vefa Tanır
Y. T. P, Grunu adına
ü\ v, P. Grunu adına
Nihat Diler
Tarık .Ziya Ekinci

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Adapazarı deprem felâketi yerinde görül
düğünde şu manzara karşınında kalmıştır:
Birçok binalar sapasağlam dururken, bu sağ
lam VÖ hr?sar görmemiş binaların yanındaki
betonarme binalar bir moluz yığını haline gel
miş bulunmaktadır. Özellikle eski binaların deHl yeri binaların çökmüş olduğu da müşahe
de edilmiştir.
Depremi ertesi günü bizzat yeninde yaptı
ğımız incelemede halk tarafından yıkılan bina
larda vasıfsız çimento kullanıldığı, depremle
ve imarba ilgili mevzuata önem verilmediği ile
ri sürülmüştür. Görülen, manzara bu iddialara
doğrular niteliktedir. Adapazarı ve civarı, bu
deprem. fek ketini. ucuz atlatmıştır. Bunun se
bebi d 3 1043 depreminden ibret alınarak, bina1
-'v"-'in pek cnğunun usulüne uygun ve sağlam
vı,r>ılr-ı abıdır. Böylece deprem, felâketinden can
ve mal. kaybına uğramamızın esas sebebi
kanunlara tam uyulmamasıdır.
Bir d.enrem bölgesi olan Türkiye'mizde yeni
yeni facialara, can ve mal kaybını önleyici
tedbirleri aramak ve bulmak, Yüce Parlâmen
tonun görevidir. Şu sırada «Umumi hayata müe:-r,ir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle
v\?Vİf? r , al
yardımlara dair» Kanunun değişikV ile ilgili tadarı, Meclis gündemindedir.
Adannzarı deprem bölgesinde, diğer pek
çoğu sağlam dururken, bâzı binaların ve bilhas
sa betonarme binalarım yıkılmasının nedenle
rinin araştırılması yerinde olacaktır. Böylece
H r taraftan,
Parlâmentomuz konu hakkında
'•';bi. edinecek, bir taraftan, vatandaşlarımız
uyarılacak, bir taraftan da, Meclis gündeminde
bulunan âfetler Kanunu, en son tecrübelerden
ve bilgilerden yararlanılarak, tedvin edilmiş
•rdacak'-ır.
Dairem olaylarını millî bir mesele olarak
eie alan Yüce Parlâmentomuzun Adapazarı dep"••^m böl.n-asindo,; bâzı binaların, dikerleri sağ
lam dııruben yıkılması nedenlerinin incelen
mesi ve yıkılmaların hangi sebepler neticesin-

BASMAN — Bu önergeyi tasvibinize suna
cağım. arkadaşlar.
Önergevi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Müzakerelere devam, ediyoruz. Başkanlık Di..
vananın Genel Kurula sunuşlarının ikinci mad
desi :
5. — tstavhul Milletvekili
Reşit Ülker'in,
Aelapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar
görmemi*) binaların yanındaki
betonarme bina
ların bir moloz yığını İndine gelmesi nedenle

94

M. Meclisi

B : 22

27 . 12 . 1967

O : 1

de meydana geldiği tesbit ve bilgi edinmek j mıgtı, şehre sokmuyorlardı. Ben sıfatımı kul
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
lanarak Adapazarı'na girebildim. Yani mille
bir Meclis Araştırması yapmaya karar verme
timiz bu derecede bu millî felâkete koşmuştu.
sini arz ve teklif ederim.
Haldkaten iftihar edilecek bir hâdise idi.
İstanbul Milletvekili
Arkadaşlar, Adapazarı'nın içine girdik, - ben
Reşit Ülker
şehrin yalancısıyım, yabancı, bir olayı daha
kesin hatlarla görebilir - bulvar biçiminde bü
BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Reşit Ül
yük bir cadde gördük. Ortasında yayaların
ker, söz sizin.
gideceği geniş bir kaldırım var, bütün bina
Buyurun.
lar duruyor, yalnız arada koskoca bir beton
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
arme bina olduğu gibi yıkılmış. O kadar şid
daşlarım, bu önergeyi, önergede de belirttiğim
detli zelzele olmuş ki, aynı caddenin ortasında
gibi, Adapazarı deprem felâketinin olduğunun
bir çatlak var, gidenler görmüşlerdir, cadde
ertesi günü hâdiseyi yerinde gördükten sonra
nin ortasında 20 - 30 cm. yer yarılmış bütün
hemen taze intibalar içerisinde hazırladım.
binalar duruyor. Yine arada bir sokakta bü
Esasen Türkiye'nin en şiddetli depremlerinden
yük bir beton bina, vardı, etrafında askerî va
biri olan ve ölü sayısı ve yıkılan binaların ma
sıtalar çalışıyordu, bu beton bina da çökmüş.
yısı bakımından da depremlerin en büyükle
Onun yanında daha az sağlam gibi gözüken bi
rinden birisi olan Erzincan'da depremden he
naların hepsi duruyor. Ben zelzelenin ertesi
men sonra 2 - 2,5 sene kalmış bir arkadaşınızım.
günü gitmiştim, halk heyecan içerisindeydi.
Oranın da intibaları üzerimdedir. Yani her iki
Biliyorsunuz zalzele henüz devam ediyor, gez
intibaı taşıyarak bu önergeyi getirdim.
diğim konuştuğum insanlar samimiyetle ifa
Bu önergeyi getirirken bendeki duygu şi
de ettiler; «Bu bizim başımıza gelen felâket,
oldu: Adapazarı'nda, Varto'da, Erzincan'da
ya hesaplardaki kontrol noksanlığından veya
pek çok vatandaşımızı kaybettik. Eğer bu işin
hut donmuş çimento kullanılmasından ileri
üzerine eğilirsek, ileriki yıllarda pek çok va
geldiğini» söylediler. Bir aralık donmuş çimen
tandaşımızın hayatını korumak imkânına ve
to orada satılmış, yani kendilerinden alarak
pek çok malı da korumak imkânına sahiboluifade ediyorum; bu donmuş çimentonun kul
ruz. Biz fakir bir milletiz, çocuklarımızm,ağa-. lanılmasından bu binalar zelzeleye tahammül
beylerimizin, evlâtlarımızın, büyüklerimizin
etmiyerek yıkılmış.
kanını akıtacak takatimiz yok ve zelzelede he
Şimdi şunu arz etmek istiyorum; arkadaş
der edeceğimiz fazla malımız, mülkümüz de
lar; bu deprem bir yaz günü ve gündüz oldu.
yok. Bu intiba ile hareket ettim.
Eğer orada vaktiyle Adapazan depremi olma
Muhterem arkadaşlarım, o günleri hatırlar
mış olsaydı, vatandaşlarımız o depremden ibret
sanız; radyo Adapazarı depremini, olduğundan
alarak mümkün olduğu kadar binalarını sağ
çok daha ağır gösteren bir şekilde verdi. O za
lam yapmamış olsalardı, oralar hâk ile yeksan
man ben istanbul'da bulunuyordum. Herkes is
olacaktı, muazzam zayiat verilecekti. Yani bu
tanbul'dan Adapazarı'na koşup, bir yardım eder
deprem başka bir yerde olduğu zaman muaz
miyim duygusunun içine girdi. Ben de vatan
zam zayiat verecek bir nitelikte idi. Ama Tan
daşlarımla beraber aynı duygunun içinde, ya
rıya şükürler olsun ki, ahşap binalar dururken
nıma bir miktar ekmek alarak, bir arkadaşın
- ben şehrin içini söylüyorum, elbette ki kıy
vasıtasından da istifade ederek yola çıktım
metli arkadaşlarım daha başkalarını söyliyeve gördüm M, Türk Milleti hakikaten felâket
c3klerdir, mesele de zaten o değil - betonarme
günlerinde yardıma koşmasını biliyor. Adapa
binaların yalaılması, Millet Meclisinin bu işe el
zarı'na vardığımız sırada Adapazarı'na giren
koyması için en güzel fırsattır. Böyle bir mişehir yolu polis tarafından kesilmişti, çünkü
sa"!,?. bulamayız arkadaşlar; bizim kabahatimi
İstanbul'dan ve her taraftan otomobiline binen,
zi ortaya koyacak, meseleyi tebarüz ettirecek,
yardım etmek gayretiyle, ekmeği ile, sigarası
ortaya çıkaracak böyle bir misali bulmamıza
ile ve sairesi ile Adapazarı'na gelmişti. Adapa^ıkân yoktur. Bendeniz bundan dolayı bunu
zarı'nın içinde hareket etmek imkânı kalma- j aldım, buraya getirdim. Anlatılması kolay;
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kimse bunu inkâr edemez, gidilmesi kolay;
Adapazarı'na gitmek mesele değil ama bir Var
to'ya gitmek veyahut bir başka deprem bölge
sine gitmek başkbaşına bir meseledir. Bunu gi
dip yerinde görebiliriz. Zaten gazetelerin de
baş sayfalarında bu faciaya ait haberler çıktı,
ben de kendi fotoğraf makinamla bunları yerin
de ertesi gün tesbit ettim.
Şimdi arkadaşlarım, demek ki, böyle bir fe
lâket, o binaların altında kalmış olanlar için
tamamen görünmez kaza olarak değil, görü
nür kaza olarak vukubulmuştur. Aksi halde bü
tün o binaların yıkılması lâzım idi. Orada 200 300 bina var, bu kadar binanın içinden üç tanesi
yıkılıyor, hem de en heybetlileri yıkılıyor, be
tonarme binalar yıkılıyor. Binaenaleyh,, bu me
selenin - yani şunun ihmali, bunun ihmali ba
his mevzuu değil, millî bir mesele olarak ele
alınması lâzımdır. Herbirimiz böyle bir bina
nın altında kalabiliriz ve ölebiliriz. Yani bu
gün Adapazarı'nda oldu, da bakarsınız istan
bul'da olur. Onu da biraz sonra arz edeceğim.
Bütün bunlar olabilir.
Şimdi arkadaşlar, bu noktayı böylece tesbit
ettikten sonra bir ikinci noktaya gelmek istiyo
rum. 20 nci yüzyılda Türkiye'de deprem sonu
cunda yaklaşık olarak 46 777 kişi ölmüş, 142 575
bina yıkılmış veya hasara uğramış ve 1900 den
bu yana en önemli deprem 1939 da Erzincan'da,
- Yani bu depremin hemen arkasından benim
iki sene kaldığım yerde - olmuş,, 11 şiddetin
de olmuş ve 26/27 Aralık tarihinde olduğu için,
- kış içinde olduğu için, depremin kışın olması
bir ayrı facia - binalar çökmüş, sobalar yanmak
tadır ve insanlar çatır çatır çatır enkazın altın
da yanmış. Ben bunları yerinde halktan dinle
dim. İfadelerine göre aşağı - yukarı 40 - 45
dakika şehirden inilti gelmiş, kurtulamıyorlar,
yanıyorlar, bağırıyorlar, yapılacak hiç birşey
yok. Korkunç bir şey.
Şimdi şunu ifade etmek istiyorum; deprem
bir kış ayında, herkesin evlerinde oturduğu bir
sırada, sobalarının yandığı bir sırada olduğu
zaman korkunç bir felâket halini almaktadır.
Depremin de hangi ayda geleceğini evvelden
kestirmeye imkân olmadığına göre, herbirimiz
bu tehlikenin doğrudan doğruya içindeyiz.
Şimdi sırasiyle: 1939 Erzincan depreminde
40 bin kişi ölmüş ve ben oraya gittiğimde, sağ-

-
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lam kalmış bir istasyon binası vardı bir de
hamam vadi, başka hiçbir şey yoktu, Erzin
can bir toprak yığını halindeydi. Sağlam yapıl
mış bir istasyon binası ile, bir de istasyonun
altındaki hamam vardı, onun dışında hiçbir şey
yoktu. Bir üye - bir de türbe vardı.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, belki
bir de tübe olabilir. Şimdi muhterem arkadaş
larım, 1938 de Kırşehir'de 10 şiddetinde olmuş
ve 200 kişi ölmüş, 1939 da Dikili'de olmuş 9 şid
detinde, 150 ölü. Erzincan'ı arz ettim, 1943 te
Adapazarmda olmuş 9 şiddetinde, 285 ölü, 1943
te Kastamonu'da olmuş 9 - 10 şiddetinde 4 bin
ölü, 1944 te Bolu'da olmuş 381 ölü, 1946 da Var
to'da olmuş, 31 Mayıs'ta yani kötü bir zaman
da olmuş. Daha sonra Kurşunlu 1951 de, 1953
de Yenice, Gönen, 1966 da Hınıs, Varto ve böy
le gidiyor. Bunların arasında da atlamış oldu
ğumuz ufak tefek zelzeleler de vardır. Arz et
tiklerim analarıdır.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, öyleyse bir
durum çıkıyor; Türkiye bir deprem bölgesidir,
deprem bölgesinin içerisindedir. Türkiyenin yü
zeyinin büyük bir kısmı deprem bölgesi ola
rak ortadadır. Bu, yukardaki izmit - Erzurum
fay hattı diye ifade ediliyor, sıra ile pek çok
il ve ilçemizi içerisine alarak ta Erzurum'dan
izmit'e kadar geliyor. Diğer taraftan Batı - Anadoluda da bir deprem bölgesi olduğu bilini
yor.
Şimdi arkadaşlar, deprem işi, tıpkı petrol
işinde olduğu gibi, toprak altı ile ilgili olduğu
için, çok uzun seneler etüt istiyen, sessiz ça
lışma istiyen bir iştir. Bugün kanun gereğince
1963 te yapılmış bir harita var elimizde. Bakan
lar Kurulunun 5 . 4 . 1963 gün 6/1613 sayılı bir
yazısı ile yürürlüğe girmiş, imar ve İskân Ba
kanlığı Türkiye Deprem Bölgeleri isminde bir
harita. Bu harita baştan başa Türkiyeyi deprem
bölgeleri içinde gösteriyor. Kırmızı olanlar baş
tan başa deprem bölgesi.
Şimdi, mütehassıslarla konuşulduğu zaman
diyorlar ki; meselâ İstanbul ikinci derecede
deprem bölgesi olarak bu tarihte tesbit edilmiş
ise de bugünkü araştırmalar karşısında İstanbul
da birinci derecede deprem bölgesinden sayıl
mak gerekebilir, böyle düşünülebilir. Yani ikin
ci derecede gördüşümüz istanbul dahi birinci de
recede deprem bölgesinin içinde oluyor. Meselâ
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Ankara tehlikesiz bölge diye gözüküyor. Anka
ra tam tehlikesiz bölge değildir, diyorlar. Yeni
araştırmalar muvacehesinde her gün ilerliyor
etütler, böyle düşünülmiyebilir, diyorlar.
öyle ise muhterem arkadşlarım, Türkiye
baştan başa bir zelzele, deprem bölgesidir.
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yapmak için üst üste koymuş. Değil bir dep
rem, birisi hırslanıp da o duvara ayağı ile vursa bina yıkılır, bir tane taş oynasa o bina yı
kılır. Yani depreme hacet yok, hırslanıp da va
tandaşın binasına bir ayakla vurmuş olsanız bi
na yıkılır. Onun yanında Hükümet konağı gibi
betonarme büyük binalar da yıkılmış. Elbetteki bunların da sebebi, deprem bakımından
hesaplarının kontrolünün yapılmamış olmasın
dan veya hesapları muntazam yapılmış olsa bi
le inşaatta o hesaplara uyulup uyulmadığının
kontrol edilmemesinden ileri gelmektedir. Bu
aşikâr. Başka türlü olmasına, betonarme bi
nanın yıkılmasına imkân yok.

İkinci hadise, ikinci vaka, olay, bu deprem
lerin arkası kesilmiyecektir. Yani evvelden bel
li olarak arkası kesilmiyecektir. Şimdi bu böyle
olunca Türkiye'de zelzele ve depremin millî bir
mesele olarak ele alınması ve ciddî tedbirler
getirilmesi lazımdır. Araştırılması ve ciddî ted
birler getirilmesi lâzımdır. Efendim, takdiri ilâ
hi. Takdiri ilâhiyle olan kısmı şüphesiz var. Fa
kat ortalama yedi dakikada bir deprem olan
Japonya - en sık misali alıyorum bu meselede deprem meselesini esas itibariyle çözmüş durum
dadır. Türkiyenin de deprem bölgesi olduğu
bilinmektedir. Deprem olduğu zaman vatandaş
lara, işçilerden tutun da yabancı devletlere ka
dar yardımlar gelmektedir. O zaman derin bir
heyecan içerisinde iktidar, muhalefet birleş
mektedir. Birbirini desteklemektedir. Tabiîdir
ki, millî bir felâkette böyle olması lâzımgelir.
Allah başka millî felâketlerden korusun. Ondan
sonra, üç gün sonra tekrar işler normal yata
ğına girmekte ve mesele unutulmaktadır. Ne
zamana kadar; ne zaman tekrar bir felâket olur
sa.

Şimdi daha aşağıya iniyor. «Buna karşılık
Hınıs'ta 1946 ve 1959 depremlerinden sonra yap
tırılan depreme dayanıklı binaların bu defa ha
sara uğramadıkları, bacalarının dahi devrilmediği bizzat Varto'da 1946 depreminden sonra
inşa edilen bir seri memur evlerinin yine yıkıl
madıkları, nisbeten hafif hasarla tehlikeyi at
latmış oldukları görülmektedir. O halde onun
cu dereceden yıkıcı bir depremin episantr saha
sında bulunan yani merkezinde Varto gibi bir
ilçede dahi binalar depreme dayanıklı olarak
yapılmış olsalardı hasar ve tahribat asgari ola
cak ve belki de hiçbir can kaybına uğramıyacaktı». Bir ilim adamının vardığı sonuç budur.
öyleyse bizim buna eğilmemiz lâzım.

Şimdi değerli arkadaşlarım, elimde bâzı şey
ler var. Evvelâ şunu ifade edeyim M, bir mü
tehassıs Varto'ya gitmiş, kendisini şahsan tanı
mam, fakat İstanbul Teknik Üniversitesi Ma
den Fakültesi öğretim üyesi, gayet tabiî en yet
kili şahıslardan birisi, Profösör İhsan Çetin,
«Varto'dan kalan» diye bir makalesi var, şöyle
ifade etmektedir: «Genel külçe olan binalar.
Genel olarak binalardaki tahribat nisbetinin
yüksek oluşu depremin şiddetinden ziyade bina
ların yapı şekillerinin özelliğinden meydana gel
mektedir ve en fazla yıkılan binalar yerli halkın
en az kereste kullanarak çevresindeki irili ufaklı
şekilsiz taşlardan ve toprak harçtan yaptığı ev
lerle, bâzı okul, hastahane ve Hükümet konağı
gibi betonarme büyük binalar.» Şimdi burada
görülüyor M, bir ilim adamı mıntakayı görmüş,
objektif söylüyor. Bir taraftan çakıl taşlarını,
bendeniz de gördüm, Erzincanda da öyleydi köy
ler, toparlak çakıl taşlarını vatandaş kulübesini

Şimdi, bunun yanında bugünkü bütün Tür
kiye'yi beküiyen tehlikeye de işaret etmek iste
rim. Türkiye Yapı İşçileri Sendikası Başkanı
şöyle diyor : «istanbul'da bunların % 90 ı pro
jeye uygun değil «ve ilâve ediyor» Dış görü
nüşlerini cilalayıp satıyorlar, şiddetli bir dep
rem sonunda birbirine dayanan birçok bina fe
lâkete sebebolabilir, demirden ve çimentodan
yoksun binalar, böyle bir günde elbette ölüm sa
çacaktır».
Şimdi bu, İstanbul'un, Ankaranm ve diğer
şehirlerin nasıl büyük tehlikeler içerisinde ol
duğunu gösteren bir uyarmadır ama gazetele
rin haberleri arasında kaybolup gidecek nite
likte. Şimdi, bu Türkiye Yapı İşçileri Sendika
sı böyle söylüyor.
İnşaat Yüksek Mühendisleri Odaflan Baş
kanı Seyfi Gürkan, «Kuvvetli bir depremde İs
tanbul'da yıkılmıyacak bina yok» diyor. Muh
terem arkadaşlarım, bir meslek adamının bu

— 97 —

M. Meclisi

B : 22

kadar önemli bir sözü söyliyebilmesi için elbet
te ki bunun ne kadar doğru olması lâzım gelir,
ne kadar bizi uyarmak istediğini gösterir bir
veçhesi vardır. Yani durup dururken bir İnşaat
Odaları Başkanının bu lâfı söylemesi, Parlâ
mentonun üzerinde ciddiyetle duracağı başlı
başına bir konudur, ilâve ediyor başkan, «Ka
sımpaşa'da çöken 9 katlı bina örnektir.» Hak
lı, daha bina inşa halindeyken olduğu gibi çö
küyor. Yani daha bitmemişken 9 katla bina çö
küyor. Nasıl bir hesap yapıllmış, nasıl malzeme
kullanılmış ki çöküyor. Diğerleri çökmüyorsa
biraz şiddetli depremi bekliyor.
istanbul'daki binalar için Türk Yapı iş Sen
dika Başkanı Ömer Kara şunu söylüyor «İstan
bul'da binaların % 90 ı projeye uygun değil
dir» Demin de ifade ettim. Şimdi daha bunun
gibi birçok beyanat bulmak mümkündür. Gaze
telerin vatandaş sütunlarında birçok şikâyet
mektupları çıkmıştır. Yani vatandaşlar bunu
görüyorlar ve ifade ediyorlar.
Şimdi arkadaşlar, böyle olunca bu iş, dep
remin zararını azaltmak mümkün. Çünkü biz
deprem bölgesindeyiz. Depremin zararını azalt
mak mümkündür. O da yapıların deprem yö
netmeliğine uygun yapılması ile mümkündür.
Ama arkadaşlarım asıl bir noktayı arz edeyim;
bugün bunların deprem hesaplarına uygun olup
olmadığını kontrol edecek organlar, Afetler Ka
nununa göre, belediyelerle, köylerde muhtarlar
dır. Bu kadar önemli bir işi Âfetler Kanunu
muhtarlarla, belediye başkanlarına bırakmıştır.
Şimdi hepimiz Türkiye'yi biliyoruz. Beledi
yelerin durumunu biliyoruz, muhtarların duru
munu biliyoruz. Çoğu yerde, belki istisna olarak
birkaç yerde dikkatli davramlmıs olabilir. Ama
çoğu yerde bilhassa küçük bölgelerde işe hatır
gönül girmektedir. Belediye Başkanı vardır, Be
lediye Başkanının önümüzdeki seçimi vardır.
Bir zatın yaptırdığı ev vardır, ona güçlük çıka
rırsa şu olur, muhtar zaten bunu içerisinden ko
lay kolay çıkamaz, teknik bilgisi yoktur, teknik
elemanı yoktur. Şimdi bunun da üzerinde bir
faktör olarak durulması lâzımgelir.
Bir Deprem Yönetmeliği yapmışız, Deprem
Yönetmeliği yapmışsınız, kontrol etmedikten
sonra çıkıp, efendim, Deprem Yönetmeliği var.
Var, iyi ama ölenler de var. Hem Deprem Yö
netmeliği olacak, hem Deprem Yönetmeliği tat
bik edilecek. Çünkü tatbik etmeye mecbur. 50
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bin insanını 46 bin insanını vermiş milyonlarca
lirasını vermiş... Yalnız şu Varto'da bir noktaya
kadar tesbit ettiğim 106 milyon sarf etmiş, tah
min ediyorum, 106 milyondan daha fazladır.
Yani 56 milyon Hükümet yardımı olmuş, dışarı
dan gelen yardımlarla bu miktar 106 milyonu
bulmuş. Ama tahmin ediyorum ki, onun dışın
da ve o miktarı çoğaltan rakamlar vardır. Ya
ni bir Varto deprem felâketi bu fakir millete
200 milyon liraya mal olmuştur.
Şimdi bu noktayı da bir tarafa bırakalım,
muhterem arkadaşlarım onun yanında gelişme
ler var, dünyada deprem konusunda gelişmeler
var. Yani depremin daha evvelden tesbiti müm
kün olduğu yolunda iddialar var. Tabiî benim
iddiam değil, ben mütehassıs değilim, mütehas
sısların iddiaları var, araştırmalar var ve tatbi
katlar var. Yani depremin lasser ışınları ile, sis
mograflarla şebekeler kurmak suretiyle depre
min daha evvelden haber alınması üzerinde, his
sedilmesi üzerinde gelişmeler var. Çünkü bugün
dünyada nerelerde deprem olacağını nasıl biz
Türkiye'de biliyorsak bir hat vardır, Erzurum'
dan İzmit'e kadar, İstanbul'a kadar giden hattı
biz biliyorsak, burada her zaman deprem olma
sı biliniyorsa verilen ışınlarla lasser ışınları ile
arazi toprak parçaları, büyük dağlar harekete
başlıyorlar, yani ilim adamları söylüyorlar, kü
çük kıpırdanmaları çok ufak kımıldanmaları şe
bekeler tesbit ediyor ve deprem olması ihtima
lini tesbiti üzerinde ciddî ilerlemeler, araştırma
lar ve saire....
Şimdi görülüyor ki, deprem konusunda Tür
kiye'de yapılacak çok iş var. Elimizde bir şans
var. Bu şans, gidilmesi hem şanssızlık, hem şans.
Şanssızlık, memleketimizin şirin, çalışkan bir
bölgesinin harabolmuş olmasıdır, fakat oradan
çıkan netice şu Yüce Meclise ve o Yüce Mecli
sin, Yüce Milletine faydalı olabilirse Adapazarlılar da teselli bulacaklardır. Bizim olayımızdan
dolayı deprem konusunda Meclis tedbir almıştır.
Gidip görmesi kolay. Bunun yanında bir şans da
ha var; Âfetler Kanunu Cumhurbaşkanının ve
tosundan - buradan geçmişti - dolayı tekrar komiyona gitmiş, buraya gelmiş, buradan benimsen
mek için komisyona gitmiş durumdadır. Yani
bitmiş, tadilât yapılmış. Şimdi bir kanun yapıl
dıktan sonra senelerce değiştirilemiyor. Düzelt
mek imkânımız da var. Biz Doğuya gidelim, Var-

98 —

M. Meclisi

B : 22

toyu görelim, Erzurum'daki zelzele bölgelerini
görelim, bilmem daha başka yerleri gezelim, ben
deniz bu iddiada da değilim, arkadaşlar böyle
bir iddiada bulunabilirler, Yüce Meclis kabul
edebilir. Ama ben pratik diye söylüyorum, ya
ni şurada kapı komşusu olduğumuz, otomobil
le veya ciple 5 - 6 saatte gidilecek bir mıntakadır, Adapazarı mıntakası, oraya gidiniz,
heyet gitsin, görsün, ondan sonra Türkiye'de
bu işten anlıyan üniversite kürsülerini işgal
eden zatları dinlesin, bu yeni gelişmeler, alına
cak tedbirler ve saire üzerinde konuşulsun.
meselâ mütehassısların bir büyük iddiası ki,
bendeniz de katılıyorum, Türkiye'de deprem
işini ele alacak bellibaşlı bir dairenin kurul
ması lâzımdır. Nasıl bugün Plânlama Dairesi
varsa, bir Deprem Dairesi kurulması, sabah
tan akşama kadar araştırmalar yapması, lâboratuvarları olması her an depremle meşgul
olacak bir dairenin bulunması lâzım. Bugün
depremle meşgul olan bir kısım var. Ama şu
nu ifade etmek istiyorum, bu yetersizdir ve
deprem dairesinin elinde yetkiler olması lâ
zım. Yani bu deprem dairesi bilmem neredeki
belediye başkanının, şunun hatıriyle, bunun
hatıriyle yapacağı işi bırakmaması lâzım.
Deprem kontrolünü Devlet işi olarak ele al
mamız lâzım, hatıra gönüle bırakmamamız lâ
zım. Devlet işi olarak, bütün Türk vatandaş
larının hayatını korumak bakımından Devlet
işi olarak ele almak lâzım. Ama bir araştırma
dan sonra varılacak bir netice ve tatbiki, çün
kü yeni gelişmeler var, bunları ancak bir dep
rem dairesi yapabilir.
İşte muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de
deprem bu kadar önemlidir. Bu mevzuda şu
şöyle yapmış da evvelce böyle olmuş da, bu
nun kusuru var da... Biz kusur aramıyoruz,
biz olan olmuş ileriye bakıyoruz, bir tek Türk
vatandaşının burnu kanamasın diye düşünü
yoruz. Büyük şehirlerimiz tehlikede olduğun
dan dolayı bizi uyarıyorlar, o uyarılara - is
terse yanlış olsun - kulak veriyoruz, araştırı
yoruz demek mevkiindeyiz. Bunu bir millî me
sele olarak Yüce Meclisin ele alacağını ümidediyorum.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Millet
Sayın Hilmi İşgüzar.
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Buyurun efendim.
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker arka
daşımızın, Adapazarı deprem bölgesinde sağ
lam ve hasar görmemiş binaların yanındaki
betonarme binaların bir moloz yığını haline
gelmesi nedenlerini tesbit etmek üzere Anaya
samızın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis
araştırmasının açılmasına dair önergesi üzerin
de Millet Partisi Meclis Grupu olarak kısaca
görüşlerimizi arz etmek istiyorum.
Hepimizin de bildiği üzere ve geniş malû
mata lüzum kalmaksızın münevver arkadaşla
rımızın da gerek coğrafyada gerekse bu yön
de yazılmış eserlerden de öğrenildiği üzere
Türkiye'nin durumu ortadadır. Fay çizgileri
nereden geçmektedir, bu malûmdur. Esasın
da da Erzincan, Hendek, Düzce, Adapazarı
son olarak Varto'da, daha önce Çanakkale'nin
Çan kazasında, muhtelif mıntakalanndaki ha
sarlar, zelzele neticesi meydana gelmiş olan
büyük zararlar ortadadır. Binaenaleyh, bütün
hükümetlerin vatandaşlarının en iyi şekilde
gelişmesini, yetişmesini, barınmasını temin et
mesi ve her türlü tabiat felâketlerinden en az
müteessir olacak şekilde tedbir alması, onla
rın vazifeleridir.
Betonarme binaların moloz yığını haline
gelmesi cidden üzücü hâdisedir. Bizi de düşün
dürmektedir. Türkiye daima zelzeleye mâruz
kalan bir ülke olduğuna, fay çizgilerinin de
geçtikleri yer belli bulunduğuna göre jeolojik
yapı ve zelzele ihtimalleri esas tutulmak su
retiyle tedbir almak lâzımdır. Bütün diğer
memleketlerde, bilhassa Japonya'da bu yönde
teknik ilerlemiş ve inşaat tipleri ve betonar
me olarak yapılacak binalarda malzemelerin
kaliteleri, nevileri tesbit ve tadadedilmiştir.
Bu bakımdan büyük şehirlerde, bilhassa bizim
memleketimizde, özellikle sadece muayyen zel
zele mıntakalarında değil nüfusun devamlı şe
kilde artışını da dikkate almak suretiyle, nü
fus artan yerde arsanın kıymetleneceği ve ar
sa kıymetlendiği zaman kat mülkiyetinin ve
kat sayılarının da önem kazanacağı gerçekle
ri göz önünde bulundurulmak lâzımdır. Bu
gün arsanın pahalı oluşu sebebiyle kaçak in
şaatın dışında ruhsat ve projeleri yapılmış in-
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şaatlar bazen katlarının sayısını aşmakta, nor
mal düzen içinde olsa bile, katların sayısının
ve kâr gayesinin göz önünde bulundurulması
esaslarına göre kalitesiz malzemelerin kulla
nılması da imkân oldukça mütaahhitler tara
fından sarf edilmektedir kullanılmaktadır.
Mesele bunların gerek zelzele mıntakasmda ol
sun, gerekse büyük yerlerde bulunsun binala
rın, betonarme olarak yapılan binaların kontrollannın yapılıp yapılmaması meselesi esas
tır. Binaenaleyh, zelzeleye uygun mudur, de
ğil midir? Büyük şehirlerdeki binaların içeri
sine teknik yönden konulması lâzımgelen mal
zemeler, gerek kalite bakımından, gerekse mik
tar bakımından yerinde midir, değil midir?
Bu gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Hüküme
tin bundan sonraki alacağı tedbirlere ışık tut
ması bakımından biz böyle bir araştırma ya
pılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu
bakımdan bizim görüşümüz budur. Bu vesile
ile hepinize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına
Sayın Adnan Şenyurt.
Buyurun.
G. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ül
ker tarafından Yüce Meclise takdim kılınmış
ve okunmuş bulunan Adapazarı deprem böl
gesindeki binaların durumuyla ilgili araştır
ma önergesi üzerinde Güven Partisi Grupu
adına kısaca görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurunuzdayım.
Maruzatımda hemen şunu ifade eylemek iste
rim ki, bir gerçek olduğu üzere, araştırmaya
konu yapılmak istenilen mevzu muhtelif şekillerdeki tezahürleriyle bugün artık dikkati üze
rine toplıyan bir mesele haline gelmiştir. Bu
itibarla Güven Partisi Grupu olarak biz esa
sen bir araştırma yapılmaksızın dahi yukarıda
arz etmiş olduğum üzere, hemen ilk bakışta
konunun alâka istiyen bir durumda bulunma
sından dolayı böyle bir araştırmada fayda mü
lâhaza etiğimiz içindir ki, önerge lehinde oy
kullanacağız.
Bu vaziyete paralel olarak konu üzerinde
durulması, keza ele alınması için kâfi denile
bilecek bir sarahatin mevcudiyetine rağmen
mesele ayrıca bir de araştırmaya tabi tutuldu
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ğunda bugün görülmiyen veya görülemiyen
noksanlıkların daha teferruatlı olarak tesbit ve
teşhisi de mümkün olabilecektir. Şu kadar ki,
elde edilecek neticelere göre gelecek için vaz'edilecek tedbirler daha ziyade kanuni hüküm
ler şeklinde ittihaz edileceğinden, kanunların
umumi olması vasfına binaen, araştırmanın
benzeri hâdiselerin cereyan ettiği diğer belde
lerimize de teşmili uygun olacaktır. Nitekim
Adapazarı depreminden önce büyük bir yurt
parçasında vukubulan sarsıntılarda da aynı
haller çok daha fazlasiyle müşahede edilmiş ve
büyük can ve mal kaybına mâruz kalınmıştır.
Ne var ki, hiç temenni edilmiyen bu gibi hâ
diselerde her türlü kayıpları, alınacak daha
ciddî tedbirlerle bir nisbet dâhilinde azaltmak
mümkün olabileceğinden, kararlaştırılan ted
birlerin ve bu yolda yapılacak çalışmaların
günlük politikaların üstünde etraflı ve devam
lı bir şekilde yürütülmesi icabetmektedir. Bu
itibarla böyle bir araştırmanın meselenin anahatlariyle politikasını tesbite olduğu kadar Sa
yın Hükümetin daha isabetle ve müspet bir şe
kilde icraatta bulunmasına yardım edeceği mu
hakkaktır. İşte bu kanaatlerimizden dolayıdır
ki, sayın bakanlıkça mesele üzerinde yapılmış
çalışmalar kadar edinilmiş müşahedelerin mak
sada kâfi gelmiyeceğine dair bir düşünce mev
cut ise, bu takdirde hizmetin daha iyi yürütül
mesi bakımından bakanlıkça da bu araştırma
talebinin müspet mütalâa edilmemesi için or
tada mühim bir sebep görmüyoruz. Nihai ka
rarın Yüce Meclise ait bulunmasından dolayı
bakanlığın mesele hakkındaki düşüncelerinin
ve bilhassa çalışmalarının karardan önce sarih
bir şekilde bilinmesinde fayda mülâhaza ettiği
mizden bu mâruzâtımın ilâvesiyle görüşlerimi
zi saygılarımızla sunmuş bulunuyoruz.
BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın
Âdil Kurtel.
Buyurunuz.
T. 1. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL
(Kars) Muhterem arkadaşlar, İstanbul Mil
letvekili Sayın Reşit Ülker'in vermiş olduğu
araştırma önergesi münasebetiyle grupumuzun
görüşlerini kısaca arz etmeye çalışacağım.
Muhterem arkadaşlar, inşaat sektörü yatı
rımlarımızın ve mevcut yapı düzenimizin ne du
rumda olduğu son depremlerle bir kere daha
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gözler önüne serilmiştir. Tekniğin bu kadar
geliştiği bir çağda betonarme binaların dahi
daha ilk srasıntıda yerle bir olmasının sorum
luluğunu birkaç kişinin üzerine yükliyerek izah
etmek elbette M, mümkün değildir. Yapı; tek
nik personel, yapı işçisi ve malzeme unsurları
nın ve bunların iyi bir şekilde koordine edil
mesinin eseridir. Ama şunu üzülerek belirtelim
ki, bugün yapı sektörümüz bütün yönleriyle il
kel bir durumda ve yanlış ya da yetersiz usul
lerle yürütülmektedir. Yapının beyni olarak
nitelendirilecek olan teknik personel halen ge
rektirdiği ölçüde bir organizasyon içinde top
lanabilmiş değildir. Ustalar kalfaların, kalfalar
teknikerlerin, teknikerler mühendislerin ve mi
marların, mühendis ve mimarlar da birbirleri
nin çalışma sahasına tecavüz etmekte ve böy
lece sorumluluğu yok edici bir durum ortaya
çıkmaktadır. Malzeme ve halen bu unsurlar
arasındaki koordinasyonu sağlıyan, ihale mütaahhitlik müessesesinin ise ne durumda oldu
ğunu açıkça bilmekteyiz. Bugün diploması olmı
yan bir kimsenin berberlik dahi yapamadığı yur
dumuzda, inşaat mütaahhidi olmak için birkaç
kuruş sermayeye sahibolmak kâfi ve yeter gö
rülmektedir. Bünyesi itibariyle son derece
önemli ve karışık ihtisas meseleleriyle ilişkili
ve ancak çok çeşitli ihtisas gruplarının işbirliği
ile gerçekleştirilebilen bu yapı faaliyetinin bil
gisiz ve sorumluluk duygusundan uzak ellerde
bulunması yüzünden yurdumuzun ne derece
büyük maddi ve mânevi zararlara uğradığı
son depremlerle ortaya çıkmıştır.
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ğu inceleme neticesinde hazırlamış olduğu bu
raporda aynen şu hususlar ileri sürülmektedir:
«Deprem bölgesinde inşa edilmiş yapılar
şartlara uygun vasıfta değildir. Yapı projele
rinin de fennî kaidelere uymadığı ilk tetkik
lerle belli olmuştur. Beton malzemesinin kalite
si çok düşüktür. Yıkılan 8 beton büyük bina
dan beşinde fennî tatbikat mesuliyeti bu tip
yapılar için kanuni yetkiyi haiz olmıyan tek
bir şahıs tarafından deruhde edilmiştir. Bu şa
hıs belediyeden aynı anda 49 fennî tatbikat
mesuliyeti almıştır. Tek bir şahıs tarafından
deruhde edilmiş fennî tatbikat mesuliyetinin
tutumu tehlikeli görülerek belediye nezdinde
uyarma yaptıksa da netice alınamamıştır. Yı
kılan binalardan üçünün projelerinde depreme
ait en ufak bir tedbir düşünülmemiştir. Yıkı
lan binaların hepsi de, biri müstesna, özel şa
hıslara aittir ve ucuz olsun diye kötü malzeme
kullanılmıştır.»
Muhterem arkadaşlar, Mimarlar Odasının
mahallinde yapmış olduğu inceleme neticesinde
hazırlamış olduğu bu raporda da işaret edil
diği üzere, Sakarya bölgesinde yıkılan binala
rın yıkılış nedenleri açıkça ortaya çıkmakta
dır. Elbette ki, bu konu üzerinde daha derin
lemesine bilgi edinmek ve gerekli tedbirleri al
mak faydalı olacaktır.

Muhterem arkadaşlar, ülkemiz bir deprem
ler bölgesidir. Son Varto depremi ile Tunceli
ve Adapazarı depremleri, depremlerin ne ilki
ve ne de sonuncusu olacaktır. Bütün bu durum
lar karşısında yurdumuzun bir deprem kuşağı
üzerinde bulunması da göz önünde tutulduğu
takdirde bu konu üzerinde ciddiyetle ve önem
le durmanın zamanının geldiği ve hattâ geçtiği
bile ileri sürülebilir.

Yalnız şurası muhakkak ki, bu konu herşeyden önce teknik seviyede yapılacak olan bir
araştırma neticesinde aydınlığa kavuşabile
cektir. Bununla beraber Mimarlar Odasının
hazırlamış olduğu bu raporda ileri sürülen se
beplerin mevcudolup olmadığı, ayrıca tmar ve
Bayındırlık bakanlıkları tarafından hazırlan
mış olan deprem yönetmeliği hükümlerine ve
imar mevzuatına ne derece uyularak bu yapı
ların yapıldığının tesbiti bakımından ve Mec
lisimizin bu konuda bilgi edinmesi bakımın
dan araştırma önergesini olumlu karşılıyoruz
ve olumlu oy kullanacağız.
Saygılar sunarım.

Muhterem arkadaşlar, bu noktaları, kısaca
belirttikten sonra Sakarya Depremi üzerine Mi
marlar Odasının Sakarya'da yapmış oldukları
bir inceleme neticesinde hazırlamış oldukları
rapordan bâzı noktaları kısaca dikkatlerinize
arz etmek istiyorum.
Raporda; Mimarlar Odasının yapmış oldu-

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın
Hayrettin Uysal.
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN
UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım; Sayın arkadaşımız Reşit Ülker,
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Adapa
zarı 'ndaki depremde, bilhassa ön plânda Dev-
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let yapılarının betonarme binalarının üstüste
bir moloz yığını haline gelmesinden ötürü bir
Meclis araştırması istemi ile bir önerge vermiş
bulunuyorlar.
Gerçekte Türkiye'nin önemli ve şimdiye ka
dar üzerinde durulmamış oranlarından biri ola
rak bu önerge bir gerçeği ifade etmektedir.
Herşeyden önce, Türkiye'mizde depremlerin
haJlk üzerinde, toplumlar içinde sosyo - psikolo
jik bir yönü vardır. Bu itibarla deprem olduğu
anda büyük patırtı kopar, basın ilgilenir, ya
raları sancı tedbirler alınır bir müddet sonra
bunların hepsi unutulur tâki bir başka deprem
gelene kadar.
Deprem olduktan sonra geçici tedbirler ön
görülür. Bizim mevzuatımızda bugünkü Âfet
ler Kanununun eskisi de, yenisi de deprem ol
duktan sonraki tedbirleri ele almaktadır. Esa
sında Türkiye'miz için önemli bir kona, deprem
den önce alınması lâzımgelen bâzı tedbirlerdir.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, memleketimi
zin üçte biri deprem bölgesidir. Hem de büyük
ölçüde, birinci derecede deprem bölgesidir. Bi
rinci derecede deprem bölgesi çizgisi Yenice,
Gönen, Bursa, izmit, Adapazarı, Bolu, Gerede,..
devam eder. Birinci derecede bir başka deprem
çizgisi; İlgaz, Tosya, Havza, Lâdik, Niksar
çizgisidir. Bir üçüncü, birinci derecede deprem
bölgesi olarak; Reşadiye, Koyulhisar, Suşehri,
Erzincan, Karlıova, Hınıs'tan Varto'ya kadar
gider ve Van Gölü, iran sınırını kaplar, «Ku
zey Anadolu deprem kuşağı» adiyle.
Şimdi, ikinci bölge deprem çizgisi; Batı
Anadolu, Ege kıyıları, Gediz ve Büyük Mende
res, Küçük Menderes vadileridir.
Görülüyor ki, Türkiye'mizin üçte biri esa
sında bir deprem bölgesidir.
Şimdi, haritaya baktığımız zaman da şu gör
düğünüz kırmızı yerler birinci derecede deprem
bölgesini ihtiva etmekteler, biraz daha açık
pembemsi olan kısımlar ikinci derecede deprem
bölgesini ihtiva etmekteler. Oysa, bu kadar
önemli bir sorum Türkiye'mizde büyük bir cid
diyetle şu âna kadar ele alınmış değildir ve bu
nun içindir ki, depremlerde hem insan bakımın
dan, hem de yapı ve mal bakımlarındna büyük
kayıplar vermekteyiz, zararlar görmekteyiz.
Bizim gibi birinci derecede deprem bölgesi olan
memleketlerde, deprem olmadan önce ve vuku
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bulacak depremlerin zararlarım, insan ve mal
kaybı bakımından, önlemek kasdiyle birtakım
radikal tedbirler alınmıştır.
Şimdi sizlere, müsaadenizle, bu konuda bâzı
mütehassısların, istanbul Fen Fakültesi öğre
tim üyesi olan bir doçentin bir gazetede yazdığı
ve gerçekleri dile getiren makalesinden bâzı
pasajlar okumak istiyorum : «Hükümetler,
1944 ve 1959 yıllarında deprem ve benzeri âfet
ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair iki kanun çıkarmışlardır. Var
to depreminden sonra Bayındırlık Bakanlığı çe
şitli örgütlerin katıldığı bir komisyon kurmuş,
bu komisyonu da Orta Doğu Teknik üniversi
tesi temsilcisinin teklifi üzerine deprem konu
sunu derinliğine incelemek ve tartışmak üzere
son kanunlar çıkarılması için bir teklifte bu
lunmuştur. Ancak ortada laftan başka bir şey
sonunda, kalmamıştır. Bu teklif gereğince yapı
lan yazışmalarda verilen son cevabımızın tarihi
8 Şubat 1967 dir ve o günden beri bu işten hiç
bir haber alınamamıştır» diyor.
Gene bu makalede; «olaylar karşısında ürpe
rirken yıllar sonraki depremlerde aynı çaresiz
lik içerisinde kıvranmamak, aynı noktada bek
lemiş olmaktan kahrolmamak için bu kısa zaman
da bu konuya bir sahip bulunmasından başka
bir çıkar yol görmüyorum. Şu veya bu örgütte
bir kaç kişinin gayretiyle bu işin yürüyeceğine
inanmak oldukça güç bir iş olur. Başkalarım
inandırmaya gelince : İskânsız olur kanısın
dayım. Problemin can alıcı noktası, konunun
sorumluluğunu yüklenmiş, yapılması gereken
işleri programlayıp uyguluyacak bir örgütün
kurulmasıdır. Bunun için Bayındırlık Bakanlı
ğınca düzenleneceği önceden belirtilen Sempozyomun, en kısa zamanda, gerçekleştirilmesi ve
ilgililerle sorumluların bu problemi tartışıp
çözüm şeklinin zoraki ve özenti olmasını önle
meleri gerekir.» diye makalesinde önemli un
surlara yer vermiştir.
Şimdi, gene İstanbul Fen Fakültesindeki bu
öğretim üyesi : «Erzincan depreminden beri
yılda ortalama iki bin yurttaşı depremlere kur
ban vermiş durumdayız. Buna rağmen deprem
lere karşı hâlâ hiç bir köklü tedbir alamamışız
dır. Oysa deprem belirli yollarla önceden kesti
rilebilir tabiî bir olaydır. Tanrı'nm özel bir ce
zası değildir. UNESCO'nun da bir raporunda
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belirtildiği gibi Türkiye'de depremler konusun
da artık genel bir çalışmaya girişilmesi ve özel
bir örgütün kurulmasının vakti çoktan gelmiş
ve geçmiştir.» diyor.
Şimdi değerli arkadaşlarım, Adapazarı dep
reminde, depremden üç saat sonra Adapazarı'nda bulundum. Köylerine ve kazalarına kadar il
merkezinde incelemeler yaptık. Sonra partimiz
adına komisyon kurduk ve komisyonla birlikte
yine bir inceleme yaptık. Terkar iki arkadaşla
tedbirlerin yerinde nasıl alındığını, ne noktaya
geldiğini tesbit etmek üzere gittik, yerinde gör
dük. Esasında bu tetkiklerimizi, gördüklerimizi
Başbakana bir rapor halinde zamanında ifade
ettik.
Değerli arkadaşlarımız verdiği Meclis araştrıması istemine ait önergesinde de; bir deprem
bölgesi olan Türkiye'mizde yeni yeni faciaları.
can ve mal kaybını önliyecek tedbirleri aramak
ve bulmak Yüce Parlâmentonun görevidir, di
yor. Adapazarı deprem bölgesinde pek çoğu sağ
lam dururken bâzı binaların ve bilhassa betonar
me binalarının yıkılmasının nedenlerinin araş
tırılması yerinde olacaktır diyor, arkadaşımız.
Şimdi, Meclis araştırmaları önergeleri bugün
lerde gündemimizde arka arkaya bulunmakta
dır. Meclis araştırmaları üzerinde yapılan konuş
maları dinliyorum, hepimiz dinliyoruz. Arkadaş
larımız her Meclis araştırma önergesinde ortaya
konulan konuyu başka yönlerden, başka açılar
dan alıyorlar. Yani, her parti sözcüsü bir ba
kıma diğer parti sözcüsünün ortaya koyduğu
esasları çürütmeye çalışıyor ve öezllikle de A. P.
sözcüleri bir Bakan gibi konuşarak muhalefet
parti sözcülerinin ortaya koyduğu görüşleri ce
vaplandırmaya çalışıyorlar. Haklarıdır, buna
bir şey demiyeceğim; demek de hakkım değil
dir tabiî. Ancak bir konu var ortada; bir zo
run var ortada. Bunun aydınlığa çıkması, bilin
mesi ve buna göre birtakım tedbirlerin getiril
mesi lâzım. Bu konuda tedbirler alınmak üzere
ortaya çıkarılması ve bütün ayrıntılarına dek
gözlerimizin önüne burada, şu veya bu şekilde
ki delillerle, yargılarla çıkarılması kâfi değil;
meseleyi yerinde görmek lâzım. Eğer meseleyi
yerinde görürsek, eğer gidersek bir betonarme
binanın, Adapazarı'nda Ankara Caddesi üzerin
deki altı katlı Saray Sinemasının üstüüste yı
ğılmış bir şekilde çimento dozajının eksik oldu
ğunu, demirlerinin gereken şekilde konmadığını

27 .12 . 1967

O : 1

ve teknik esaslara uygun olarak yapılmadığını
gözlerimizle görebilecek birtakım imkânlar, bir
takım belgeler, birtakım çevreleri dinliyecek
olursak bu memlekete ve halkımıza, Türk Mille
tine büyük faydalar sağlıyacak tedbirler getir
miş oluruz, önceden, önyargı ile her hangi bir
konunun şu açıdan değerlendirilip yahut bu açı
dan değerlendirilip bunun reddedilmesi lâzım,
önemli değildir, önemsenmez bir şekilde karşı
mızda konuşucu arkadaşlarımız ifade ederlerse,
meseleyi hafiften alıyormuş gibi bir durum kar
şısında kalırız. Çok ciddî bir meseledir bu, çok
önemli bir konudur bu.
Ben arkadaşıma böyle bir konuyu Meclisi
mize getirdiği için, buradan teşekkür etmek isti
yorum. Çünkü gittiğimiz yerlerde gördük ki,
Adapazarı'nda ikiyüzün üstünde okul büyük
hasar görmüş. Bunlar Devlet yapıları, mütaahhitlere verilmiş. 135 ve biraz üstünde cami ha
sar görmüş, vatandaşlar hâlâ dışarıda ibadetini
yapıyor. Hâlâ çocuklar zor şartlar altında oku
yor, binalar yapılamamış, yetiştirilememiş, bir
takım para imkânları tam mânasiyle yerine ge
tirilememiş.
Şimdi, bu Devlet yapılarının % 99 unu mütaahhitler yapıyor. Bizim teknik elemanlarımız
var; bunlara Devletin kesesinden para veriyo
ruz, maaş veriyoruz. Birtakım projeler, birtakım
kanunların maddeleri bir Devlet yapısının ne öl
çüde ve nasıl yapılması lâzımgeldiğini, özellik
le deprem bölgesinde bulunan bir binanın nasıl
kontrol edilmesi gerektiğini elbette ki, vazifesi
icabı yapması ve titizlikle izlemesi lâzımdır. Bir
püf nokta var; üst üste betonarme binalar ne
den bir deprem anında yıkılıverdi de öbür taraf
ta üç katlı, hattâ dört katlı bâzı binalar sapsağ
lam, bâzı altı katlı binalar sapsağlam, ufacık çiz
giler ve çatlaklar dışında zarar görmeden ayak
ta durdu.
Şimdi değerli arkadaşlarım, bu mesele önem
li bir meseledir, bir parti meselesi değildir. Mec
lis araştrımasmın mutlak yapılması lâzımdır.
Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum.
Esasında önerge sahibi arkadaşımız derinliğine
ve genişliğine meselenin üzerinde durdu. 27.7.1967
tarihinde Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e
Muammer Ertem Beyle dört sayfalık bir rapor
vermiştir. Bu raporun 4 ncü maddesinde şöyle
demiştik: «Sakarya'da bu depremde görülen
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ve üzerinde önemle durulması gereken diğer bir
başka husus da, sık sık deprem felâketine mâ
ruz kalan, deprem ihtimali çok olan bu ilde bi
na yapımındaki teknik hatalardır.» Bir kere
Sakarya, deprem bölgesi içinde bulunduğuna
göre, çok katlı yapılara müsaade edilip edil
memesi bir inceleme konusudur. 1943 depre
minden sonra bu kurala riayet edilmiş, bir özel
likte tek katlı binalar yapılmış, fakat daha
sonraları yavaş yavaş bundan vazgeçilmiş ve
yakın zamanlarda iyice bu usul terk edilmiş
Kesin bir hüküm olarak ve titizlikle üzerinde
durulması kaydıyla bu kat meselesini deprem
bölgeleri için bir ölçüye bağlamak zorunluğu
var mıdır, yok mudur, yerinde gidip incele
mekle meydana çıkacağı inancındayım.
Sonra; bu 4 ncü madde devam ediyor, «Sa
karya'da bu depremde yıkılan beton binaların
birer kâğıt tabakası gibi üst üste yığıldığını
gördük. Çimento dozajlarının noksan olması
bu binaların yıkılmasına sebebolmuştur.» Git
tik, baktık, elimize aldık, sıkıyoruz kum gi
bi oluyor. Bilmiyorum, ben mühendis değilim.
Burada mimar mühendis arkadaşlarımız var.
Bunun neden böyle olduğunu kendileri daha
iyi takdir ederler. Ben denenmiş bir örneği
ifade etmek için burada söylüyorum. Orada
bu ki bilen bâzı kişiler; demir eksikliği gibi hu
suslar bulunduğunu, teknik birtakım kusurlar
olduğunu, mevzuatın kısır olmasının bunda baş
lıca rol oynadığını, söylediler ve bina yapımla
rında Devletin teknik elemanlarının iyi kontrol
yapmadıklarını da ifade ettiler.
BAŞKAN — Sayın Uysal bir dakikanızı
rica edeceğim.
Saat 17 de bu mevzuu kesmiye mecburuz.
Beş dakika içerisinde toparlıyabilirseniz konuş
manıza devam edin. Eğer uzun sürecekse ko
nuşmanıza sonra devam buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Devamla) — Bitiriyorum.
Bina yapımlarında Devletin teknik eleman
larının iyi kontrol yapmadıklarını ileri sürdü
ler. Ne dereceye kadar doğrudur, onu bilemem.
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Bunun yerinde incelenmesi lâzımgelir. Orada
tesbit edilirse birtakım bulgular ve birtakım
gerçekler ortaya çıkar.
Ayrıca bina yapımındaki bu aksaklıklara ve
kusurlara kazanç hırsiyle bâzı mütaahhitlerin
eksik malzeme kullandıklarım - tâbir biraz ağır
olmakla beraber- bâzılarının bu malzemeden
çaldıklarını ifade ettiler.
Şimdi değerli arkadaşlarım; söylenmesi ge
reken uzun birtakım meseleler daha var. Her
partinin grup sözcüleri meseleyi bir yönden al
dılar, aynı noktada sonuçlandırdılar. İlk ola
rak arkadaşımız bu hususu burada konuşup
açarken, gerçekten bütün ayrıntılarına kadar
görüşlerini söyledi. Onun için sözümü uzatmıyacağım.
Birinci derecede deprem bölgelerine raslıyan yerlerde depreme dayanıklı binalar mese
lesi ortaya çıkmaktadır. Deprem yapı yönet
meliği çok eski zamanlardan kalmış bir yönet
meliktir, tatbiki gayrikabildir, değiştirilmesi
lâzımdır. Türkiye'deki teknik güç dengeli bir
şekilde dağılmamıştır. Bunun üzerinde durul
ması lâzımdır. Devlet yapılan bile, demin de
ifade ettiğim gibi, bâzı mütaahhitlerin kusur
larından, büyük kusurlarından ötürü hemen,
kolayca bir depremde zarar görmektedir.
Son söz olarak, böyle bir aravtırmaya gidilmiyecek olursa ilerde olacak depremdeki olay
larda Hükümet büyük bir sorumluluk altında
kalabilir. Onun için değerli arkadaşlarım, bu
meseleyi aydınlığa açık ve seçik çıkarmak zo
rundayız. Bu sorunu çözmek için de mutlak
surette bu Menlis araştırmasını yanmak yüküm
lülüğü. sorumluluğu deeil. yükümlülüğü altın
da bulunduğumuzu sanıyorum.
Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat
17 olduğu için, eskiden almış olduğumuz karar
gereğince, sunuşlar kısmına bulunduğumuz
noktada, aynı saatte devam etmek üzere şimdi
nihayet veriyorum.
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR VE
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri
Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306)
BAŞKAN — Sayın soru sahibi vazifeli ol
duğu için geçiyoruz.
2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte
bağlıyacağına ve hava alanı yapımınım, hangi
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma ba
kanından sözlü sorusu. (6/333)
BAŞKAN — Muzaffer Şamiloğlu burada mı
efendim? Yok.
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek bir
leşime bırakıyoruz.
3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335)
BAŞKAN — Ali Rıza Uzuner vazifeli oldu
ğu için geçiyoruz.
4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354)
BAŞKAN — Adnan Şenyurt?.. Buradalar.
Köy İsleri Bakanı?.. Yok.
Bakan bulunmadığı için gelecek birleşime
bırakıyoruz.
5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet ,Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sorusu ve Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri ÇağlayangiVin sözlü cevabı (6/359)
BAŞKAN — Reşat Özarda?.. Buradalar.
Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanlarına so
ru tevcih etmişsiniz. Bakanlardan yalnız Sayın

CEVAPLARI

Dışişleri Bakanı var galiba. Onunla iktifa ede
cek misiniz?
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet efendim.
BAŞKAN — Soru önergenizi okutuyorum.
27 . 6 . 1966
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Adalet, Dışişleri ve İçiş
leri bakanları tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasını arz ve rica
ederim.
Aydın Milletvekili
Reşat özarda
43 yıllık Devlet hizmetinden sonra 1952 yı
lında İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu üyeli
ğinden emekliye ayrılan ismail Vehbi Berk adın
daki zat, 4 Kasım 1965 tarihinde Yenişehir, Ata
türk Bulvarında, saatte 100 kilometreden fazla
süratle vasıta kullanan Cento teşkilâtında görev
li ingiliz çavuşu Harold Wolven tarafından çiğ
nenmiş, ağır surette yaralanan Türk Vatandaşı
ve Devlet emeklisi İsmail Vehbi Berk, kaldırıl
dığı İşçi Sigortalan Hastanesinde, iki ay müd
detle acı ve ıstırap içinde feryat ederek herke
sin yeni yıl dolayısiyle bayram yaptığı 1.1.1966
tarihinde vefat etmiştir.
İngiliz çavuşu Harold Wolven ise, karakol
da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış
ve hakkında hiçbir kovuşturma yapılmamıştır.
Ayrıca ne kendisi ve ne de Hükümeti tarafın
dan ölünün ailesine bir tazminat dahi verilme
miştir. Bu durum karşısında aşağıdaki soruların
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica
ederim.
1. İsmail Vehbi Berk'in ölümüne sebebiyet
veren ingiliz çavuşu Harold Wolven hakkında
Türk kanunlarına göre neden kovuşturma yapıl
mamıştır?
2. Uluslararası kaidelere göre mutadolan
belli seviyedeki kordiplomatik dışında Türkiye'
de görevli her yabancıya dokunulmazlık hakkı
tanınması Türk Devletimin egemenlik haklariyle kabili telif midir?
3. Türkiye'de ikamet eden her hangi bir
yerde görevli yabancıların Türk vatandaşlarına
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nazaran imtiyazlı bir durumda bulundurulma
larını, Türk millî şeref ve haysiyeti ile nasıl
bağdaştırabilirsiniz?
4. Emsali her gün artmakta olan bu kabîl
müessif hâdiseler karşısında Türk vatandaşının
mahrum bulunduğu güvenlik tedbirleri yanında
sizler bakan olarak ecnebilere karşı kendi ha
yatınızı emniyette görebiliyor musunuz?
5. Bu haysiyet kırıcı ve o derecede üzücü
olaylar kargısında yabancılara tanınan imtiyaz
ların kaldırılmasını düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dışişleri Ba
kanı.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) —
Muhterem arkadaşlar, CENTO teşkilâtında gö
revli ingiliz asıllı Harold Wolven adı geçen
teşkilâtın 23 Haziran 1965 tarih ve 192/65 sa
yılı müracaatı üzerine Türkiyedeki yabancı el
çilik mensuplarına tanınan imtiyaz ve muafiyet
lere mütedair 9 Aralık 1931 tarih ve 12010 sa
yılı kararnameye uygun olarak ikinci sınıf dip
lomatik kimlik kartı verilmiştir. Bu kart adı
geçene, CENTO Müşterek Askerî Plânlama Grupunda çalışmakta olması dolayısiyle verilmiş bu
lunmaktadır. ikinci sınıf diplomatik kimlik kar
tı hamilleri tevkif edilememekte ve mahkeme
ye çağrılamamakta, kendilerine Adalet Ba
kanlığı ve Bakanlığım aracılığa ile tebligatta
bulunulabilmektedir.
Kaza sonucu vefat eden İsmail Vehbi Berk'in
avukatı Nezih Kandemir 25 Aralık 1965 tari
hinde Bakanlığıma müracaatla İngiltere Bü
yükelçiliğine ve Harold Wolven'e ulaştırılmak
üzere tazminat taleplerini havi mektuplar ver^
miş ve muhataplarına ulaştırılan bu mektuba
cevap olarak ingiltere Büyükelçiliği 29 Aralık
1965 tarihinde Bakanlığıma bir nota göndere
rek ismail Vehbi Berk'in Atatürk Bulvarında
trafik kazası sonucu yaralanmasına sebebolan
Wolven'in sigortalı bulunduğu Şeker Sigorta
Şirketinden avukatı Vehbi Berkle temasa ge
çilmesinin talebedileceğini bildirmiştir. Bu ce
vap adı geçen avukata duyurulmuştur. Kaza
sonucu düzenlenen 4 . 11 . 1965 tarihli rapor
da otomobili kullanmakta olan Harold Wolven'in
yüzde 50 nisbetinde kusurlu olduğu belirtil
mektedir.
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Ankara Cumhuriyet Savcılığı 5 . 11 . 1965
tarih ve 965 sayılı yazı ile Harold Wolven'in
diplomatik bağışıklık ve ayırıcılıklardan fay
dalanıp faydalanmadığına dair bilgi talebetmiş,
Bakanlığımca 18 Kasım 1965 tarih ve 710 sayılı
yazı ile buna müsbet şekilde cevap verilmiştir.
Bunun üzerinde Adalet Bakanlığınca alman ta
kipsizlik kararı 13 Aralık 1965 tarih ve 41233
sayılı yazı ile Bakanlığıma, Bakanlığım tarafın
dan da Nato ile Cento Genel Sekreterliği'ne
bildirilmiştir.
CENTO teşkilâtında görevli bir diğer me
murun yaptığı otomobil kazası dolyısiyle CEN
TO Genel Sekreterliğinden bu gibi kazaları ön
lemek için ve bu kazaları işliyen kimseler hak
kında ne gibi tedbirler alındığı sorulmuş, Ge
nel Sekreterliğin 24 Haziran 1966 tarihli ceva
bında, idari zaruretlerle kartlarının Genel Sek
reterlikçe talebedilmiş olmasına rağmen bahse
konu memurların Büyükelçiliklerine, yani İngil
tere Büyükelçiliğine müracaat edilmesi gerek
tiğinin bildirilmesi üzerine, bu defa aynı husus
ingiliz Büyükelçiliğine sorulmuş, ayrıca mem
leketimizi terk etmiş olan Harold Wolven'in
sigorta şirketinin vefat etmiş olan Vehbi Berk'in
ailesine ne gibi bir tazminat verdiği hususunda
da bilgi istenmiştir. Bu hususta cereyan eden
muamele bu safhadadır. Alınacak bilgiler ayrıca
soru sahibi arkadaşımıza takdim edilecektir.
Mâruzâtım bu kadardır Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın soru sahibi özarda, bu
yurun efendim.
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri, kıymetli Dışişleri Bakanı
mıza verdikleri cevaptan dolayı teşekkür ede
rim. Ancak vermiş oldukları cevap bendenizi
tatmin etmiş olsaydı kendilerine teşekkür etmek
le iktifa eder, huzurunuzu tekrar işgal etmez
dim. Şurasını ifade edeyim ki, maalesef bu ce
vap beni tatminden çok uzaktır.
Misafirperver olmak başka bir şey. Yalnız
memleketimize gelen her yabancıya aşırı dere
cede imtiyazlar tanımak suretiyle, halkın gözü
ne batacak durumlar yaratılması ve bâzı elîm
hâdiselerde büyük haksızlıklara, adaletsizliklere
varan sonuçlarla karşılaşılması cidden üzücücüdür.
Bahis konusu zat bir ingiliz çavuşudur,
CENTO'da görevlidir. Fakat bir İngiliz çavuşu
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dahi Türk Hükümetinin aşırı müsamahası neti
cesinde sefaret erkânına tanınan kordiplomatik
muafiyetlerden istifade ettiriliyor. Muhterem
arkadaşlar bu çok fazladır. Yani millî düşünce
ler bakımından çok aşırı bir müsamaha ve im
tiyaz olarak bunu kabul ederim. Çünkü Türki
ye'de yabancı çavuş ve er çok fazladır, bunla
rın adedi. 10 000 in üzerindedir. Bütün bunlar
bu şekilde birtakım kordiplomatik muafiyetlere
mazhar olurlarsa, mmelekette zaman zaman gör
düğümüz birtakım reaksiyonlara da yol açar
lar. Şimdi bu ve bunun benzeri birçok hâdise
lerde görülüyor. Suç işleniyor, ölen. vardır, taz
minat bahis konusudur, mahkemeye gidiyor, kar
şısına bir diplomatik muafiyet çıkıyor, mahke
meler bakamıyor. Mahkemelerin bakabileceği
hâdiselerde dahi - Bu da çok görülmüştür - suçu
işliyen yabancı derhal Hükümeti tarafından dün
yanın başka bir yerine nakledilmek suretiyle bu
radan uzaklaştırılıyor ve nihayet Türkiye'de za
rar görmüş olan Türk vatandaşı mağduriyetiyle
baş başa kalıyor.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan hâlâ
muhabere halinde olduğunu beyan ettiler, öner
gemi verdiğim tarih 27 . 6 . 1966 dır. Yani
bu sözlü soruyu birbuçuk sene evvel verdim. Ba
his konusu olan Türk Vatandaşı emekli memu
run ölüm tarihi de 1 . 1 . 1966 dır. Ne hazin
bir tesadüf, yine ölüm yıldönümüne yaklaşan bir
günde cevaplandırılıyor. Bu vatandaşın ölü
münden bugüne kadar aradan iki sene geçmiş
olduğu halde, ailesi, çoluk - çocuğu bu ölüm
den dolayı suçludan hiçbir tazminat alamamış
tır. Yani bu muafiyetler yabancılara tanınırken,
bir taraftan bunların işliyecekleri suçların kar
şılığında devletlerinin bir tazminatı da taahhüdetmeleri gerekirdi. Kaldı ki, yalnız bir tazmi
natla meselenin halledilmiş olması ve bu gibi
suçluların Türk adaletinin karşısına çıkıp ora
da hesap vermekten kurtulmaları dahi millî
haysiyetimizle bağdaşamaz muhterem arkadaş
lar. Bizim, dünyanın diğer memleketlerinde
Türkiye'de olduğu kadar erimiz, askerimiz, kuv
vetimiz yoktur ki, bunda bir mütekabiliyet me
selesi de ortaya atılmış olabilsin. Bu bakımdan
efkârı umumiyede büyük reaksiyonlar yaratan
ve zaman zaman bâzı vatandaşların cidden bü
yük felâketine müncer olan bu gibi olayların
önlenmesi için Hükümetin daha olumlu tedbir
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ler almasını ve Türkiye'de Dışişleri Bakanlığın
la mutadolan büyükelçilikler arasındaki mat
lup sayıda kordiplomatik şahıs dışındaki kim
selere böyle diplomatik muafiyetler tanınması
yolunda alınmış olan kararların biran evvel kal
dırılması şarttır, muhterem arkadaşlar. Bir bü
yükelçilikte birçok memur istihdam edilir, ça
lışır. Fakat, bunların içerisinde diplomatik mu
afiyet sahibolanları beynelmilel kaidelere göre
tesbit edilmiştir,v gelenek haline gelmiştir. Her
yerde birkaç kişiyi geçmez bunların adedi.
Ama, o sefarethaneye bağlıdır, mensuptur, diye
gerçekten diplomatik hiçbir faaliyeti olmıyan,
sefarethaneyle de o sefarethanenin mensubolduj u devletin bir tebaası olmaktan başka bir ilgi3İ olmıyan bir çavuşa varıncaya kadar Türki
ye'de ben diplomatik muafiyet tanınmasını ben
oidden çok üzücü ve haysiyet kırıcı buluyorum.
3u gibi nahoş hâdiselere meydan verilmemesi
için gerekli tedbirlerin daha enerjik bir şekilde
alınmasını rica ve istirham ederim. Saygılarım
la.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABEi ÇAĞ
LA YANGİL (0. S. Bursa Üyesi) — Muhterem
dadaşlarım, sayın arkadaşımız özarda, belki
!3 çok haklı olarak bir çavuşun diplomatik mua.yetlerden nasıl istifade ettiği noktacı üzerin !e
.1 ırdular.
Yalnız, mâruzâtımda açıkça belirtildiği gibi,
u çavuş Türkiye, ingiltere, Pakistan, İran ve
üişahidolarak da Amerika'nın katıldığı GüNTO
'.itifakında mensubolduğu Hükümet tarafından
nvzif edilmiştir.
Buyurdular ki, «Müsamaha ile hareket edil
mesin ve vasıfları müsaidolmıyanlara muafiyet
iartı verilmesin.» Eğer, bir takdir meselesi ol
aydı tavsiyelerini gayet mâkul bulur, ciddiyetle
ieDkkı ederdim. Ama, bu bir kararname mese
lesidir muhterem arkadaşlarım. Yüksek maiûııunuzdur ki, diplomatik muafiyetler Devletler
lukukuna ve karşılıklı mücamele esaslarına, mü
tekabiliyet kaidelerine göre düzenlenirler. Bu
kararname de, mâruzâtımda arz ettiğim gibi es
ki bir kararnamedir ve bunda hangi vasıfta kim
selerin muafiyetten istifade edebilecekleri tasrih
edilmiştir. Bu vasfa uyan vazifelere, ilgili Hü
kümet bir çavuşu aday gösterebilir, daha büyük
rütbeliyi gösterebilir. Bu, o Hükümeti ilgilendi-

M. Meclisi

B : 22

ren bir iş. Ama, CENTO Teşkilâtında şu şu va
zifelerde bulunanlar mütekabiliyet kaydiyle mu
afiyetten istifade ediyorlarsa, o zaman Türkiye'
nin de o vazifeye tâyin edilen kimseye karşı mu
afiyeti tanıması bir zaruret halini almaktadır.
Bütün mesele, «Acaba bu kararnamede muafi
yet sınırı geniş mi tutulmuştur?» meselesi halin
de mütalâa edilebilir. Bu da arz ettiğim gibi, ge
rek devletler arası hukuk, gerek mütekabiliyet,
gerek mer'i mücamele esaslarına göre sınırlan
dırılmış ve bizim dışarda bulunan bu vaziyetteki
memurlarımızın da orada istifade ettiği kaide
leri muhtevidir. Onun için müsamaha ve takdir
hatası bahis konusu olmadığını, kararnamede
tasrih edilmiş vazifelere kendi hükümetleri tara
fından tâyin edilmiş ve bu tâyinler Türk Hükü
metine bildirilmiş olan kimselere, bizim, dışarıda
bu vaziyette olan memurlarımıza yapıldığı gibi
taşıdığı sıfatlar ve işgal ettiği mevkilere göre bi
rinci ve ikinci sınıf muafiyet kartlarının veril
mesinin lâzımeden olduğunu arz ve izah ederim.
BAŞKAN — Sayın özarda.
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; bir kararnameden bahsedi
liyor, kararnamenin eski olduğundan bahsedili
yor. Bir kararname yapılmış olabilir. Bugün
Meclise şahsan altı senelik devamım sırasında
şahidim ki, biz çok defa bu Meclisten çıkardığı
mız bir kanunu, birkaç defa yine aynı Mecliste
değiştirmek yoluna gittik. Yani, Meclisten çı
kardığımız kararların dahi birçok defa yine de
ğiştirilmesi yoluna gitmekteyiz burada.
Şimdi, bir kararnamenin uygulanmasında
memleketimiz aleyhine bâzı sonuçlar alındığı gö
rülmektedir ve bunlar memlekette hoş karşılanmamaktadır. Bu bakımdan bu kararnamenin de
ğiştirilmesinde zannedersem hiçbir güçlük yok
tur. Binaenaleyh, bütün aksaklık kararnameden
geliyorsa, bu kararnamenin biran evvel değişti
rilmesi hususunda Hükümetin gerekli çalışmayı
yapmasını temenni ve rica ederim.
İkincisi, Türkiye'de suç işliyen ve ölüme se
bebiyet veren bir şahsın, zarar verdiği ailenin
tazminatını ödemesi hususunda o ilgili şahsın
mensubolduğu Hükümet nezdinde daha enerjik
harekete geçmesini de yine Hükümetten rica ede
rim, istirham ederim ve önümüzdeki yıllarda bu
gibi nahoş hâdiselerin tekerrür etmemesi için
tedbirlerinin şimdiden alınmasını da yine bir te
menni olarak rica ederim. Saygılarımla.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın özarda 'nın telkini veç
hile bu kararnamenin bugünkü ihtiyaçlar karşı
sında sınırının geniş olup olmadığının tetkiki
ve mütekabiliyetin nerelere kadar râci olduğu
nun incelenmesi safhasına Bakanlığımda geçile-'
çektir. Ben sözlü soru müessesesi icabı, kendile
rinin bana tevcih ettikleri kısmı ile izahat ver
mekle iktifa ettim. Mesele haddizatında bir mün
ferit hukuk meselesi olduğu için, bu konuda mü
teveffanın avukatı ile benim ilgili Dairem ara
sındaki temaslar ve takipler devam etmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
6". — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, hangi
İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şirketleri
ne ortak olduklarına ve bu teşekküllerin sigorta
işlerini hangi sigorta şirketlerine yaptırdıklarına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/363)
BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel?. Burada.
Sayın Başbakan adına cevap verecek Bakan var
mı efendim?. Yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır.
7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner in,
Trabzon Orman Tekniker Okulunun, meslekî öğ
retimde görevli eleman ihtiyacının ne zaman gi
derileceğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/388)
BAŞKAN — Ali Rıza Uzuner vazifeli oldu
ğu için soru gelecek birleşime bırakılmıştır.
8. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Tlzuner'in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı KÖprüüstü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından
sözlü sorusu (6/389)
BAŞKAN — Ali Rıza Uzuner vazifeli oldu
ğu için soru gelecek birleşime bırakılmıştır.
9. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sanat
ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/390)
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BAŞKAN — Ali Rıza Uzuner vazifeli oldu
ğu için soru gelecek birleşime bırakılmıştır.
10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzardır.
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/406)
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar burada o :
efendim? Yok. ikinci defa bulunmadığı için so
ru düşmüştür.
11. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sorusu ve İmar ve İskân
Bakanı Haldun Menteşcoğlu'nun sözlü cevabı
(6/416)
BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca burada
mı efendim? Burada. Başbakan adına soruyu.
cevaplandıracak Hükümette vazifeli Bakan var
mı efendim?
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Ben
cevaplandıracağım.
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum.
27 . 8 . 1966
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasznı arz ve rica ederim.
Erzurum Milletvekili
Gıyasettin Karaca
1959, 6-7.3.1966 ve 19.8.1966 günlerinde
Hınıs ve köylerinde vukua gelen depremlerin
can ve mal kaybını tevlidederek büyük zarar
lara sebebiyet verdiği malûmunuzdur. Hal böyle
iken gerek Birinci Dönem Millet meclisinde ve
gerekse İkinci Dönem Meclis çalışmalarının
64 ve 76 ncı bileşimlerinde sözlü soru ve gün
dem dışı yaptığım konuşmalarda aşağıdaki hu
susları belirterek bilhassa dile getirmiştim.
Hınıs kazası ve köyleri bu kabîl depremler ve
meydana gelen ağır zayiatlar karşısında devamlı
mahiyette zelzele bölgesi durumunu arz ettiğin
den derhal ve ilk tedbir olarak yeniden deprem
şartlarına uygun sıhhî ve kullanılmaya elverişli
yeni evler yapılıp vatandaşlara teslim edilinceye
kadar acilen ilk tedbir olarak baraka evlerin
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yapılmasını ısrarla talep ve teklif ettiğim halde;
maalesef Sayın İmar ve îskân Bakanı türlü baha
neler ileri sürerek hakka, hukuka ve insafa
sığmıyan indî sebeplerle taleplerimizi reddet
miş, neticede Hınıs, Varto, Tekman, Çat, Kar
lıova ve mümasili yerlerde vukua gelen deprem
ler sonucunda takriben üç bine yakın insan öl
müş ve 20 bine yakın ev yıkılarak birer harabe
haline gelmiştir. Mezkûr depremin vahameti
Y'dce Mecliste ve zamanında yaptığım konuşma
larımın ne kadar haklı ve isteklerimin yerin
de olduğunu;
Bakanın ise o gün için verdiği cevapların ne
kadar haksız ve isabetsiz olduğnu bizzat vukua
gelen depremin sonucunda yıkılan binlerce ev
ve bunların enkazları altından çıkarılan binlerce
masum insanların cesetleri göstermiştir.
Demokrasiyi sadece «iktidarın dediği olur»
safsatasında kabul edenler; veya parmak esa
sına dayanan kaba kuvvet şeklinde tatbik et
mek itiyatını benimsiyen memleketlerde Hükü
metlerin denetlenmesine mâni olunmak suretiy
le maddi mesuliyetten kaçanlar; veya şeklen
kurtuduğunu. zannedenler;
Acaba öksüz kalan zavallı yavruların, evlât
acısı çeken bahtsız ana ve babaların göklere tır
manan figanları karşısında hiç mi vicdan azabı
duymıyacaklardır. Bu itibarla mevsim vöz önü
ne alnıarak Hınıs, Varto, Tekman, Çat, Kar
lıova ve depremden zarar gören köylerde en geç
Ekim ayına kadar baraka veya lüzumlu evlerin
yapılarak vatandaşlara teslimi zaruretine inan
maktayız.
Hükümet olarak bu evleri ne zaman ve ne
şekilde yapacaksınız?
6 - 7 . 3 . 1966 depreminden zarar gören va
tandaşlara yapılacak evlerin en geç 1966 Ekim
ayı içinde bitirilerek teslim edileceği hakkında
imar ve İskân Bakanının kesin ve anık vaitlerde
bulunmasına rağmen, değil bu tarihte yapıl
ması, henüz inşaatlarına bile başlanmamış ol
duğu gerçeği karşısında Hükümet olarak vere
ceğiniz sözlere ne dereceye kadar güven duy
malıyız. Mevcut tenakuzlar bizi haklı olarak
bu şekilde tereddüt ve endişelere sevk etmekte
dir.. Badema depremden can ve mal kaybına
mâruz kalanların birazcık olsun maddi ve mâ
nevi yaralarını sarmak, yeniden haya+a irtıbaklariyle birlikte yaşama güc ve imkânlarını ar-
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tinize bilgiler sunmuşum ve konuyu eleştiren
arkadaşlarımı cevaplandırmış bulunuyorum.
Arkadaşımızın bu önergeyi geri almamış olma
sını taşekkürile karşılamaktayım. Çünkü Yüce
Heyetinize 1967 yılı içinde yaptığımız çalışma
ları kısaca arz etmek imkânını bulmuş oluyo
rum.
Değerli arkadaşlarım, 19 Ağustos 1936 gü
nü Muş, Erzurum ve Bingöl illerini kapsıyan
2. Felâketzedelerden arzu edenlerin derhal
geniş bir sahada deprem vukubulmuş ve aşağı
ve sıra beklemeksizin ivedilik ve öncelikle çalışa
yukarı 20 bin aile evsiz barksız kalmıştı. Bunun
bilmeleri için Almanya ve benzeri dış ülkelere
karşısında Hükümetimiz vatandaşlarımızı üçlü
igçi olarak gönderilmelidir.
bir alternatif içerisinde geçici olarak iskân et
3. Tüccar, esnaf ve deprem bölgesindeki bü
menin kararını almış ve afetzede vatandaşları
tün vatandaşların bankalara olan borçlarının
mız arasında bir anket yaparak; «ahşap konut
üç yıl müddetle tescil; ve ihtiyaçlılara talepleri
mu istiyorsunuz; nakdi bir yardım ile kışı ar
halinde yeni krediler verilmesi cihetine gidil
zu ettiğiniz bir yerde mi geçireceksiniz; yoksa
melidir.
sizi bir başka yerde bu kış için misafir mi ede
4. 1961 yılında kuraklık sebebiyle bu bölge,
lim?» sorularına muhatap kılınmış ve alman
Tekman ve Çat havalesine borç olarak verilen
cevaplara göre istekler plânlanmış ve icra mev
ve halen parası tahsil edilemiyen buğday ve
kiine konulmuştur. Bu üç alternatifin ifade et
hayvan yem. bedellerinin affı cihetine gidilmesi,
tiği sorulara müsbet cevap veren vatandaşla
maşerî vicdanda artık münakaşa kabul etmez
rımız olmuş, büyük kısmı ahşap konut istemiş,
bir zaruret haline gelmiştir.
diğerleri de başka yerlere misafire* ve nakdi
Hükümetçe; bu talep ve tekliflerimizin yeri
yardım istemişlerdir. Başka yerde misafiret isne getirilmesi, felâketzedelerin maddi ve mâ tiyenler plânladığımız yere, Devletin şefkat
nevi acılarını birazcık olsun dindirmek ve yara
elleri üstünde misafir edilecekleri yerlere gö
larını sarmak için Hükümetçe alınmış her hangi türülmüş, her türlü ihtiyaçları sağlanarak ora
bir karar var mıdır? Varsa ne gibi tedbirler
da misafir edilmişlerdir ve ayrılanlarda bulun
alınmış ve imkânlar sağlanmıştrı?
dukları yerden memnuniyetle ayrılmışlardır.
Aksi takdirde bu Kış mevsiminde zarar gören
Bu da bir vakıadır. Nakdi yardım talebinde
felâketzedeler için Hükümetin mutasavver ted bulunanlara da nakdi yardımlar yapılmıştır.
birleri nelerdir?
Bunun daşında ahşap konut istiyenlere de ko
nutları
temin edilmiştir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN
Geçen sene, 1966 yılında bu bölgede 10 058
MSNTEŞOĞLU (O. Senatosu Muğla Üyesi) —
ahşap konut yapılmıştır. 1 500 prefabrike ev
Sayın Başkan, değerdi milletvekilleri; Sayın
yapılmış ve bu suretle kışı mahallinde geçirmek
- Karaca bu sözlü sorusunu 19 Ağustos 1966 gü
istiyenlerin konut ihtiyaçları sağlanmıştır. 1986
nü vukubulan Varto, Hınıs, Karlıova, Erzurum
yılının kış aylarında bu afetzedelerin daimi is
ve .Muş depreminden 8 gün sonra vermiştir; ya
kân konuları çeşitli yönlerden etüt edilmiş, bil
ni 27 Ağustos tarihinde. Yüksek malûmlarıdar
hassa bölge plânlama çalışmalarında uzman
ki, bu konuda Yüce Meclisiniz bir Meclis Araş
olan arkadaşlarım tarafından incelenmiş ve
tırması kararı almış ve içinizden seçtiğiniz bir
bu bölgelerde yapılacak bir yerleşim plânla
heyet günlerce o bölgelerde çalışmış ve tetkik
masına göre iskân edilebilecekleri ilmen ve f enve müşahedelerini bir rapora bağlıyarak huzu
nen sabit olmuş ve afetzede vatandaşlardan
runuza getirmiştir. Yüce Heyetinizde bu rapor,
alman talep ve taahhütnameler gereğince 1967
hafızanı beni aldatmıyorsa, aşağı yukarı iki yılında beş bin yeni ahşap konut ve 1 333 nü
üç ay müzakere edilmiş, her arkadaşımız görü
ve konut da yapılması plânlanmıştır. Bu söyşünü, bilgilörini ifade etmiş, bendeniz de üç sa ! lediğim rakamlar tamamiyle yapılmış bulun
at kadar süren bir zaman zarfında Yüce Heye
maktadır.
tırnak için aşağıdaki hususların yerine getiril
mesinde kati zaruret olduğu inancındayız.
1. Depremden zarar görüp dışarıda kalan
veya deprem sebebiyle evlerinde oturmıyacak
derecede hasara mâruz kalan vatandaşlara yeni
evler yapılıp teslim edilinceye kadar en geç
1966 Ekimine kadar <> Kış şartlarına uygun bara
ka evler yapılarak verilmelidir.
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Bunun dışında istenilen nüve konutun nite
liği tamamiyle deprem bölgesinin özelliklerine
hitabeden bir vasıftadır ve aynı zamanda o
bölgenin ağır kış iklimlerine mukavemet ede
cek nitelikte olmak üzere projelenmiş ve tatbik
edilmiştir. Bu 1 333 nüve konut da bitmiş bu
lunmaktadır. Yalnız bunlardan bilâhara talebe
den ve halen açıkta bulunmıyan ve ekseriyeti
Hınıs'ta olan 50 - 100 ailenin nüve konut talebi
de 1868 programına ithal edilmiş ve İ96G yılın
da yapılacaktır.
Bundan başka talepler da yıllık programilar
içinde mütalâa edilerek uygulama safhasına
intikal ettirilecektir. Bugünkü durum şudur :
Arz ettiğim bu bölgede 15 032 ahşap konut ya
pılmış, 3 244 prefabrike ev yapümiş, 1 333 nü
ve konut yapılmuş, ayrıca Muş'ta 4 köyümüze
hitabeden ve klâsik inşa metodu ile yapılmış
192 evi de dikkate aldığımız taktirde 19 800
konut biriminin bu bölgede yapılmış olduğu bir
gerçektir. Şimdi konut kesiminde yaptıkları
mız bunlar.
Bunun yanında, yollar üzerinde de çalışma
lar yapılmış ve 1906 yılı içinde bu rakamı mütaaddit defalar Yüce Heyetinize arz etmiştim.
402 km. yol yapılmış ve 1967 yılında da Var
to'da 105 km. ve Hınıs'ta 37 km. yol yapılmış,
ayrıca 37 km. de ıslah yolu yapılmış bulun
maktadır. Bunun dışında 8 iskân ünitesine
ışık getirilmiştir, elektrik tesisi getirilmiştir
Bunların isimlerini de huzurunuzda bir kere
daha tekrarlıyacağım.
Varto'ya ışık getirilmiştir, yıkılan ve hâk
ile yeksan olan Varto'ya. Bugün Varto'nun
içi İngiliz tipi prefabrike evlerle yeniden ku
rulmuş, modern bir kasaba haline gelmiştir
(A. P. sıralarından alkışlar) Bunu hepinizi
davet ederek Kasım ayı sonlarında açmak isti
yorduk; ama Kıbrıs hâdiseleri dolayısiyle buna
imkân bulamadık. Baharın ilk aylarında bunu
yapacağız ve yıkılan Varto'yu 14 ay içinde
Adalet Partisi iktidarının nasıl modern bir şe
hir haline getirdiğini Türk efkârı umumiyesine
takdim edeceğiz. (A. P. sıralarından alkışlar)
Karlıova'ya ışık getirdik, Solhan'a ışık ge
tirdik, Erentepe bucağına, Yaygın, Mercimek
kale, Çaylar ve Oncalı nahiyelerimize de ilk de
fa elektriği ve ışığı getirmiş bulunuyoruz ve
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bunun yanında suyu olmıyan veya kifayetsiz
olanlara da su imkânını iletmiş bulunmaktayız.
Şu kısaca arz etmiş olduğum rakamlar ve
gerçekler karşısında arkadaşımızın; «demokra
si sadece iktidarın dediği olur şeklinde telâkki
edilemez» tarzındaki beyanına, ki bu beyanı
teessürle karşılıyoruz, cevap arz etmek iste
rim. Biz demokrasiyi sayın arkadaşımız gibi an
lamıyoruz. Demokrasiler hükümetlerin hâkimi
yeti değil, halkın ve milletin hâkimiyetidir ve
biz bir halk Hükümeti olarak halkımızın ne
derdi ve ıstırabı varsa ânında onun yanında
olmak ve onu süratle karşılamak ve halletme
nin zihniyetine sahibiz ve hâdiseler karsısında
böyle bir zihniyete sahibolduğumuzu ispat et
mişiz, bunun delillerini vermişiz. Eğor biz
böyle bir zihniyetin sahibi olmasaydık, eğer
biz halk kütlelerinden gelen ıstıraplara ânında
kulak verniyen bir iktidar olsaydık, 14 ayın
içinde şu söylediğim rakamlar, ki bunlar Tür
kiye'nin âfetler tarihinde rekordur ve gelip
geçmiş hükümetler âfet taleplerini karşılamada
yıllık vasatileri 600 ü geçememiştir. Ama A. P
iktidarı işte 14 aylık gibi bir zaman içinde,
en ağır şartları haiz olan bu bölgede, ıılısım
imkânlarından mahrum bulunan bu bölgede,
20 009 konut birimini afetzede vatanda^arr" zm emrine geçirmiş ve bunun dışında da 353
hizmet binası yapmıştır; okul olarak, kır".7::cl
clrvrak, sağlık merkezi olarak, köy konağı ola
rak ve cami olarak.
Şimdi bu gerçeklerin içinde bulunan ve bu
gerçeklerden bir parçanın bulunduğu bölgenin
milletvekili olan saym arkadaşımız bu öner
gesi ile, sanld halktan gelen seslere, sanki hal
kımızın içinde bulunduğu ihtiyaçlara ve pğır
şartlara biz sırt çevirmişiz gibi kendilerine
mahsus bir Devlet felsefesi ileri sürmekte ve
bizim çalışmalarımız vukubulmamış giM bir
beyanın sahibi olarak kendisini takdim etmek
tedir. Elbetteki bu taktirde duyduğumuz vzimtü hem derindir, hem samimîdir. Arkadasınız
emin olsunlar ki, biz bu nitelikte olsun veya
olmasın, vatandaşımızı ıstıraba gark eden,
vatandaşımızı dertli halo getiren bütün Tartla
rı bertaraf etmenin azmi içindeyiz. Hizmet po
litikamız budur. Onun içm-'ir ki, biz bir Ba*ı
medeniyetçiliğinin mücadelecini yapıyorn?: ve
her gittiğimiz yere medeni imkân götürüyoruz
diyoruz ve götürüyoruz. Bu bölgelere de me-
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deniyet götürdüğümüz, ışık götürdüğümüz ve
büyük bir Sıizmet manzumesi götürdüğümüz
gerçektir. Bunun aksini söylemeye imkân yok
tur. Söylense de bunun ispat yolu yoktur. 1966
da böyle hareket ettik. 1967 yılında vuku bu
lan depremler, ki bir arkadaşımın araştırma
önergesine cevap arz ederken onu da arz ede
ceğim, o da kendisine göre büyük çaplı bir
deprem olayıdır. Onda da bizim tutumumuz
aynı olmuş ve muayyen zaman içinde taahhüdettiğimizi, vadettiğimizi yerine getirmişiz
dir. Bize hiç kimse taahhütlerine, vaitlerine
vefekâr olmuyorlar diyemezler. Demelerine
asla imkân vermedik ve vermemeye devam ede
ceğiz. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın (riyasettin
Karaca, buyurun.
GIYASÜTÎÎN
KARACA (Erzurum) —
Saynı Başkan, sayın milletvekilleri; takdir
buyurursunuz ki, bendenizin Divanca okunan
önerges', 19 Ağustos 1965 günü Doğu bölge
sinde, genellikle Erzurum, Muş ve Bingöl il
çelerinde meydana gelen ağır depremin, çok
ağır diyebileceğim bilançosu karşısında ka
leme alınmış ve o gün için düşüncelerimizi,
duyduklarımızı, o günün beyanatlarını, o gü
nün icraatı ve halkın içinde bulunduğu şart
lar da nazırı itibara alınmak kaydı ile Yüce
Meclise takdim edilmiş idi. Önergemizin ve
rildiğinden bugüne kadar takribi olarak bir yıl
geçmiştir. Ben o gün duyduğum heyecanı bu
gün taşımıyorum ve bu sebeple görüyorsunuz
ki, Devlet hizmetinde bir mesuliyet sahibi bu
lunmamasına rağmen, Devlet hizmetinde mesu
liyet deruhde etmiş Sayın Bakandan daha
ağır başlı , daha soğukkanlı, daha heyecan
sız bir vazyette huzurlarınıza çıkmış durum
dayım. Sayam Bakana ben bunu bir eksik
lik olarak atfetmek istemem, belki yara
dılışı böyledir; her zaman için, her anda. her
yerde bütün lâfları, konuşmaları heyecan ile,
hıcum ile karşılar ve ağır tarizlerde bulu
nur. Ben bu şekil konuşmayı ne işgal ettiği ma
kama, ne bu kürsüdeki sözler'yle bağdaştır
mak istemem. Burası Yüce Meclistir, bu
rada propaganda olmas. Yani bilmiyorum, siz
eğer tasvibediyorsanız burada propaganda yap
mayı, ona bir diyeceğim yok. Tasvibedilse
bile, ben Yüce Meclisin bu mukaddes kür
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süsünü bir propaganda
lanmıyacağırn.

vasıtası olarak kul-

Burada konuştular, ne konuştular arka
daşlar?. Konuşulan sözün ne dereceye kadar
istenilen maksada münhasır kaldığını ispat
edip huzurlarınıza serdiğim andan itibaren,
söylenilen sözlerin de ne dereceye kadar ger
çek olduğu hakkında, o iki mukayeseyi yap
mak suretiyle s'zler de bir kanaat sahibi ola
caksınız.
Önerge benim elimde değil, aradan bir
yıl geçmiş, birçok kısımlarını unutmuştum.
Şimdi okunanlardan hatırımda kaldığına göre
şunları sormuşum : Yıkılan evler ne zaman
yapılacaktır? Hangi tip üzerinde yapılacak
tır? Bir kısmı bu.. Bir başkası; evleri yıkılan
işçilerden çalışmak ^stiyenler dış ülkelere ne
zaman ve nasıl gideceklerdir? Bunlara temas
etti mi Saym Bakan?.. Yok, Tüccar, eşraf ve
az çok ticaret işiyle uğradan kişiler iktisaden cok müşkül duruma düşmüşlerdir, krfdi
borçlarının üç yıl müddetle tecil ve tehir
edlmesini istemiştim. Buna temas ettiler mi
Sayın Bakanımız?. Hayır.
Bir başka konuya gelelim : 1963 yılındaki
kuraklık sebebiyle vatandaşlar iktisadi müş
külât ve ilg"sizlik içerisine düşmüşlerdir. O
gün için verilen ve ödünç olduğu bilâhara öğ
renilen buğday ve yiyecek bedellerini, şu dep
rem sebebiyle de güçlerini az çok kaybet
tikleri için, ödeyemiyocek duruma düştükle
rinden dolay bunlarm affı hususunda Hü
kümet ne düsınüvor diye Saynı Başbakanı
mızdan hu «rcıalbri sormuştum.
Arkadaşlarını, gvz göre gö~e, açıkça huzunnrazclp, okunan ve istediğim konuların hiçbiri
sine temas etmeden mücerret bir parti propagan
dası gibi hücum etmede, tarizde bulunmada pek
haklı olmaması lazım. Konuya temas yok bir
^.efa.. Ama benim gerek Bakanın şahsına ve
gerekse makamına karşı hürmetim var. Bunu
kaybetmek istemem. Bana diyor ki, «kendile
rine mahsus bir devlet felsefesi içinde.» Çok is
tirham ederim arkadaşlarım, benim nasıl bir
Devlet felsefem olabilir. Benim Devlet felsefem
demokratik rejimin ta kendisidir, ümidederim
ki, Bakan da demokratik rejimin icabından baş
ka bir Devlet felsefesine sahip değildir. Ama,
ben buna îkârşı başka türlü kendisine tarizde bu-
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lunamaz mıyım? Bulunurum; propagandayı ga
yet güzel, kendisinden çok güzel yaparım,
tarizde bulunmayı daha ağır yaparım. Ama be
nim için müsait değildir. Yapmıyacağım, şimdi
bundan sonra çıkıp cevap verse bile gene sükû
netle karşılıyacağım. Bunları yapmasa bence da
ha iyi olur.
Hizmet götürülmemiş midir? Götürülmüştür.
Bu önergeden sonra birçok hizmetler götürül
müştür, takdir ediyorum, teşekkür de ediyo
rum. Meclis araştırmasında burada konuştuğu
muz zaman kendileri üç saat konuştular, ben
iki gür. konuştum. Birinci Çarşamba konuştum,
bitmedi, diğer haftanın Çarşambasında da ko
nuştum. Ben de teşekkürlerimi bildirdim. Ama
bugün içinde bulunduğumuz şartlar ve içinde
bulunduğumuz konu bu değil. Bir ufacık misal
le huzurunuzda arz edeyim.
Hınıs merkezinde 702 tane ev dipten yıkılmış
veya ağır hasar dolayısiyle oturalamıyacak
halo gelmiş. 702 vatandaş ev istemiştir. Dep
remin vukuundan bugüne kadar bu yıl için
de 702 vatandaşın sadece 150 vatandaşın evi
nin yapılması Hükümetçe kararlaştırılmıştır.
150 ev ihaleye çıkarılmıştır. 150 evden 00 ta
nesi teslim edilecek duruma gelmiştir, daha 20
güne kadar 90 ev teslim edilmemiştir. Ama bu
20 gün içinde teslim edilseydi, arkadaşlarım
lütfetsinler 702 eve karşı yalnızca H^nıs ilce
merkezinde 90 tane ev teslim edilmek üzere
idi. Ama, bir rrrlletvekili olarak çok hüs
nüniyetle sorduğum bu sualin cevabında bu şe
kilde tarizde bulunmaya haMı o^nıasa ere
rek. Horlanmıyorsa, biz bu de7>«tJoınf> hamla
mızdan sarfınazar edelim yani. Mühim de de
ğil bu. Benim konuşmamdan vatandaşım 23rar görüyorsa, bundan da sarfınazar edelim,
bu Meclisi de terk edelim. Ama arkadaşım lûtfetsm, Sayın Bakanımız lûtfesinler; bir yıl
önce o günün şartları içinde sorulmuş bir soru
münasebetiyle, o bölgenin bir milletvekili ol
mama rağmen bugün hiçbir heyecan taşıma
dığım halde, Bakanın aynı heyecanla, avm
tarizlerle her an karsınıza oıkmasmı doo-nıs".
yadırçıvorum. O günden bugüne kac isoj
git.i? OMen işçilerin sayısı yiirAe, hesabivV
% 3. % 4 oranındadır. Ama hurdan sonra evi
yıklı.T), çalışamayan kisiter haten dıs ülk*y» bit
mek için birbiriyle yarış halindedir. Affeder
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siniz ama, koşum hayvanını satmış, sağmal
hayvanını satmış, şunu satmış, bunu satmış,
dış ülkeye gideceğim diye bekliyor. Bugüne
kadar bir şey yok. Evet, denebilir, ki, «efen
dim, dış ülke istemezse ben nereden gönde
reyim?» Haklı. H;ç olmazsa bunu söylemesin
efendim. Konularımıza temas yok, konuları
mıza cevap vermek yok, ama tarizin âlâsı var.
Yol meselesi yapılmış, yapılmış, buna bir
şey demiyorum. Allah rası olsun yaptıkların
dan. Hükümettir. Tabii yapacak. Ama şöyle
düşünmek lâzım. «Bu yol yapı İdi efendim,
Muş - Bulanık yolu yapıldı, Kış, Yaz Devlet
hizmetine ve sefere açıktır.» Efendim, Meclis
araştırması için Muş'a gidemedik. Eğer bütün
yollar ve bütün verdiği rakamlar bu Muş yolu
üzerindeki tatbikatta görüldüğü şekilde ise
bir diyeceğim yok.
Vatandaş, dükkânı yıkılanlar, mevzuat müsaidolmadığı için, Âfetler Kanunu müsaidolmadığı için İmar ve îskân Bakanlı<rınm formdan
esnafa, bakkala, ticaretle uğrasan küçük tacir
lere İmar ve İskân Bakanlığınca yardım yapıla
madı. Bu sebeple acaba Sayın Başbakan ken
di imkânlarını kullanarak Ticaret Bakanlığı
ve diğer bankalar vasıtasiyle bunların kredile
rine, kendi iktisadi durumlarını düzeltinceye
kadar üç yıllık bir vade ile tecil ve j/a tehir *m tanıması mümkün mü idi, değil mi idi? Bunu
soruyorum. Halen de bu bir ihtiyaçtır. Biz
bu ihtiyacın üzerinde duruyoruz. Buna cevap
verilmesi lazımdı. Ama bunlara da cevap veril
miyor. 1963 yı]md«ıki kıvpkbk devam ediyor.
Vatandaşlara halen yetkili tahsildarlar gelip
paranın tahsilini istiyor. Adamın o pimden
bugüne evi yıkılmış, can kaybına uğramış,
canlı hayvanlarından telef olmuş, menkul eş
yası ziyaa uğramış, kullanılmaz bir hale gel
miştir. Günlük maişetini temin etmek imkâ
nından mahrum bulunduğu bir anda, acaba bu
borçların da affı veyahut da uzun bir vâdeye
taliki mümkün müdür, değil midir diye sordu
ğumuz suallerin hiçbirisine Sayın Bakanın ko
nuşmasında bir cevap bulamadım.
Vatandaşlar arasında bir başka konu daha
vardır. Geçen sene yapılan barakaların bir
kısmı vatandaşlara daimî iskâna geçiş olarak
kabul edilmiş ve vatandaşların bununla yetin
meleri Hınıs'ta bulunan bâzı teknik eleman-
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lar veya görevliler tarafından kendilerine bildirilmiştir. E bu baraka evlerde oturmak, bun
larda kalmak günün ağır şartları ve kış mevsi
mi içerisinde mümkün değildir. Hayatının ida
memi de mümkün değildir. Acaba 750 şer lira
verilmek suretiyle ve prefabrike evler yapmak
suretiyle bu vatandaşlar da diğerleri PİH ye
niden bir meskene kavuşacak mıdır, değil mi
dir? Bunu öğrenmek istiyoruz. Sorumuzun
bir mrcası da, bu e^ler ne zaman ve ne te
kilde yapılacaktır? Güzel efendim, başladınız
yanıtınız, ama biti reme diniz. 1968 de mi, 1969
da mı, parça parça mı yapılacak, nasıl yapıla
cak, ne sekilme yapılacak? Bu sorunun da ce
vabını. istemek Mzim hakkımızdır. Zahmet ol
mazsa Say^n Bakan 1967 de, 1968 de. 1^69 nrogram gereğince peyderoey yapılacaktır dediği za
man, Hz inince Hılunduğum Devletin, bütçenin
de im kaplamı Mlmemize rağmen, «hayır efen
dim. Hmlarm hensini getirin bu av yapın» diy e ı ^ raiyiz, bunun Tvronofmndpsını yanacak
mıynz? vanmıyaca»"iz efendim. Yanmamışımız
M*- «".evi bu arada izah etmenin de bir faydası
yo!?4-ur.
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mezarlanmn topraklarının bile tam atıldığı bir
sırada verilmiş bir önergedir. Bir gün sonra bi
le Sayın Bakanın bugünkü heyecanını taşımı
yorduk. Kaldı ki, ondan sonra burada da biz
Meclis araştırmasında konuştuk. Meclis araştırmasındaki konuların burada tekrarında da
bir fayda yoktur. Bizim kendilerinden istir
hamımız, bu sorularımızda arz ettiğimiz husus
lar hakmda vatandaşa imkânları nispetinde fay
dalı. olabilirler mi, olamazlar mı? Biz sadece
bunları söylemek istiyoruz. Yoksa ne kendile
rine, ne Devlet anlayışlarına, ne Sayın Başba
kanımıza, ne Sayın imar ve İskân Bakanımıza
hiçbir tarizimiz yoktur ve olmıyacaktır. Kendi
lerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da
teşekkür ederiz, vatandaş da teşekkür edecek
tir, ben de teşekkür edeceğim. Her gidicimiz
de de hizmetlerini unutmıyacpğız. bu hizmetle
ri de söyliyeeeğiz. Ama 'hizmetin içerisinde ak
sadığına kanaat getirdiğimiz ve kendi gözü
müzle g x rüp kendi inancımıza #öre yanlış ol
duğu kanaatine vardığımız bir şeyi Hırada söy
lediğimiz zaman, lütfetsinler bize kızmasınlar.
Yine istedikleri giM yapsınlar ama, «bu neti
ce itibariyle bir görüştür. Konuşan arkad.p-sm
her ne kadar görüsü Hı ise. Devlet olarak H•tfm imkânlarımız ve bizim, icraatımız yerimde*ir, yanacağımız Hr is yoktur,» r^e^ck sure
tiyle bizi daha çok memnun edeceklerine kaaniim.
Saygılar sunarım, (Ortadan ve .sağdan alH/dar)

Meselâ Varto'daki mesken tipleri ^aska Karlıova'daki başka, Hınıs'taki başka, Tekman'da
ki başka. Vatandaşlar bizleri gördüğü zaman.
«efendim, öbür bölgenin evleri çok daiha sağ
lam, çok daha iyi, çok daha kullanışlı, bizim
bölgenin evleri oturulacak bir durumda değil»
demek sure+iyle âdeta kendilerinin iyi bir mua
meleye mâruz kalmadıkları, âdeta kendileri
için iyi şeyler düşünülmediği şeklinde kendile
rinde bâzı istenmiyecek düşünceler hâsıl olu
yor. Bizim arzumuz, eğer imkânı varsa, aynı
platform üzerinde, aynı zelzele bölgesinde ve
aynı hat üzerinde olduğuna göre, bölgelerde
yapılan evler prefabrike olsun, veya başka şe
kilde olsun, sitillerin, şeklin ve bedellerin bü
tün bölgelerde bir ayniyet arz etmesi lâzım
Ama, dıs yardımların, yabancı devletlerin hi^e
^nro+iyle vermiş olduğu prefabrike evler ya
hut* a oturulacak meskenler bizim konumuzun
dışındadır. Bu bakımdan yüksek huzurlarınızı
daha fazla meşgul etmek istemem.

BALKAN — Sayın Bakan, buyurun.
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN
MENTESEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla
Üyesi) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Sayın Gıyasettin Karaca, benim kızdığımı, çok
heyecanlı konuştuğumu, kendilerine tariz et
tiğimi söylediler. Kürsülerde konuşmalarda
herkesin kendine göre bir mizacı vardır, bir
hitabet tarzı vardır. Bu, tenkid konusu edile
mez, şahsiyete bağlı bir şeydir. Fakat benim
kızgınlığım ve bu kızgınlıktan mütevellit ken
disine haksız bir tarizde bulunmam vâki de
ğildir. Böyle bir şey cereyan etmemiştir.

Sayın Bakanımız heyecanlanmasınlar ve bi
ze tarizde de bulunmasınlar. Biz bu önergemi
zi hüsnüniyetle ve iyi niyetle Meclise getirdik
Henüz daha ölülerin tam çıkarılamadığı, daha

Şimdi teker teker konuştukları, sordukları
soruları, zannediyorum ki, üçüncü defa bu kür
süden cevaplandıracağım. Konu eğer Meclis
araştırması önergesinde ve Meclis Araştırma
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Heyetinin verdiği raporlarda uzun saatler mü
nakaşa edilmemiş olsaydı elbette ki, arkada
şımızın önergesine teker teker cevaplar arz et
mek benim vazifemdi. Kendisi de sözlerinin
başında dediler ki; ben bu önergeyi depremin
haftası içinde verdim, heyecan içinde verdim.
Ben de bunu teyidettim, çünkü o zaman veril
miş bir önergedir, ondan sonra yapılan bir ic
raatımız vardır. Bu icraaat beğenilmiyor, tenkid ediliyorsa, bunu yeni bir sözlü soru ile bu
kürsüye getirebilirlerdi. Ve o zaman da ben
o önergedeki sorulara bir kere daha tekrar tek
rar cevap verirdim. Eğer yapılmış olan hizmet
leri kendileri de biliyor iseler ve bu konuda
bir samimiyetin sahibi iseler, benim anlayışıma
göre kendileri hoş görsün, bu önergeyi almala
rı iktiza ederdi ve lüzum görürlerse yeni bir
önerge verirlerdi. Elbette ki, Yüce Meclisin
her an murakabesi altındayız. Geri almadık
ları bir vakıa olduğuna göre, benim yapılan
hizmetleri anlatmam ve kendisinin itiraf ettiği
veçhile, heyecanla, hassasiyetle yazdığı konula
ra temas etmem benim vazifemin en mantıki
icabıdır.
Bu kürsüde propaganda yaptılar, buyur
dular ve bir Devlet felsefesinden bahsetti, de
diler. Evet ama bunları tahrik eden, konuş
malarımı bu sahaya, bu konuya intikal ettiren
değerli arkadaşımdır. Bir terim var orada;
«demokraside, iktidarların benim dediğim olur,
bundan başka bir şey olmaz, mânası geçmiştir»
diye tehditler ve ifadeleri vardır. Buna elbet
te cevap vereceğim. Vermediğim takdirde öner
genin benim için, benim taşıdığım ve sahibolduğum felsefeye göre, belki arkadaşımın da
öyle, bir yanlış demokratik anlayışı cevap
landırmam ve kendi siyasi anlayışımı ve zih
niyetimi bu kürsüden ifade etmek benim vazi
femdir ve vazifem olduğu kadar da hakkım
dır. Ben bu hakkımı kullandım.
Dediler ki; «bu evler ne zaman yapılacak
tır, tipleri nelerdir, diye sordum, benim sor
duğum bu soruya cevap vermediler.» buyurdu
lar. Muhterem arkadaşım, her halde benim
gibi o da heyecana düştü, benim konuşmaları
mı takibedemedi. Ben dedim M; biz bu böl
gede üçlü alternatifle, 1967 yılında da tam
olarak ahşap konut birimi içinde afetzede va
tandaşlarımızı iskân ettik. Ama, afetzede va
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tandaşlarımız arzu ederlerse bu ahşap konut ile
iktifa ederler, arzu etmezlerse inşaat kredisi
talebinde bulunurlar; ya kendilerine inşaat
kredisi verilir veyahut da, biz onlara hizmet
politikamızın icabı olan tipe göre bir nüve
konut yaparız, dedim. 1967 yılında da 1 333
nüve konutu bu bölgelerde yapma kararını al
dık ve merkezi sıkleti Varto köyleri teşkil et
mesi cihetiyle, Varto'ya verdik, Hınıs'da ve
Karlıova'da da muayyen miktarlarda yaptık,
dedim. 1967 yılının başı idi, Meclis araştırma
sı raporu müzareke edilirken, bunları tek tek
söyledim ve bu tiplerin nasıl tipler olduğunu,
Japonya'dan misal verdim, Japonya'da tetkik
ler yaptırdık, deprem bölgesinde iki inşaat
metodu kullanılıyor, katı metot, esnek metot;
biz burada esnek metodu kullanacağız, dedim
ve bunları ifade ettim.
Arkadaşımız işçiler hakkında hiçbir şey
söylemediler, diyor. Ben sözlerimin başında
arz ettim, dedim ki : Bu önergede mevcut
bulunan bütün soruları bu kürsüde bendeniz
cevaplandırdım. Binaenaleyh, haddizatında, bu
önerge cevaplandırılmıştır. Bu itibarla bende
niz, arkadaşımızın bu önergeyi alması ve bu
icraatlar hakkında bir tenkidi, bir görüşü
varsa ona göre bir önerge vermesi lâzımgeldiği telâkkisindeyim. Cevaplarımı da bu nokta
yı dikkate alarak yaptım, işçiler için konten
janlar tanıdığımızı arkadaşımız yakinen bili
yordu. Burada miktarlar da verdim. Ama,
«Efendim, az miktarda gitmiştir, siz ne kadar
bu bölgeden işçi götüreceksiniz, bana aded
veriniz.» diyorsa, kendilerinin de ifade ettiği
gibi, adedi ne ben, ne Çalışma Bakanı arkada
şım veremez. Çünkü talep mevzuubahistir.
Kendileri de biliyorlar bunları. Ben bu soruyu
da o zaman cevaplandırdım.
«Borçlar tecil edilecek midir?» diye sordum
diyor. Borçların tecil edildiğini bilmiyor mu
sunuz, muhterem arkadaşım? Benden tekrar
soruyorsunuz. Borçların tecil edildiğini araştır
ma raporu müzakere edilirken söyledim. Ce
vaplandırılmış şeyi bir daha cevaplandırma
mak için söyledim ve önergeyi de, bu bakımdan,
garipsemiştim.
Hınıs'ta 702 vatandaştan bahsettiler. «Bun
ların evleri yapılmamıştır, işte bitmişse 90 ev
veya 100 ev bitmiştir...» Tekrar arz ediyorum :

— 115 —

M. Meclisi

B : 22

Arkadaşlar, biz 1967 yılında kaç aded nüve
konutu programa almışsak onu yaptık. Husu
siyle arz ettim; Hınıs'ta 200 nüve konut için
taleboldu, ama zaman bir hayli geçmişti. Elilimizde bir tasarruf imkânı belirdi, oradaki
teknisyen arkadaşlarıma direktif verdim. Ma
demki bir tasarrufumuz vardır, Hınıs'ı da ne
kadar karşılıyabilirsek karşılıyalım, dedim.
Arkadaşlarım 90 veya 100 taneyi tamamlıyabildiler. Bunun tenkid edilecek bir tarafı yok.
Biz demedik ki, 702 talep var da 702 talebi
de 1967 programına aldık... Nüve konut yapa
cağız dedik de yapamamış bir durumumuz yok
ki. Ben diyorum ki, bu bölgede ahşap konut
dilimi olarak iskânını yaptım. Siz çıkıp diye
bilirsiniz ki, elinizde delil varsa, «hayır yap
madınız.» Bunun tartışmasını yapalım. Ama
benim Hınıs ilçemde 702 tane afetzede vatan
daş nüve konut talebediyor, bu karşılanma
mıştır. Evet, biz karşılanmıştır, demiyoruz.
«Ne zaman bitireceksiniz bunları?» Arz ettim
onu da. Dedim ki; bütçemiz imkânlarına gö
re, yıllık programlara alarak bunu karşılıyacağım.
Sonra, arkadaşım diyor ki; «Bu ahşap ko
nutların daimî iskân ünitesi olarak kabul edil
diğine dair bir şayia vardır.» Bunu da şimdi
ki konuşmamda arz ettim. Dedim ki, sorduk,
istiyorsa, «ahşap konut bana kâfidir, ben
başka borçlanmayı istemiyorum.» diyorsa va
tandaşım, onu daimî iskân ünitesi olarak ka
bul ettik ve verdik, gayet tabiî. Ama yine ar
kadaşım ilâve ediyor, «bu olmaz, çünkü bu
ahşap konutlarda barınmak mümkün değildir.»
Arkadaşlar, bu balon patladı artık, yani «bu
ahşap konutlarda bu ağır iklim şartlarında
oturulmaz.» balonu patladı, hâdiseler bunu pat
lattı. Oturuldu, Bingöl dağlarının üstünde da
hi oturulduğu sabit oldu. Bizim yaptığımız ah
şap konutların içinde geçen senenin en ağır
kışını geçirdi vatandaşlarımız. Arkadaşım bu
nu yakinen biliyor. Bu, gerçek olduğu halde
«bu ahşap konutlarda bu iklim şartları içinde
vatandaşlar oturamaz.» tarzındaki iddia ve bir
talebin ne mantıki, ne de gerçek bakımından
bir değeri olamaz, beni hoş görsünler.
Sonra, arkadaşlarım, her halde belki biraz
lâtife olsun diye, söylediler : «Hoşlanmıyorlar
sa denetleme hakkımızdan vazgeçelim.» buyur
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dular. Hâşa, milletin temsilcilerinin daima de
netleme hakkı olması lâzımgeldiğinin mücade
lesini yapmış olan bir siyasi teşekkülün ve ik
tidarın mensubuyum bendeniz. Hatırı hayali
mizden geçmez ve böyle bir fikri taşıyanların
her zaman karşısında olduk ve karşısında ol
maya devam edeceğiz.
Şimdi, arkadaşım diyecek ki; «propaganda
yaptı.» Nasıl cevaplandırayım bunu beyefendi?
Elbette böyle cevaplandıracağım.
Sonra, arkadaşımızı hiçbir suretle tatmin
edemediğimize ben samimiyetle kaaniim. Çün
kü Meclis araştırma raporu da müzakere
edilirken bu, açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.
«Yollar yapıldı, ama işte biz Muş'a gideme
dik.» buyurdular. Ben anlıyamadım nereden
Muş'a gidemediklerini. Acaba Bingöl'den mi
gidemediler, Varto'dan mı gidemediler? Arka
daşlar, bu yol hikâyesini de çeşitli defalar
anlattım; tekerlekli vasıtaların gitmediği yer
lere servis yolları açılmıştır, bir kısmına sta
bilize malzeme gitmiştir, köy yolları yapılmış
tır ve tekerlekli vasıtayı kasabasında görmiyen vatandaşa tekerlekli vasıta görme imkânı
getirilmiştir. Yapılan yolun standardı budur,
bunu kaç defa söyledim. Ama «Efendim, bu
kışın kapanıyor, kışın işlemiyor...» Gayet ta
biî, ben bu kürsüden, «Biz öyle yol yaptık ki,
440 kilometre, her mevsimde geçit verir...»
gibi bir iddianın sahibi olarak hiçbir zaman
karşınıza çıkmadım. Ama yapılan hizmetlere
hiç temas edilmeden bir konuşma olunca, el
bette, bunun sorumluluğunu sırtında taşıyan
ve görevinin icabı bunun meşakkatini ve ıstı
rabını çekmiş bir insan olarak yapılanları
Yüce Heyetinize takdim etmeye mecburum.
Bu yapılanlarla da iftihar etmek benim vazi
femdir ve iftihar ediyorum. Keşke her sene bu
bölgelere bizim açabildiğimiz standartlar için
de 400 - 500 - 1 000 km. lik yol yapılsa. İnşal
lah o mesut günlere geleceğiz.
Yine arkadaşım diyor M; «Vatandaşlarımız
soruyorlar, bir yerde bir başka tip, bir yer
de bir başka tip ev yapıyorlar...» Hayır, böyle
bir şey yoktur. Bizim yaptığımız 1 333 nüve
konut var. Bunun tipi projesi belirlidir, birdir.
Karlıova'da da bu yapılmıştır, Varto'da da bu
yapılmıştır, Hınıs'ta da bu yapılmıştır. Eğer
arkadaşım satınaldığımız veya dost devletle-
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rin hibe ettiği prefabrike evlerden bahsediyor
sa gayet tabiî bu farklılık olacaktır. Çünkü,
Hınıs'ın ihtiyacı 500 prefabrike ev ise ve eli
mizde de aynı tipte 500 prefabrike ev yoksa,
çeşitli tipler olacaktır. Eğer bununla Varto'
ya yaptığımız prefabrike - ingiliz tipi - evlere
temas etmek istiyorsa, biz bunu özellikle böyle
yaptık. Çünkü Varto hâk ile yeksan olan bir
ilçemizdi, tamamiyle çökmüştü. Ve biz Varto'
da modern bir imar plânına göre zelzeleye mu
kavim, iklim şartlanna tahammül edecek tipte
evler yapma kararını verdik ve orada ingiliz
tipi evler yaptık. Bunu Hınıs'ta yapamazdık.
Eğer arkadaşım buna işaret etmek istiyorsa bu
doğrudur. Çünkü Varto'yu arz ettim, nitelik
dolayısiyle tercih ettik. Tahmin ederim ki, ar
kadaşım bu tercihimizi doğru bulur.

rim ki, kendilerini kısmen de olsa tatmin et
miş bulunayım. Yapılan hizmetler için iyi bir
niyetin ifadesi olan teşekkürlerini ben de çok
büyük şükranlarla karşılarım.
Saygılar sunarım.

Bedeller ayniyet ifade etmelidir, buyurdu
lar. Aksine bir durum mu var? Böyle bir şey
yoktur. Biz bir nüve konutu kaç liraya yap
mış isek, o miktar üzerinden her yerde borçla
nacaktır afetzede vatandaşlarımız. Hınıs'ta ay
rı, Varto'da ayrı, Karlıova'da ayrı diye bir şey
yoktur.

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına
dair Tarım B\akanından sözlü sorusu (6/429)

Sonra, arkadaşımız, «Esnafa kredi verilme
sini istemiştik, buna da cevap verilmedi.» di
yorlar. Halk Bankasının ilk günden itibaren
bu esnaflara kredi açmaya amade olduğunu ve
bunu dekllre ettiğini muhterem arka Taşım ^il
miyor mu? Benden tekrar soruyorlar. Kredi
vermeye banka amade idi, istiyenler aldı, bir.
ikincisi; Hınıs çarşısının tanzimi için yapı
lacak olan istimlâki belediyenin yapabilmesi
için bizim kendisine yardım yaptığımızı, bu
suretle Hınıs'ta yeni bir çarşının kurulması
imkânlarını hazırladığımızı zatıâliniz bilmiyor
mu muhterem arkadaşım? Ve yine Varto'da,
- belki siz görmediniz, bölgenin milletvekili
olan arkadaşlarım görmüşlerdir - yeni bir çar
şının kurulduğunu ve esnafların sağlam, fennî
dükkânlar içerisinde sanatlarını icra edecek
bir duruma getirildiğini zatıâliniz bilmiyor
musunuz? Bunları bilmiyormuş gibi, bunlara
cevap vermedi diye ifade buyurdu arkadaşım.
Bunlar birer gerçektir ve herkes tarafından
görülmüştür.
Şu halde, bendeniz üçüncü defa olarak
arkadaşımın huzurunda sorduğu bütün bu so
rularına arzı cevabetmiş oluyorum, ümidede-

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim.
12. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair TJlaştırm\a Bakanından sözlü sorusu
(6/417)
BAŞKAN — Hilmi işgüzar?.. Yok. iki de
fa üst üste bulunmadıkları için soru düşmüş
tür.

BAŞKAN — Nazif Kurucu?.. Buradalar.
Tarım Bakana yok. Gelecek birleşime bırakı
yoruz.
14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/430)
BAŞKAN — Nazif Kurucu .. Burada, içiş
leri Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakıyo
ruz.
15. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Türkiye'de dışardan yönetilen bir hristiyanlık
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431)
BAŞKAN — Nazif Kurucu... Burada, içiş
leri Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakıyo
ruz.
16. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Konya İlinde sulama ile entansif ziraati hâkim
kılmak için ne gibi çareler düşnüldüğüne dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanın
dan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in sözlü cevabı (6/434)
BAŞKAN — Nazif Kurucu... Burada. Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Tarım Bakanı..
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Sayın Kurucu Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı burada. Yalnız onun cevabı ile iktifa
edecekmisiniz Sayın Kurucu?.
NAZİF KURUCU (Konya) — Efendim Ta
rım Bakanına daha ziyade müteveccih..
BAŞKAN — Gelecek birleşime bırakılmıştır.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Konya) — Soru Enerji
Bakanlığı, ile ilgili kanaatindeyim.
NAZİF KURUCU (Konya) — Tarım Baka
nı. da ayrıca cevaplandırmak şartiyle sorum görihüle-'îilir efendim.
BAŞKAN — Peki o halde okutuyorum efen
dim sorunuzu.
Millet Meclisi Ba^kanlnğına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı, Tarım Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi
saygı ile arz ederim.
Konya Milletvekili
Nazif Kurucu
1. Konya ilinin tamamen sulanır hale gel
mesi ve entansif ve sulu ziraatin tatbiki için
ne gibi çareler düşünülmektedir?
2. Konya'nın muhtelif bölgelerinde bol
ve yakın olan yeraltı suyundan geniş şekilde
faydalanmak için kısa vadeli bir programınız
var mıdır?
3. Konya'da sulama ile entansif ziraati hâ
ki™. kılmak için yakın samanda neler yapılacaktır?
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Konya Milletvekili
Sayın Nazif Kurucu 'mm okunan sözlü öner
gesine cevaplarıma arz ediyorum.
Soru önergesinin bir ve üçüncü maddeleri
aynı malryeti taşıdığı cihetle bu iki madde
ye müşterek cevaplarımı takdim edeceğim.
Kon^a ilinin tamamen sulanır hale pretirilm.esi ve entansif ziraatin tatbiki için ürerin
de o alılma yapılan uygulama projeleri şun
lardır.
Konya - fîu^ra projesi, Ereğli projesi, Hpnr\, nroiesi ve d iğe1" mevcut tesisler.
fJumra ovası ile Beyşehir ve S^v^rebîr il
çeleri civarındaki, arazinin Beyşehir ve Suğla [I
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gölleri ile Çarşamba çayından faydalanarak
sulanması konusu, master plân çalışmaları ta
mamlanmış bulunan Konya - Çumra projesi meyanında incelenmiştir. Bu çalışmalarda Konya
ili arazilerinin sulanmasına matuf tesislerin
inşası üç kademe halinde mütalâa edilmiş olup,
h^r kademeye ait bilgiler şöylece sıralanabir.
Birinci kademe: Bu kademe sulanması düHünülen 74 040 hektar arazinin Çumra civa
rındaki 48 550 hektarı Beyşehir gölünden, Hotamıs civarındaki 10 875 hektarı yeraltı şu
amdan, Apa Barajı mansabından ve Güney
sahili ile Kavak arasındaki 10 875 hektar ile
Konya'nın Kuzeyindeki 3 740 tektar arazinin
-Hne yeraltı suyundan faydalanılarak sulan
ması ve ayrıca Hotamış gölünden başlamak
itaere ve muhtelif pompaj kademeleri ile sutadın bir ara tahliye kanalı vasıtası ile Tuz Gö
lüne aktarılması öngörülmüştür. Birinci kade
medeki. tesislerin toplam yatırım bedeli
581 000 000 Türk lirasıdır.
ikinci kademe Beyşehir ile Suğla gölleri
arasındaki 13 200 hektar arazinin muhtelif pomr>ai kademeleri ile sulanması düşünülmekte ve
kademe bunu ihtiva etmekte olup ya+ınm be
deli bu kademe 145 000 000 Türk lirasıdır.
Üçüncü kademeye gelince: Projenin nihai.
developmanı Divanlar, Demirkent, Arıkören
k^ytoriyle Konya ili arasında kalan arazileri
Suğla gölü etrafını ve Beyşehir gölü kenarı
ile Şarkikaraağaç civarındaki sulanabilir ara
zileri kapsamaktadır. Muhtelif kaynaklardan
faydalanmak suretiyle takriben 118 000 hek
tar arazinin sulanmasına matuf bu kademedeki
yatırım bedeli 1 041 000 000 liradır. Konya
- Çumra projesinin toplam yatırım bedeli bu
suretle 2 136 000 000 liraya varmaktadır, ileriki
yıllarda yapılacak olan fiizibilite çalışmalarının
ikmalini mütaakıp projenin rantabl buluna
cak üniteleri bütçe imkânlarına bağlı olarak
inşaat programlarının tanziminde nazarı iti
bara alınacaktır.
Ereğli projesi: Evvelce Eğerli ovasının su
lanması için yapılan çalışmalarda Süıandı Ba
rajından alınacak sularla mevcut Arkıtanı
rsulama sahası civarında 6 300 hektar, Ereğli
civarında ivriz menbalarından faydalanılarak
10 900 hektar ve ayrıca yeraltı sularından da
27 000 hektar; bunlardan başka Bilecik köyü
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civarında 7 700 hektar arazinin de tvriz menbalarından artan sularla sulanması öngörül
müş ise de bilâhara yapılan çalışmalarda tv
riz menbalaronda depolanması gayesiyle ba
raj aksı değiştirilmiş ve evvelce yerüstü su
larından toplam olarak 24 900 hektar arazinin
sulanması düşünülmüş iken bu durumda 39 600
hektar arazinin sulanmasının mümkün olabi
leceği anlaşılmıştır. Bu halde de yeraltı sula
rından istifade ile 7 000 hektar arazi sulan
mış olacaktır. Bu maksatla teklif edilen 44 m.
yükseklikteki barajda 80 000 000 metre küp su
depolanacaktır. Baraj maliyeti 155 000 000 Türk
lirası, sulama şebekesi yatırım bedeli 212 000
Türk lirasadır. Ereğli projesinin plânlama ça
lışmaları bir yerli mühendislik firması ta
rafından yapılmakta olup, bu çalışmalar Ma
yıs 1968 nihayetinde bitirilmiş olacaktır. Ereğ
li civarında 18 600 hektarlık bir sahanın su
lanmasına matuf şebekenin anakanal ve regü
lâtör inşaatı. ihale edilmiş bulunmaktadır.. Di
ğer taraftan bu sahanın direnaj tesisleri in
şaatı da devam etmektedir. Projenin diğer üni
teleri bütçe imkanlarına bağlı olarak inşaat
programının tanziminde nazarı itibara alınacak
tı?.
Üçüncü proje Ilgın projesidir. Halen inşa
edilmekte olan tesislerde Il^m ve civarında
12 090 hektar arazi sulanacaktır. Projenin di
ğer tesislerinin tamamlanması ile bu bölgede
toplam olarak 17 650 hektar arazinin sulan
ması imkân dâhiline girmiş olacaktır.
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Konya ovasında yıllık emniyetli yeraltı su
yu rezervinin 200 ilâ 300 milyon metreküp ol
duğu, bu rezerv ile yılda yirmi bin ilâ otuz bin
hektarlık bir sahanın sulanabileceği tesbit edil
miş bulunmaktadır. Mahdut mesuliyetti zirai
Sulama, Toprak Muhafaza ve Arazi Islahı Koo
peratifi, - ki buna Toprak - Su denmektedir sözleşmelerine uygun olarak bugüne kadar
Konya'da bu çalışmalar cümlesinden olarak
muhtelif koperatifler kurulmuştur. Bunlardan
Konya Çumra - Akören kooperatifi, Konya,
Çumra, Fethiye Kooperatifi, Merkez - Hatip
kooperatifi, Konya, Çumra, Fethiye kooperati
fi, Merkez - Hatip kooperatifi, Karaman - Akçaşehir kooperatifi, Karaman - Merkez koope
ratifi, Merkez - Yenibahce kooperatifi, Ereğli
- Yeniköy, Çumr?, Alibeyli, Ereğli - Kamışlıkuyu, Seydişehir - Merkez, Karaman - Hasanoba,
^'T^rke*. - Sarıcalar kooperatifleri kurulmuş bu
lanmakta ve bütün bu kooperatiflerin saha«rnda sulanacak saha olarak 58 536 dekar ara
zide 132 açılacak kuyu ve filhâl açılmış 47 kuyu
mevcut bulunmaktadır, soru önergesine cevap
larımızı tanzim ettimiz tarih itibariyle. Bu
kooperatiflerin kuruluşları arttıkça geniş sa~
halan, yeraltı suyu ile sulanmaları imkânları
daha fazlasiiyle elde edilmiş olacaktır. Sayın
Kurucu'nun sorularına bu suretle cevaplarımı
takdim etmiş bulunuyorum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Nazif Ku
rucu, buyurun.

NAZİF KURUCU (Konya) — Değerli ar
Mevcut diğer tesislere gelince: Evvelce in
kadaşlarım, Sayın Bakana, zahmetinden dola
şa edilmiş bulunan Ayrancı Barajı ile halen
yı teşekkür ederim. Konu gayet ehemmiyetli
6 500 hektar,, Sille Barajı ile 200 hektar arazi
dir, çünkü Konya ciddî bir sulamaya tabi tu
sulanmaktadır. Apa Barajı ile de Çumra sula
ma şebekesinde her yıl 30 000 hektar arazinin
tulursa Türkiye'nin beslenme problemini yal
sulanmam, garanti altına alınmış bulunmakta
nız basana halledebilecek bir toprak genişliğidır. Plânlaması yapılmakta olduğu biraz önce ^ ne sahiptir. Sayın Bakanın bahsettiği Beyşe
arz edilen islerin kabili inşa bulunacak ünite
hir Suğla gölü civarındaki sulama bundan
leri yatırım, bedelleri, ve rantablite katsayıları
50 sene evvel yapılan bir tesisle halen devam
göz önünde bulundurularak DSt Genel Mü
etmektedir ve o civarı sulamaktadır. Bunun
dürlüğünün icra programlarının tanzimi sıra
genişletilmesine ait birçok projeler yapılmışsa
sında nazarı dikkate alınacaktır.
da daha ciddî olan bu konuya para sarf edilme
miştir. Sayın Bakanın söylediği gibi Sille Bara
Sayın Kurucu, soru önergesinin ikinci mad
jı misaliyle 200 dekar - yanılmıyorsam söyle
desinde, Konya'nın bölgelerinde yeraltı sula
diler, - yer sulanan derelere para harcanmak
rından geniş bir şekilde faydalanmak için kısa
suretiyle Konya'nın sulaması bir zaman ciddî
vadeli bir programımazın olup olmadığını sor
dular. Bu hususa arzı cevabediyorum.
olmıyan bir istikâmete çevrilmiştir.
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Beyşehir - Çumra kanalı üzerinde birçok es
kimeden meydana gelen çatlaklar dolayısiyle
Suğla gölü devamlı olarak taşmakta, civarın
daki 30 - 40 köyü tehditdetmekte ve bıraka
lım sulamayı, vatandaşın halen kullandığı tar
laları da kullanılmaz hale getirmektedir. Ay
rıca bahsedilen sulama bölgeleri sadece bir
kısım yerlere cevap vermekte, diğer yerler
için bir kıymeti olmamaktadır. Bazan da sula
mak için yapılan barajlar ve bunların kanal
larındaki hatalar yüzünden on milyon, yirmi
milyon liralık bir inşaatın barajın içinde kal
dığı vâki olmaktadır.
Konya'nın sulama probleminin hayali şe
kilden ziyade arazi üzerine tatbik edilen kolay,
uzun vadeli, milyarlarca liranın yazılması ve
ne zaman tahakkuk edeceği belli olmıyan bir
şekilde ortaya atılması neticeyi halletmiyecektir. Bilhassa Hükümetin ortaya çıkardığı vazi
yette Cihanbeyli, Kulu, Yunak bölgelerinin hiç
ele ahnmadığı görülmüştür. Halbuki bu bölge
Konya'da en verimli ve en kurak araziye sa
hiptir. Türkiye'de en az yaqış alan bu bölgenin
sulanması kabildir. Yunak'ta, Akgöl diye bir
gölde depolama yapıldığı takdirde hem o böl
geyi elektrik enerjisine kavuşturmak, hem de
sulamak imkânı olacaktır. Cihanbeyli'nin ve
Kulu'nun bir kısmının yeraltı su rezervi, Sayın
Bakanın da sövlediği gibi, fazladır, sulama için
daha elverişlidir.
Başbakan Konya'daki bir konuşmasında;
Konya'ya kısa zamanda 300 baraj yapılacağını
vait buyurdular, henüz bunlardan hiç birisine
başlanmadı. Konya'da barajlardan ziyade yeral
tı suyuna ehemmiyet verilmesi, netice alınması
bakımından daha faydalı olacaktır. Fakat ye
raltı sulamasının tatbikatında bu yükü köylü
nün sırtına yüklemek ve köylünün kooperatif
kurması, muayyen sermayeyi temin etmesi şar
tına muallak olarak toprağı sulamayı kabul et
mek mesuliyetli bir Hükümetin tutacağı yol
değildir. Köylünün kooperatif kurmakta gecik
mesi, birbirine karşı itimadının olmaması, mu
ayyen parayı toplıyamaması, birçok köylerin,
geniş bölgelerin sulanmaması suretiyle Türki
ye'nin tarım istihsalinin azalması neticesini do
ğuracaktır. Böyle bir sorumsuzluk içinde bu
lunanlayız. Köylü, binden fazla yerleşme yeri
olan Konya'da nihayet beş on tane kooperatif
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kurmuştur. Demek İd, sulama kooperatifleri vo
liyle yeraltı sulamasının yaygınlaştırılması ve
faydalı hale getirilmesinin imkânsız olduğu
görülüyor. Bizzat Hükümet, Bakanlık her köy
de sulama tatbikatını, o köyde bir kooperatif
kurulmasına ihtiyaç göstermeden, o köyden pa
ra yatırılmasına ihtiyaç göstermeden sulama
tatbikatını vermeli ve oraya önayak olmalıdır.
Köylünün kooperatif kurmasını ve o yolla
Konya'nın sulanmasını beklemek, Türkiye ziraatine darbe indirmek demektir.
Ayrıca bir Akşehir gölü mevzuu var. Ak
şehir gölü, Afyon ili çevresinden muhtelif ba
taklıkların suyunun da Eber gölüne ve oradan
da Akşehir gölüne taştırılması sebebiyle, eski
sahasının dört misli genişliğe yayılmıştır. Bu
demektir ki, Akşehir gölünün çevresindeki gö
lün dört misli kadar olan tarlalar ve arazi su
altındadır. Bunun için hiçbir tedbir alınmamış
tır. Bölgelerde çok uzun zamandan beri, - çok
uzun demekten maksadım; 10 - 20 seneden be
ri - gösterilen programlar, talepler netice ver
memiştir. özel temaslarımızda, bu gölün suyu
nun sulamaya elverişli olmadığı, tuzlu olduğu
söylenmişse de gölün suyu tuzlu değildir. Mu
ayyen bölgelerinde göl suyunun değişik karak
ter arz ettiği tesbit edilmiştir. Ayrıca bu göle
su veren kaynakların mansaplarında bentlere
alınması suretiyle, Sille barajı gibi 200 dekar
yeri sulayan barajdan daha verimli bentler mey
dana getirilmesi mümkün olacaktır.
Bugünkü haliyle Konya'nın sulama mesele
sinin milyarlık projelerle ifade edilmesi sure
tiyle âtiye ve uzun zaman öteye terk edilmek
istendiğini görmekteyiz. Bütçe imkânlarının
dar olduğunu, memleketimizin imkânlarının
mahiyetini biliyoruz. Bunun da Hükümet ta
rafından nazara alınarak kısa vadeli, netice alı
nan ve teşvik edici yollara gidilmesi lâzımdır.
Bir de görülen aksak tatbikat şudur: Top
rak şudur: Toprak - Su tarafından veya DSİ
tarafından muhtelif köylerde büyük makinalarla, muhakkak ki bir çok para
sarfedilerek
çıkarılan arteziyenler veya tabiî kuyular o araş
tırma bittikten sonra, suyun; adeta köylünün
istifadesine imkân bırakmamak suretiyle ağzı
nın kapatıldığını, mühürlendiğini, kilitlendiği
ni ve köylünün o sudan istifade edemediğini
çok defa görmüşüzdür. Bunun sebebini ne
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köylü, ne de biz anlıyamıyoruz. Halbuki çıkan
su, sulamaya elverişli su oluyor. Bu bakımdan
Sayın Hükümete, Kulu, Cihanbeyli ve Yunak
üzerindeki bölgesel sulamaya dikkat verme
sini, Akşehir gölünün sulamada kullanılmasını
Akşehir gölüne kaynak veren bölgelerdeki su
ların bentlenerek gene istifade edilir ve sula
mada kullanılır hale getirilmesini, diğer konu
lardaki çalışmaları da uzun vadelere mütevak
kıf olmadan istifadeye arz etmekle ve köylerde
mutlaka ve hiç olmazsa uygun bölgelerde ye
raltı sulamasının örneklerini köylüye göster
mesi yolunda tedbirler almasını tavsiye ederim.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın
Başkan, muhterem milletvekilleri; ikinci defa
huzurunuzu işgal ettiğim için af finizi istirham
ediyorum. Sayın Kurucu mütalâalarında, eğer
Hükümetin mesuliyetinin idraki içinde olması
lâzımgeldiği hakkında beyanda bulunmasaydı,
arzı cevap etmiyecektim ikinci defa.
Gerçekten sorularına en dikkatli ve titiz
bir şekilde eğilerek suallerinin çerçevesi dâhi
linde kendilerine iktiza eden cevabı hazırla
makta bir gayret gösterdiğimi ifade etmek is
tiyorum.
Konya'nın sulama meselesi çok ciddî ve
Konya'nın bütününe şâmil olarak tekniğe uy
gun ölçüler içerisinde ele alınmış bulunmakta
dır. Ne var ki, sulama meseleleri, ciddî ve ciddî
olduğu kadar uzun tetkikleri iktiza ettiren me
selelerdir. Bunu muhterem arkadaşımın tak
dir buyuracağını umuyorum. Böyle olunca, ça
lışmaların kısa zamanda, üç ayda, beş ayda,
altı ayda, bir senede bitirilemiyeceği, iki sene
de, beş senede bitirilemiyeceği malûm bir key
fiyettir. Bu ahvalde de biz ileriki senelerin
icra programlarından bahsetmek durumunda
yız; bu tekniğin icabıdır. O itibarla Sayın Baş
bakan vadetti, ama şimdiye kadar vadettiği
barajlardan hiç birisinin yapıldığını görmedik
gibi bir mütalâa, ne tekniğe, ne insafa sığar.
Ama ben şunu arz edeyim; o beyanlara uy
gun çalışmalar yapılmaktadır, realize edilmek
bakımından. Arkadaşım merak etmesinler, bis
vadettiklerimizi, ifade ettiklerimizi gerçekleş
tiren bir iktidarız, bunun pek çok misalleri
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vardır, huzurunuzda tekrar etmek istemiyo
rum. Asıl dokunmak istediğim nokta, yeraltı
suyu meselesidir.
Bir şekil bulunmuş: Toprak - Su koopera
tifleri kurulması, Ziraat Bankası, DSİ Teşkilâ
tı ve Toprak - Su Genel Müdürlüğünün işti
rakiyle kooperatif kurulmakta, köylüler, ilgili
vatandaşlar bir araya gelerek kooperatif kur
makta, Ziraat Bankası tarafından bu koopera
tiflere kredi açılmakta, aramada eğer müs
pet netice alınmazsa bunlara masraf tahmil
edilmemekte, ama müspet netice alındığı tak
dirde ilk beş senesi ödemesiz, 25 sene vâde ile,
25 sene taksitlere bölmek suretiyle köylü va
tandaşlara yeraltı sularından istifade etmek
yolu açılmış bulunmaktadır. Bu takdir edil
mesi lâzımgelen, bilhassa Konya bakımından,
suya muhtaç bulunan, yeraltı suyu mebzul su
rette mevcudolup, henüz kullanma imkânları
ve çareleri bulunmıyan Konyalılar tarafın
dan benimsenmesi ve takdir edilmesi lâzımge
len bir davranıştır. Böyle yapılmazsa, bu im
kân temin edilmezse Türkiye'deki ihtiyaçların
çokluğu, bu meselelerin seneler senesi el atıl
mamış meseleler olarak kalması ve vatandaş
ların ihtiyaçlı bulunması, bütçe imkânları mu
vacehesinde Konya 'daki fakir vatandaşın, Konya'daki köylü vatandaşın, Konya'da yeraltı su
yundan su bekliyen vatandaşın belki 30 sene,
belki 50 sene, belki 100 sene Devlet Bütçesinin
imkânlarını beklemesi iktiza eder. Bu yolu or
tadan kaldırarak aslında bu sulamadan istifa
de eden şahsın, nimetin külfete göre olması
kaidesine istinaden ve sulama işlerinde bir ge
riye dönüş bahis mevzuu olduğuna göre, bu
imkânları kolaylıkla sağlıyan bir sisteme müte
şekkir olması ve bunları teşvik etmek iktiza
eder. işte biz Hükümet olarak mesuliyetinin
idraki içerisinde bu yolu ihtiyar etmekteyiz,
ihtiyar etmiş bulunuyoruz, bunu teşvik edece
ğiz, bunun Türkiye'de tamimi için lâzımgelen
gayreti sarf edecğiz. Bu hususu huzurunuzda
tavzihan arz etmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyuran Sayın Kurucu.
NAZİF KURUCU (Konya) — Değerli ar
kadaşlarım, şunu arz etmek istiyorum ki, Sa
yın Bakana, 10 veya 20 kooperatifin sulama ba
kımından faal hale geçmesi Konya yönünden
hiçbir şeyin başlamadığını gösterir. Biz demek
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istemiyoruz ki, kooperatifler yolu ile sulama
işinin halledilmesi yorandan geri dönülsün. Fa
kat halen bu tatbikat yavaştır. Bunun hızlan
dırılması için tedbir alınması gereklidir. 300
barajın yapılacağını vadetmek güzel bir şeydir,
fakat bunun yapılmaya başlandığını görmek
lâzımdır.
Bir de yeraltı suyu ile sulanması lâzımgelen
geniş bölgelerin bulunduğu yerde o tarafa el
atılmadığını arz ettim. Kulu, Cihanbeyli, Yu
nak hakkında hiçbir malûmat almış değilim.
Konya'nın sulanması yönünde pratik çarelere,
köylüyü teşvik edici çarelere, örneklere mut
laka ihtiyaç vardır. Sonra sulanmaya devam
edildiği söylenen sahalar bundan otuz sene ön
ce, kırk sene önce de sulanan sahalardır. Bu
bakımdan neticede Konyanın sulanmaya baş
landığı ve Konya toprağının Türkiye tarımın
da hizmete açıldığı yolunda daha olumlu ve
ümit verici cevap almak isterdim. Saygılarımı
sunarım.
BAŞKAN — Soru Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanına tevcihi yönünden cevaplandırıl
mış, sadece gelecek birleşime, Tarım Bakanına
hasredilmek üzere bırakılmıştır.
Arkadaşlar, yaptığımız açık oylamaya ait
neticeler gelmiştir, okutuyorum.
İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korun
ması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma
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Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı: Oy sayısı 227, kabul
223, ret 2, çekinser 2.
Tasarı Millet Meclisince kabul edilmiştir.
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme
Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı
nın Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkın
da kanun tasarısı: Oy sayısı 228, kabul 222, ret
4, çekinser 2.
Tasan Millet Meclisince kabul edilmiştir.
17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin JTysaVm, Kütahya Millî Eğitim Müdürünün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dtp baskılara
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/618)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sakar
ya Milletvekili Hayrettin Uysal'm bir önergesi
vardır, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Gündemin 128 nci maddesinde bulunan sözlü
sorumun yazılı soruya çevrilmesine yüksek mü
saadelerinizi arz ederim.
Sakarya
Hayrettin Uysal
BAŞKAN — Yazılı soruya çevrilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, vakit hayli gecikti
ğinden 29 .12 .1967 Cuma günü saat 14 te top
lanmak üzere Birleşimi kaptıyorum.
Kapanma saati : 18,50
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7, — DÜZELT1Ş
21 nci birleşim tutanağı sonundaki 459 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır:
Sayfa
9
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
14
15

Satır

Sütun
3
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

Yanlış

17 Rus
29 1110
32 Istatitikçi
17 - 18 kız enstitüsü
26 kız enstitüsü
(33 ncü satır kalkacak)
35 ilâve satır: 10
37 - 38 kız enstitüsü
44 hizmetler
3 - 4 kız enstitüsü
16 5
600
33, okul
27 teknis.

^a»
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Doğru
Ruh
1100
İstatistikçi
enstitü
enstitü
Eğitimci (öğretmen)
enstitü
hizmet
enstitü
10
500
okulu
teknisyeni

500
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İşçilerin iyonizan radyosyonlara karşı korun ması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dairkanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir»)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat özarda
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
ibrahim Aytaç
Enver Güreli
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Binay
ismail Selçuk Çakıroğlu
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
Cemal Yavuz
AĞRI
BlTLlS
Nevzat Güngör
Cevdet Geboloğlu
AMASYA
BOLU
Nevzat Şener
Ş.
Nihat
Bayramoğlu
Ali Celâlettin Topala
Ahmet Çakmak
Kâzım Ulusoy
Kemal Demir
ANKARA
BURDUR
Hüseyin Balan
Fethi
Çelikbaş
Ali Rıza Çetiner
BURSA
Orhan Bren
Sadrettin
Çanga
Ahmet Üstün
Mustafa Kemal Yılmaz Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
ANTALYA
Barlas
Küntay
Hasan Akçaoğlu
Kasım
Önadım
Hüseyin Avni Akın
Ahmet
Türkel
(Yüzbaşı
İhsan Ataöv
ÇANAKKALE
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Nihat Akay
Ahmet Torgay
Muammer Baykan
Refet
Sezgin
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
AYDIN
Tahir Akman
Sinan Bosna
ADANA
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Kasım Gülek
Bekir Tünay
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalıay
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Murat Öner

:
:
:
:
:
:
:

450
22?
2213
2
2
218
5

edenler]
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok
ÇORUM
Hilmi incesulu
Aralan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Metin Cizreld
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Ahmet Bilgin
Ilhami Ertem
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
ismail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
Aziz Zeytinoğlu

— 124 —

GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudret Bosuter
Ali Ciiceoğlu
M. Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Sabri Özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
Ali ihsan Balım
İÇEL
Mazhar Arıkan
İSTANBUL
Çetin Altan
Orhan Birgit
Tekin Erer
Orhan Erkanlı
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
A. Coşkun Kırca
Kaya Özdemir
İlhamı Sancar
Ahmet Tahtakılıç
t. Hakkı Tekine!
Osman Nuri Ulusay

M. Meclisi
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı
tZMlR
Şevket Adalan
Şükrü Akkan
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
Hüsamettin Gümüşpala
Cemal Hakkı Selek
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüra
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Turgut Göle
Celâl Nuri Koç
Muzaffet Şaımüoğlu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı!
Ahmet Şevket Bohça
Sabrı Keskin
Âdil ToközKi
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Cengiz Nayman
Vedat Âli Özkan
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Mehmet Orhan Türkkan 1
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
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KOCAELİ
Sedat Akay
Nihat Erim
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Selçuk Aytan
Hasan Dinçer
Mehmet Necati Kalaycı]
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Seyit Faruk önder
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar
MALATYA
Lûtfi Evliyaoğlu
Hamit Fendoğlu
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NEVŞEHİR
İbrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Oğuzdemir Tüzün
Haydar Özalp
ORDU
Raif Aybar
Ferda Güley
Hamdi Mağden
Arif Hikmet Onat
Şadı Pehlivanoğlu
RİZE
Mazhar Basa
İsmail Sarıgöz
SAKARYA
Ekrem Alican
Kadri Eroğan
Muslihittin Gürer
Şerafettin Paker
Hayrettin Uysal

MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
SAMSUN
Şevket Raşit Hatipoğlu
Kâmran Evliyaoğlu
Mustafa Ok
Melâhat Gedik
Nahit Yenişehirlioğlu
Osman Şahinoğlu
MARAŞ
Namık Kemal Tütezoğlu
Kemnalî Bayazıt
Süreyya Uluçay
Hüseyin Yaycıoğlıı
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel
MARDİN
Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
İzzet Oktay
ilhan Tekinalp
MUŞ
Kâmil Özsarıyıldız

SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
SİNOP
Hilmi işgüzar
SİVAS
Nihat Doğan

[Reddedenler]
MALATYA
Mehmet Delikaya

KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun

[ÇekinserlerJ
KASTAMONU
1. Hakkı Yılanlıoğlu

I
ADANA
I Kemal Sarıibrahimoğlu
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Gıyasettin Duman
TEKİRDAĞ
Halil Başol
îlyas Demir
Keımal Nebioğlu
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
TRABZON
Ahmet Cebi
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Ömer Usta
TUNCELİ
Kenan Aral
Hasan Ünlü
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevıt
Kâmil Kırıkoğlu
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ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Karcı
ibrahim Tekin (B.)
Ahmet Tiopaloğlu (B.)
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
Süleyman Arif Emre
AFYON KARAHlSAR
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Muzaffer özdağ
Ali İhsan Ulubahşi
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
Kaaım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Orhan Alp (B.)
Kemal Bağcıoğlu
Osman Bölükbaşı (1.)
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Recai Ergüder
I. Sıtkı Hatipoğhı
Rıza Kuas
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
tlyas Seçkin
Hasan Tez
H. Turgut Toker (B.)
Hasan Türkay
Alparslan Türkeş
ANTALYA
Rafet Eker
Osman Zeki Yüksel
• ARTVİN
Turgut Altunkaya
Mustafa Rona
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
Kemal Ziya öztürk
ismet Sezgin
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kattlmtyanlarJ

BALIKESİR
Adnan Akın (I.)
Cihat Bilgehan (B.)
Fennî Islimyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozaıisü
Cihat Turgut
Mevlüt Yılına*
BÎTI4S
Zarife Koçak
BOLU
Halil İbrahim Cop
Hasan özcaıı
Hami Tezkan
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu
Faik Kırbaşlı
BURSA
ibrahim ökteim
ö. Doğan öztürkmen
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut (B.)
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik inan
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Hasan Lâtif Sarıyüce
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Fuat Avcı
Muzaffer Karan
Hüdai Oral
Zafer Nihat özel
.Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Yusuf 'Azizoğltu
Hasan Değer
Rvcai tskenderoğlu
EDlRNB
Nazmi özoğul
ELAZIĞ
Kemal Satır
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ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
(B.)
Nafiz Giray
Sadık Perinçek
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Seyfi öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Kâmil Ocak (B.)
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etem Kıkçoğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Ali İhsan Çelikkan
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Oilli
Yahya Kanbolat
İSPARTA
irfan Aksu
Süleyman Demirel
(Başbakan)
İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Sadun Aren
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Sadettin Bilgiç (B.)
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Ali Esat Birol
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâç
Orhan Seyfi Orhon
Osman özer
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Reşit Ülker
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
ihsan Gürsan
Settar Iksel
Nihad Kürşad (B.)
Şinasi Osma
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Cengiz Ekinci
Âdil Kurtel
KASTAMONU
Adil Aydın
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
Süleyman Onan
KOCAELİ
ismail Arar (Bşk. V.)
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Bahri Dağdaş (B.)
M. Ziyaeddin Izerdem
İhsan Kabadayı
ismet Kapısız
Nazif Kurucu
Fakih Özfakih

M. Meclisi
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Himmet Erdoğmuş
Mesut Erez
İsmail Hakkı Yıldırım
MALATYA
Hüseyin Doğan
Şaban Erik
ismet inönü
MANİSA
Sami Binicioğlu
Muammer Dirik
Mithat Dülge
Önol Sakar
M AR AŞ
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
Hacı Ahmet Özsoy
Vefik Pirinçcioğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal

B : 22

Seyfi Güneştan
MUĞLA
Adnan Akarca
Seyfi Sadi Pencap
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç,
Nermin Neftçi
NEVŞEHİR
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Ruhi Soyer
ORDU
Ata Bodur,
Feridun Cemal Erkin
Kemal Şensoy
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Yaşar Akal
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îlyas Kılıç
Salâhattin Kılıç
SİİRT
Misbah Ongan
Adil Yaşa
SİNOP
Mustafa Kaptan
Cemil' Karahan
Niyazi Özgüç
SP7AS
Nasuh Nazif Arslan
Orhan Kabibay
Kâzım Kangal
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Pallaoğlu
Gültekin Sakarya
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOK* T
İrfan Solmazer
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu

[Açık ü\yeliklerj
Adana
Çorum
Diyarbakır
istanbul
Urfa
Yekûn
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1
1
1
1
1

Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Osman Turan
AM Rıza Uzuner
URFA
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Cemal Güven
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Orhan Dengiz
VAN
Muslih Görentaş (I. U.)
Kinyas Kartal
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadmla
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur (I. Ü.)
ZONGULDAK
Talât Asal
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
S. Tekin Müftüoğlu (B.)
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki kanun
tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasan Kalbul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

450
228
222
4
O

u

Oya katılmıyanlar
217
Açık üyelikler :
5
[Kabul
ADANA
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Kasım Gülek
Bekir Tünay
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Murat öner
AĞRİ
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
Ali öel âlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Hüseyin Balan
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım öoşkun
Orhan Eren
Recai Ergüder
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
M. Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
ihsan Ataöv

Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Sinan Bosna
Yüksel Menderes
Nahit Menteşe
Reşat özarda
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
İbrahim Aytaç
Enver Güreli
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
İsmail Selçuk Çakıroğlu
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
Cemal Yavuz
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğhı
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
BURDUR
Feıthi Çelikbaş,
BURSA
Sadrettin Çanga
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay

edenler]
Kasım önadım
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok
ÇORUM
Hilmi İncesulu
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Metin Cizreli
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
ll'hami Erteım
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
Samet Güldoğan
Kemi Nedimoğlu
ERZİNCAN
Âdil Sağıroğlu
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ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinli
Adnan. Şenyurt
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
Aziz Zeytinoglu
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudröt Bosuter
AH Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Talât Köseoğlu
Reşat Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
Ali İhsan Balım
İÇEL
Mazhar Arıkan

M. Meclisi
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1
SİNOP
İSTANBUL
1
MUĞLA
i Feyyaz! Koksal
İlhan Tekinalp
Hilmi İşgüzar
Cengiz Nayman
«Çetin Altan
MUŞ
SİVAS
Mehmet Yüceler
Tekin Erer
KIRKLARELİ
Nermim Neftçi
Nihat Doğan
•Orhan Erkanh
Kâmil Özsarıyıldız
Mehmet Atagütı
Gıyasettin Duman
Mustafa Ertuğrul
NEVŞEHlIi
Orhan Türkkan
TEKİRDAĞ
A. Coşkun Kırca
KIRŞEHİR
İbrahim Boz
Halil Başol
Kaya özdemir
Memduh Erdemir
S. Hakkı Esatoğlu
llyas Demir
îlhami Sancar
KOCAELİ
NİĞDE
Ahmet Tahtakılı$
Kemal Nebioğlu
Sedat Akay
î. Hakkı Tekmel
Yaşar Arıbaş
TOKAT
Oğuzdemir Tüzün
Osman Nuri Ulusay
Nihat Erim
Fethi Alacalı
Süreyya Sofuoğlu
Haydar Özalp
Aydın Yalçın
Cevdet Aykan
KONYA
Mehmet Yardımcı
M.
Şükrü Çavdaroğlu
ORDU
Selçuk'Aytan
İZMİR
Osman Hacıbaloğlu
Rifat Aybar
Hasan Dinçer
Şevket Adalan
Bedrettin Karaerkek
Ferda Gül ey
Mehmet Necati Kalaycı Hamdi Mağden
Şükrü Akkan
Osman Saraç
Mekki Keskin
Şeref Bakşık
TRABZON
Arif Hikmet Onat
Yunus Koçak
Ahmet
Cebi
Muzaffer Döşemeci
Sadi Pehlivanoğlu
Osman Zeki Efeoğlu
Sait Sına Yücesoy
Hamdi Orhon
RlZE
Ahmet Şener
KÜTAHYA
Hüsamettin Gümüşpala
i Mazhar Basa Himmet Erdoğmuş
Ömer Usta
Cemal Hakkı Selek
ismail Sarıgöz
Mehmet Ersoy
Enver Turgut
TUNCELİ
SAKARYA
Kemal Kaçar
Kenan Aral
KARS
Ekrem Alican
Hasan Ünlü
MALATYA
Lâtif Aküzüm
Kadri
Eroğan
Lûtfi Evliyaoğlu
URFA
Abbas Ali Çetin
Muslihiddin Gürer
Necmettin Cevheri
Hamit Fendoğlu
Sevinç Düşünsel
Şerafettin Paker
Mahmut Çe'tin
MANİSA
Turgut Göle
Hayrettin
Uysal
Neriman Ağaoğlu
Ramazan Tekeli
Celâl Nuri Koç
SAMSUN
Ertuğrul Akça
Muzaffer Şamiloğlu
UŞAK
Ali Fuat Alişan
Osman Yel/tekin
Süleyman Çağlar
M. Fahri Uğrasızoğlu
Muammer Erten
Kâmran Evliyaoğlu
VAN
KASTAMONU
Melâhat Gedik
Şevket
Raşit
Hatipoğlu
Mehmet Emin Erdinç
A. Muzaffer Akdoğanlı
Mustafa Ok
Osman Şahinoğlu
M. Salih Yıldız
Ahmet Şevket Bohça
Namık Kemal Tülezoğln
Nahit Yenişehirlioğlu
YOZGAT
Sabrı Keskin
Süreyya Uluçay
Nuri Kodamanoğlu
MARAŞ
Âdil Toközlü
Bahattin Uzunoğlu
Neşat Tanrıdağ
Kemali Bayazıt
I. Hakkı Yılanhoğlu
Şevki
Yücel
ZONGULDAK
KAYSERİ
Hüseyin Yaycıoğlu
StİRT
S. Ekmel Çetineı
Mehmet Ateşoğlu
MARDİN
AbdülLalim Araş
Bülent Ecevit
Nazmi Oğuz
Fehmi Cumalıoğlu
Kâmil Kırrkoğlu
1 Hüseyin Hüsnü Oran
A. Atıf Hacıpaşaoğlu | Fuat Uluç
[Bedded enler]
EDİRNE
Ahmeet Bilgin

1

KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun

1

KONYA
Seyit Faruk Önder

[ÇekinserlerJ
ADANA
Mahmut Bozdoğan \
Kemal Sanibrahimoğlu
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MALATYA
Mehmet Delikaya

M. Meclisi
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katümıyarilar]

Süreyya Koç
ADANA
Mesut Ozansü
Hasan Aksay
Cihat Turgut
Ali Karcı
Mevlüt Yılmaz
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
BİLECİK
ADIYAMAN
Şadı Binay
Nazım Bayıllıoğlu
BİTLİS
Süleyman Arif Emre
Zarife Koçak
AFYON KARAHISAR
BOLU
Mehmet Göbekli
Halil ibrahim Cop
Şevki Güler
Hasan Özcun
Muzaffer özdağ
Hami Tezkan
Ali İhsan Ulu bahsi
BURDUR
AĞRI
t. Hakkı Boyacıoğlu
Abdülbâri Akdoğan
Faik Kırhaşlı
Kasım Küfrevi
BURSA
AMASYA
ibrahim öktem
Ahmet Demiray
Ö. Doğan Öztürkmen
ANKARA
Mustafa Tayyar
İsmail Rüştü Aksal
Mehmet Turgut (B.)
Orhan Alp (B.)
Bahri Yazir
Kemal Bağcıoğlu
ÇANAKKALE
Osman Böliikbaışı (1.)
Cihad Baban
Ahmet Dallı
Şefik inan
1. Sıtkı Hatipoğlu
ÇORUM
Rıza Kuas
Abdurrahman Güler
Emin Paksüt
Hasıan Lâtif Sarıyüee
llyas Seçkin
Nejdet Yücer
Hasan Tez
DENİZLİ
•H. Turgut Toker (03.)
F
u
a
t
Avcı
Hasan Türkay
Muzaffer Karan
Alparslan Türkeş
Hüdai Oral
ANTALYA
Zafer Nihat özel
Refet Eker
Atıf Şohoğlu
Osıman Zöki Yüksel
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
ARTVİN
Hasan Değer
Turgut Altunkaya
Reoai Iskenderoğlu
Mustafa Rona
AYDIN
EDÎRNE
Mustafa Şükrü Koç
Nazmi özoğul
Kemal Ziya öztürk
ELÂZIĞ
İsmet Sezgin
Kemal Satır
ERZİNCAN
BALIKESİR
Hüsamettin Atabeyli
Adnan Akın (1.)
(B.)
Cihat Bilıgehan (B.)
Nafiz Giray
Fennî tslimyeli
Sadık Perinçek
Ahmet îhsan Kırımlı

ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Seyfi Öztürk (B.)
Ertuğnıl Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Ali .ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Kamil Ocak (B.)
GİRESUN
Nizam ettim Erkmen
I. Etern Kılıçoğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Ali ihsan Çelikkan
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Oilli
Yahya Kanbolat
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
irfan Aksu
Süleyman Demirel
(Başbakan)
IÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Sadun Aren
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykam
Sadettin Bilgiç (B.)
Orhan Birgift
Ali Esat Birol
Ferruh Bozbeyli
(Balkan)
Nurettin Bulak
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Nuri Eroğan
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâç
Orhan Seyfi Orhon
Osman özer
Solim Sarper
Fuad Sirmen
Reşit Ülker
IZMlR
Mehmet Ali Aytaş
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
ihsan Gürsar
Settar Iksel
Nihad Kürşad(B.)
Şirıasi Osma
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Cengiz Ekinci
Âdil Kurtel
KASTAMONU
Adil Aydın
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Turhan Feyzioğhı
v'edat Âli Özkan (B.)
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
Süleyman Onan»
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşk. V.)
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Bahri Dağdaş (B.)
M. Ziyaeddin İzerdem
İhsanı Kabadayı
ismet Kapısız
Nazif Kurucu
Fakih özfakih
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır

M. Meclisi
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mesut Eren
I. Hakla Yıldırım
MALATYA
Hüseyin Doğan
Şaban Erik
İsmet înonü
MANİSA
Sami Binieioğlu
Muammer Dirik
Mithat Dülge
önol Sakar
MARAŞ
Vey«l Kadıoğlu
Enver Kaplan
Hacı Ahmet özsoy
Vefik Pirinçcioğlu
MARDİN
E»at Kemal Aybar
İbrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Günegtan
MUĞLA
Adnan Akarca
izzet Oktay (î. Ü.)
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Seyfi Sadi Pencap
Turan Şahin
MUŞ
Kemal Aytaç,
NEVŞEHİR
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Ruhi Soyer
ORDU
Ata Bodur
Feridun Cemal Erklin
Kemal Şensoy
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Cevat Yalçın
SAKARYA
Nuri Bayar
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SİNOP
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Niyazi özgüç

URFA
Halil Balkısı
Behice Hatko (Boran)
Cemal Güven

SİVAS
Nasuh Nazif Andan
Orhan Kabibay
Kâzım Kangal
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
Tahsin Türkay

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğltı
Orhan Dengiz

TEKİRDAĞ
Orhan öztrak
TOKAT
îrfan Solmazer

SAMSUN
Yaçar Akal
llyas Kılıç
Salâhattin Kılıç
SİİRT
Misbah Ongan
Adil Yaşa

TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
0*man Turan
Ali Rıza Uzuner

[Açtk

üyelikler]

Adana
Çorum
Diyarbakır
İstanbul
Urfa

1
1
1
1
1

Yekûn

5
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VAN
Muslih Görentaş (1. ü.)
Kin yas Kartal
YOZGAT
İsmai! Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadınlı
Turgut, Nizamoğlu
Celâl Sungur (1. Ü.)
ZONGULDAK
Talât Asal
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit, Karakaş
S. Tekin Müftüoğlu
(B.)
Kemal Doğan Sumgun

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
22 NCÎ BİRLEŞİM
27 . 12 . 1967 Çarşamba
Saat : 14.00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
meyve ve söbze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/20)
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21)
3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22)
4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesizin, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen
tetkik ve teslbit etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek,
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23)
5. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bü
yük halk
kütlelerinin
sağlığını tehdide-

den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/24)
6. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25)
7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/26)
8. — Kayseri Milletvekili Turhan
Feyzioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26)
9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarım tesbit etmek üzere Anayasanın
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme
açılmasına dair önergesi. (8/27)
10. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanının
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X I . — İşçilerin iyonizan raJdyoısyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/342) (S.
Sayısı : 310 ve 310 a İnci ek)

2 —
X 2. — Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri
hakkında kanun tasarısı (1/403) (S. Sayısı :
447 : ve 447 ye 1 nei ek)

8. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüstü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından
sözlü sorusu. (6/389)

II

9. — Traibzon Milletvekilli Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/390)

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri
Başpiskopos Ya/kovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306)
2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğto'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi
yıl programına alınacağına dair Ulaştırana Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333)
3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335)
4 — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354)
5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren
CENTO teşkilâıtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359)

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ıın,
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Ecnerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/406)
•II. —• 'Erzurum Milletvekili Gıyasofctiın Kanaca'nm, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416)
12. — 'Sinop Milletvekili Hilmi İşgüziarm,
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştı rina Bakanından sözlü sorusu
(6/417)
13. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında no gibi esasların nazara alındığına
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429)
14. — Konya Milletvekili Nalız Kurucıı'nun,
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/430)
15. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun,
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
banından sözlü sorusu (6/431)

6. — Kars Milletvekili Âdil Kur t el'in, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu.
(6/363)

16. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun,
Konya ilinde sulama ile entansif zira ati hâkim
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434)

7. — Trabzon- Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388)

17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/435)
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18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436)
19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438)
20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439)
21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji
Grupu
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/441)
22. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442)
23. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü sorusu (6/443)
24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü
sorusu (6/444)
25. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair.Maliye, Ticaret
ve İmar ve İskân bakanlarıdan sözlü sorusu
(6/449)
26. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm,
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tarâş'ce satmalınıması için bir emir verilip venilmediğine
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/452)
27. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,
İlkokul öğretmenlerine de konut yapılmasının

düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim
Bakanımdan sözlü sorusu (6/458)
28. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm,
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıyacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/465)
29. — Mardin Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475)
30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında,
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına!
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu.
(6/477)
31. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in,
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde,
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin,
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin
oturduğuna dair Çalışma
Bakanından sözlü
sorusu (6/489)
32. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm,
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının,
haftalık ders saatlerine ve bunların girmedik
leri derişler için, diğer öğretmenlere ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu ('6/490)
' 33. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın,
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/491)
34. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa AkaPm, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakamından sözlü sıoruısu (6/496)
35. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu. (6/504)
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36. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suistimal olup olmadığına dair Maliye Bakanından
sözlü sorusu. (6/512)

47. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızılkaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528)

37. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başibakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514)

48. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifteköy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân
Bakanından sözlü sorusu. (6/529)

38. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma
Bakanından sözlü sorusu. (6/515)

49. — Bitlis Milletvekili Cevdet Gebeloğlu'nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530)

39. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da
vuku 'bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün
Erzurum'a na'kil seböbine dair İçişleri ve Millî
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516)

50. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531)

40. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu. (6/519)
41. .— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine
dair Başibakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/522)
42. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 'bâzı ilâç lâbaratuvar ve fabrikalarına ortak
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/523)
43. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524)
44. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/525)
45. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/526)
46. — Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527)

51. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm,
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532)
52. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533)
53. — 'Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaasınm, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534)
54. — Kırklareli Milletvekili Hasan 'Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535)
55. — Adana Milletvekili Malhmüt Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536)
56. — Adana Milletvekili) Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaasının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu.
(6/537)
57. —• Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin,
Aydm ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü-
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nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji I
68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
(6/539)
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
58. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
kanından sözlü sorusu. (6/551)
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540)
>69. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
59. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
sözlü sorusu. (6/552)
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/541)
60. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542)
61. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543)
62. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzuner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544)
63. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545)
64. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546)
65. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547)
66. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549)

70. — Kocaeli Milletvekili; Süreyya Sofuoğlu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından
sözlü sorusu. (6/553)
71. — Nevşehir
Milletvekili
SalâJhattin
Hakkı Esatoğlu'nun,
Almanya ve Belçika'ya
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu.
(6/555)
72. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'm, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelândan korunması için ne düşünüldüğüne dair
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556)
73. — Afyon Mulletvelkili 'Muzaffer Özdağ'ın, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu. (6/557)
74. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558)
75. —. Afyon Karalhisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560)
76. — Afyon Karahisar Miletvekiliı Muzaf
fer Özdağ'm, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561)
77. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu.
(6/562)

67. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
78. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'din,
nından sözlü sorusu. (6/550)
I eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge-

nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden
zorla talıkikat evrakını alıp almadığına dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564)
79. — Tra'bzon Miletvekili Ahmet Şener'in,
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu (6/565)
80. — Konya Milletvekili Nazilli Kurucu'nun,
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566)
8.1. — Konya MU l.ettv ekili Nazif Kurucu'nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567)
82. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568)
83. — «ivas Milletvekili Nazif Aralan'm, Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu. (6/569)
84. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570)
85. — Aydın Milletvekili M. Şükrü
Samsun ilköğretim Müfettişinin Orta
Âmme idaresi Enstitüsünce açılan burs
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî
Bakanından sözlü sorusu. (6/571)

Koç'un,
- Doğu
imtiha
Eğitim

86. — Ankara Mıiıllctvekili Hüseyin Balan'm, Maraş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572)
87. — Kııklarcli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına
dair Başbakandan sözlü sorusu. ('6/575)
88. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576)

89. — Erzurum Millet/vekil. Adnan Şenyurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma
Bakanından sözlü sorusu. (6/577)
90. — İstanbüL Milletvekili Reşit Ülker'in,
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü
sorusu. (6/578)
91. —• Aydın Milletvekili Kesat Özarda'nm,
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi
Başkanından sözlü sorusu (6/579)
92. — İstanbul Milletvekili Nuri ErOğan'ın,
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/580)
9-'i. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm,
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko
miserliğine e bâzı şahısların evlerinin aranması,
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sebebine
dair İçişleri Bakanından sö'zlü sorusu. (6/581)
94. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu. (6/582)
95. __ Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583)
96. — Afyon Karalımı* Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Müdürlüğü ile Adana Şubesirideki hizımetliler
arasında vükubulan ihtilâfa dair Başbakan
ve Çalışma Bakanından sözlü «sorusu. (6/584)
97. — İzmir Milletvekili Arif Ertung'a'nm,
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltüip
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585)
98. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret.
Tarım, İmar ve İskân, bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586)
99. — Adana Miletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın iSaimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir
p'lân olup olmadığına dair Barbakandan sözlü
sorusu. (6/587)
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100. — Adana Milletvekili! Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanımdan sözlü sorusu. (0/588)
101. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ıu,
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne 'kaJdar normal bir işletmeye aeılımayış se
bebine ıdair Bayındırlık Bakanımdan sözlü soru
su. (6/589)
102. — Sinop Milletvekili! Hilmi İşgüzar'ıu,
Trabzon ile Araklı - Varzalıan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590)
103. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve
yük ara'bası sahiplerinin müreffeh bir hayata
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591)
104. —Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir maksa;tla yurdumuza
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan
sözlü sorusu. (6/593)
105. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Afyon Karahisar ild köylerinden
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba106. — Aydın Milletvekili Beşat Özarda'nm,
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595)
107. — Konya Milletvekili YuuUs Koçak'm,
içel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596)

111. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından
sözlü sorusu (6/600)
112. —• Samsun Milletvekili Yaşar AkaPın,
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601)
1.13. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın,
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602)
U4. _ Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604)
115. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605)
1.16. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606)
117. — Kocaeli, Milletvekili Nihat Erim'in,
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni
bir araba vapurunun hizmete konup konmıyacağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/607)
118. —• Kocaeli Milletvekili Nıilha't Erim'in,
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608)
119. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in,
İzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında
yardım, yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609)

108. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/597)
109. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598)

120. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 19651966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610)

1.10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599)

121. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/611)
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122. —• Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm,
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma
Bakanından sözlü sorusu (6/612)
123. — Tekirdağ Milletvekilli Kemal Neibioğlu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/613)
124. — İstanbul Milletvekili Ooşkun Kırea'ran, Harp - tş Federasyonuna bağlı sendikalarca
uygulanan gi'eve dair Millî Savunma ve Çalışma
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614)
125. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615)
126. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in,
Parafinli zeytinyağı arın sebobolduğu olaylara
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616)
127. —• Konya Milletvekili ismet Kapısız'm,
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/617)
128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'in, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/618)
129. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619)
130. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'din,
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620)
1131. _ Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621)
132. — Konya Milletvekil Nazif Kurucu'nun,
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaasmm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu.
(6/622)
133. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların

ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623)
134. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/624)
135. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625)
•136. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy İşleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/626)
137. — Konya Mile'tvekili NazıM' Kurucu'
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından
sözlü sorusu. (6/627)
138. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem
dahilinde yürütüldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/628)
.139. — Konya Miletvekili Yunus Koçak'in, Kuzey Atlantik Andlaşmasından, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/630)
140. — Ankara Milletvekili 1. Sıtkı Haıtipoğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/631)
141. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım
Bakanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632)
142. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-'
ıran, Akşehir Erkek Sa/nat Enstitüsünde elek
trik ve ımotor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker
Okulu açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/633)
143. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar' Bakamından sözlü soru
su (6/634)
144. —• Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alınan
barajlara ve Uluırmak suyumun taşmasının
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanımdan sözlü sorusu (6/635)
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145. —Niğde Milletvekili Ruhi Soyeri'n Niğdair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648)
»de*nin, Nar - Kö tüy ayla - Bozköy - Çiftlik kes
158. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın,
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve içiş
\ Maraş'in Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636)
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade
146. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsal ile
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi
(6/649)
Bakanından sözlü sorusu (6/637)
159. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı147. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü üe ter
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı
minal ve hava meydanlarında çalışan personele
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638)
Bakanından sözlü sorusu. (6/650)
148. —. Sinop Milletvekili Hilmi tşğüzar'm,
160. —• Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
Sinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
bâzı fabrikalar tarafından izmit körfezine akı
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
tılan klorlu artık suların tesirinden, su ürün
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639)
lerinin korunmasına dair Ticaret Bakanından
149. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysözlü sorusu. (6/651)
sal'ın, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli
161. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
lü sorusu (6/640)
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî
150. — Sinop Milletvekili Hilmi tşğüzar'm,
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/652)
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye
162. — Samsun Milletveküi tlyas Kılıç'in,
Bakanından sözlü sorusu (6/641)
Samsun
Fuarına 5 000 İka maaşla bir müdür
151. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk
Ticaret
Bakanından sözlü sorusu. (6/653)
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
163.
— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın,
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642)
Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
152. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
leceğine dair Gümrük ve Tekel
Bakanından
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
sözlü sorusu. (6/654)
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643)
164. — Tokat Mületvekili Osman Saraç/ın,
153. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin
su. (6/655)
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
165. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
su (6/644)
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay
154. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in,
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
Dizel lokomotiflerin Erzurum • Kars hattı ara
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656)
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
166. —Tokat Milletvekili Osman Saracın,
nından sözlü sorusu (6/645)
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı
155. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
kamlarından sözlü sorusu. (6/657)
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair içişleri,
167. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
imar ve iskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646)
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin.
156. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün,
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, içişleri
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne
ve Devlet hakanlarından sözlü sorusu. (6/658)
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından
168. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm,
sözlü sorusu (6/647)
Kuzey (Iram) karayolunun ne zaman trafiğe
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından »öz
157. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
lü sorusu. (6/659)
««ima ürününün ihracı ve değerlendirilmesine

169. — Tokat (Milletvekili Osman Saraç'm,
Erbaa ve Niksar ilçelerinin bâzı bölgelerinde
şamfıstığı ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp
düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/660)
170. —• Erzurum (Milletvekili Nihat Diler'in,
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü
sorusu. (6/661)
171. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Karayazı ilçesinin yollarına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/662)
172. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Şenkaya r Bardız ve Yeniköy yo
lu güzergâhına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu. (6/663)
173. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasankale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorrusu. (6/664)
174. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Tekman - Oökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665)
175. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Hazine adma tesbit ve tescili
yapılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/666)
176. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Afyon Karahisar Hava Alanı
inşası için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş
olduğuna dair Ulaştırma ve Millî Savunma
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/667)
177. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,
(Niğde'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına ve
Bor - Zengen yohı kenarındaki arazilerin su
lanmasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu. (6/668)
178. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Diyanet İşleri Başkanına ve Diyanet İş
leri teşkilatındaki atanmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/669)

179. — Kırklareli
Milletvekili
Hasan
Tahsin Uzun'oın, pancar yetiştiren çiftçinin hak
larının korunmasına dair iSanayi Bakanından
sözlü sorusu (6/670)
180. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdodoğan'ın, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı
Akça köylülerinin kullandıkları arazilere dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/671)
181. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın bâzı ilçe ve
bucaklarına
bağlı köylerin yol ve içme suyu ihtiyacına da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/672)
182. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Horasan'ın bâzı köylerle irtibatını sağlıyan yol
ların yapımına dair Köy İşleri Bakanından
sözlü sorusu (6/673)
183. — Erzurum Milletvekili Nihat DilerUn,
İspir ilçesinin 20 köyünü ilgilendiren yol ve köp
rülerin yapımına dair Köy İşleri Bakanından
sözlü sorusu (6/674)'
184. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Hükümet üyelerinin yaptıkları
dış gezilere dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/675)
185. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, bir Bakanın eşi tarafından Mil
letlerarası telefonla, yapılan konuşmaya dair
Başbakandan sözlü sorusu. (6/676)
186. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm,
İstanbul Belediye İmar ve Plânlama Müdür
Muavinine dair İçişleri, İmar ve İskân bakanla
rından sözlü sorusu. (6/677)
187. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, Urfa - Mardin yolunun ne zaman asfaltlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/478)
188. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı
Hatipoğlu'nun, Etnografya müzesi önündeki
Atatürk anıtının onarılmasına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. ı (6/679)
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