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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI ' 205,213 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tank Zi
ya Ekinci'nin; Anayasanın haberleşme 
hürriyeti, özel hayatın gizliliği ve konut 
dokunulmazlığı ilkelerini zedeliyen olay
lar görüldüğü ve Erzurum Üniversite
si öğrenci Yurduna yerleştirilen ses alma 
cihazı konularındaki demeci ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı 205:208 

2. — Burdur Milletvekili Faik Kır-
başlı'nm, Burdur ilinin önceki gün uğra
dığı sel felâketine ve bu konuda tedbir
ler alınması gerektiğine dair demeci ve 
Sinerji "ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin/in cevabı 208:209 

3. -^ Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'in, 
açılmakta olan Karadeniz tütün piyasası 
İŞİn alınması gerekli tedbirlere dair demeci 209; 

210 

Sayfa 
4. — Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'-

in, «Köy Alt - Yapı Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü kurulmasına dair kanun teklifi» 
nin, havale edilmiş olduğu Maliye, Köy İş
leri ve Plân komisyonlarından seçilecek 3 
er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/256) 
(4/267) 210:212 

5. — Sanayi Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ri-
fat öztürkçine'nin 507 sayılı Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Kanununun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin, ilgili Bakanlık ve kuruluşların ya
zılı mütalâalarının henüz gelmemiş olması 
sebebiyle, görüşülemediğine dair tezkeresi 
(3/828) (2/524) 213 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Adapazan deprem bölgesinde, sağlam 
ve hasar görmemiş binaların yanındaki 
betonarme binaların bir moloz yığını ha
line gelmesi nedenlerini tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
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Sayfa 
Meclisi araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/21) 213:231 

7. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, soruların görüşüldüğü' bir
leşim gündemlerine 50 den çok sözlü soru 
alınmamasına dair önergesi. 231:232 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 213 
1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi. 1/448; Cumhuriyet Senatosu 1/833) 
(S. Sayısı : 462) 213,246:249 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/449) (Cumhuriyet Senatosu 
1/835) (S. Sayısı : 463) 213,250:253 

3. — Millet Meclisi idare âmirleri İz
zet Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sun-
gur'un, 1967 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
2/581; Cumhuriyet Senatosu 2/231) 
(S. Sayısı : 464) 213,254:257. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 233 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 233 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat 
ayında yurdumuza gelmesine neden ve 
nasıl izin verildiğine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/306) 233 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi 
tarihte başhyacağına ve hava alanı ya
pımının hangi yıl programına alınacağı
na dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/333) 233 

— 202 

Sayfa 
3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz bölgesinde, bu me-
yanda Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah 
ve inkişafı için alınmış ve alınacak ted
birlerin neler olduğuna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/335) 233 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmaların hangi saf
hada olduğuna dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/354) 233 

5. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
hangi iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sigorta şirketlerine ortak olduklarına ve 
bu teşekküllerin sigorta işlerini hangi si
gorta şirketlerine yaptırdıklarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/363) 233 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Oku
lunun, meslekî öğretimle görevli eleman 
ihtiyacının ne zaman giderileceğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/388) 233 

7. — 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 iskân ve Köy İşleri bakanlarından so
rusu ve İmar ve iskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun sözlü cevabı, (6/389) 233:235 

8. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin orta
okul, lise, sanat ve teknik okul ihtiyacını 
gidermek için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sorusu Millî Eğitim Bakanı 
ilhami Ertem'in sözlü cevabı. (6/390) 235:239 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan 
tohum dağıtımında ne gibi esasların na
zara alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/429) 239 

10. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, Türkiye'de, merkezi dışarda bu
lunan kaç dernek olduğuna dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/430) 239 
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11. — Konya Milletvekili Nazif Ku

rucu 'nun, Türkiye'de, dışardan yöneltilen 
bir hristiyanlık propagandası olup olma
dığına dari İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/43İ) 239 

12. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, Konya ilinde sulama ile entan-
sif ziraati hâkim kılmak için ne gibi 
çareler düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/434) 239 

13. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, küçük esnafın, fakir zümrenin 
ve köylünün yeterli krediye kavuştu
rulması için ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/435) 239 

14. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, yeniden hazırlanmakta olan 
Köy Kanununun ne zaman Meclise sevk 
edileceğine dair İçişleri Bakanından söslü 
sorusu. (6/436) 239 

Sayfa 
15. — Konya Milletvekili Nazif Ku-

rucu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile 
jkurulan işletmelerin istihsallerinin, muay
yen bir kısmının ihracedilmesi için alın
mış bir tedbir olup olmadığına dair Sa
nayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/438) 239 

16. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, mahkemelerdeki işlerin süratini 
sağlamak konusunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Din-
çer'in sözlü cevabı. (6/439) 239:242 • 

17. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Beslenme, Gıda Kontrol ve Tek
noloji Grupu Başkanlığının, lüzumu aşi
kâr olduğu halde, lâğvedilmesi gerekçesi
nin ne olduğuna dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/441) 242 

18. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in, Erzurum ovasının sulanması için ne 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in 
sözlü cevabı. (6/442) 242:245 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BÎKlNCİ OTURUM 

Saat 14,00 te yapılan yoklama sonunda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından Birleşi
me bir saat ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

Başkanlıkça, yeni yılın sayın üyeler için 
sağlık ve başarı ile geçmesi, alınacak kararların 
Türk Milletine refah ve mutluluk getirmesi di
leğinde bulunuldu. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sa
karya ilinin geçirmiş olduğu zelzele ve sel felâ
ketleri sebebiyle güç ekonomik: şartlar içinde 
bulunan çiftçilere yardımcı olmak üzere bu yıl 
pancar ekim sahası tahdidinin kaldırılması ve 
çalışmak için yabancı ülkelere öncelikle gön
derilmeleri imkanının sağlanması konularında

ki demecine İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm, 
3704 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü madde-
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna 5 madde 
eklenmesine dair ikamın teklifini geri aldığı ve 

İstanbul Milletvekili Mehmet Yardımcı'nm, 
adı geçen teklifi benimsediği hakk ında öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley'in, 5682 sayılı Pasaport Kanunun
da ve 

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, gün
demin 12 nci sırasında bulunan 3456 sayılı No
terlik Kanununda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tekliflerini geri aldıklarına dair 
önergeleri okundu ve tekliflerin geriverüdiği 
bildirildi, 

— 203 — 
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Başbakanlık tenkerelerindeki isteğe uyula
rak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askerî Mah
kemesince hükmolunan ölüm cezası T. B. M. 
Meclisince müebbet hap33 çevrilen Kayaoğiu er 
Muzaffer Gullas hakkındaki dosya ile 

4938 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sa
yılı Kanunla değişik 12 nci maddesine bir fık
ra eklenmesin© dair kanun tasarısının gerive-
rildiği hususu bilgiye sunuldu. 

Yerli İlâç Endüstrisi Arattırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun görev süresinin, 
bitimi tarihinden itibaren iki ay daha uzatıl
masına dair tezkeresi vs 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık teske
resinde gösterilen sebep ve sürelerle inin veril
mesi kabul olundu. 

Vazife ile yurt clışma giden Dışişleri Eflani 
îhsan Sabri Çağiayangil'e içimleri Bakam Fa
ruk Sükan'm vekllik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ganel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gecen yıl v?,îa davet üzerine Yugoslavya 
ve Çokovlovakya'ya giden Parlâmento heyetle
rimize mukabil, bu defa adı göçen ülkelerin 
Parlâmento heyatlerimn T. B. M. Malisinin 
davetlisi olarak çağralnmlannm ry.Tun müta
lâa olunduğuna dair Müşterek Başkanlık Divanı 
kararları kabul olundu. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişik!.jfı yapılması haklonda ve 
432 ve 4(V5 S. Sayılı basmayasılarla ilgili ka
nun tasarıları ile, 

Millet Meclisi îdare Âmirleri izzet Oktay, 
Muslin Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1907 malî 
yılı Bütço Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması halikında kanun teklifinin 
maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya su
nuldu ise de, oylama sonuçlarının aynı oturum 
Ü onunda bildirilmemiş olması sebebiyle oylama
ların gelecek Birleşimde tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1987 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
baklanda kanun tasarısının tümü üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Birleşime 10 daldka ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTUEUM 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işlere 

ayrılan samanın dolduğu, birinci görüş/ölmesi 
yapılacak inlere geçileceği bildirildi. 

Türk parası laymotini koruma hakkındaki 
1567 sayıh Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısının tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

10 . 1 . 1968 Çarşamba günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,08 de son 
varildi. 

'Başkan 
İsmail Arar 

Kâtip 
Kenan Aral 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacak 

SOEULAE 

Sözlü sorular 
1. — Mardin Milletvekili İbrahim Aksoy'un, 

lâğvedilen vakıf memıırluldan ile ihdas edilen 
müdürlüklere dair sözlü soru önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/688) 

2. — Bilecik M lletvckili İsmail Selçuk Ça-
kıroğlu'nun, Bozüyük'ten geçen İstanbul - Es
kişehir yolu için yapılan istimlâklere ve Eski
şehir - Bursa yolunun kısaltılmasına dair sö^lü 
son; önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/639) 

3. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk Ça-
kıroğlu'nun, istihsal edilen şeker miktanna dair 
sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/690) 

4, — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
çocuk felcine dair sözlü soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/391) 

Yazılı sorular 

1. — Aydın Millc-tv.f.ıili Kesat özarda'mn, 
banka ve kurumlann gazete ve dergilere öde
dikleri reklâm ücretlerine dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderimiştir. (7/615) 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bo-
siiyük'ün şehir içi goçiş'ne ve Eskişehir - Bursa 
yolu güzergâhına dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/610) 

204 
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2. — GHLSSN KÂĞITLAR 

TEKLİF 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 

5 arkadaşının, mahallî idarclorde ve Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinde çalışan memur ve h'zmot-
lilere zam yapılması hakkında kanun teklifi. 
(2/613) (Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

TEZKERE 

2. — Adana Milletvekili Turhan DilligTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi. (3/827) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

*>m 

BİHİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Ba-jkanveldli İsmail Arar 

KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), Kenan Aral (Tuncali) 

BAŞKAN 

BAŞKAN 
yapılacaktır. 

Millet Meclisinin 25 nci birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

Ad okumalı suretiyle yoklarca 

Yoklamaya başlıyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere fcaşlıyo-
rıvs. 

Muhterem arkadaşlar, gündeme geçtiğimin 
saman, yüksek tasvibinizi alarak, evvelce gö
rüşmesi biten üç kanun tasarısı ve teklifi için 
agık oylama işlemim öne alacağım. Bu itibarla 
sayın üyelerin lütfen dağılmamalarını rica ede
rim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GfcNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya J'JlMl-
ci'nin, Anayasanın haberleşme hürriyeti, özel ha
yatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı ilkelerini 
zedeliyen olaylar görüldüğü ve Erzurum Üniver
sitesi öğrenci Yurduna yerleştirilen ses alma ci
hazı konularındaki demeci ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın cevabı. 

BAŞKAN — «Son günlerde örnekleri m ıaz-
lasiyle gördüğümüz, Anayasanın, ezel hayatın 
gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme
nin gizliliği ilkelerini ihlâl anlamına gelen olay
lar hakkında ve Erzurum Atatürk Üniversitesi 

talebe yurdunda tesbit edilen gizli ses alma ci-
hasiyle ilgili olaylar üzerinde», gündem dışı s Uz 
taîebediyorsunus. 

Buyurunuz, lütfen beş dakikayı geçmesin 
efendim. 

TARIK SİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Uzun süredir Anayasanm, haberleşme hürri
yeti, özol hayatın gizliliği prensibi ve konut do
kunulmazlığı ilkelerinin açıkça çiğnediğine da
ir olaylar görmoldıeyiz. Bu olayların tevalisi gi
derek Anayasayı kenara itmek suretiyle hukuk 

205 



M. Meclisi B : 25 10 . 1 . 1968 O : 1 

dışı bir yönetim kurma özleminin belirtileri ola
rak ortaya çıkmaktadır. Yüce Meclisin bu vahim 
darvanışlar karşısında ilgisiz kalmıyacağı ve Hü
kümeti denetleme görevini ifa edeceği inanciyle 
konuyu gündem dışı söz alarak huzurunuza ge
tirmiş bulunuyorum. 

Bu Anayasa dışı davranışların en sonuncusu 
Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci Yurdun
da ortaya çıkarılmıştır. 24 Aralık 1967 g\mü Er
zurum Atatürk Üniversitesi örğenci yurdu B 
blokunun 85 numaralı odasında kalan İktisat 
Fakültesi Fikir Klübü üyesi öğrencilerin odala
rının duvarında gizlenen bir ses alma cihazının 
mikrofonu meydana çıkarılmış ve bu mikrofona 
bağlı kabloların yurt idaresinin bitişiğindeki bir 
odaya kadar uzandığı tesbit edilmiştir. İlgili öğ
rencilerin bu konuda basma verdikleri demeçler 
bugüne kadar ne yurt idaresi, ne de Hükümet so
rumluları tarafından tekzibe dilmediğine göre 
olayın doğruluğu zımnen kabul edilmiştir. Mil
letlerarası casusluk olaylarında bile emsaline 
as raslanan bu olay Anayasanın konut dokunul
mazlığı ve özel hayatın gizliliği ilkelerine açık
ça aykırıdır. Bu olayın mesullerini ortaya çıkar
mak ve adalete teslim etmek Hükümetin ihmal 
kabul etmez bir görevidir. Bu konuda ilgisizlik 
veya himayekâr davranışlar Hükümeti de Ana
yasa dışı tertiplerin düzenleyicisi ve- yöneticisi 
durumuna düşürecektir. 

Filhakika Anayasamn 15 nci maddesinin ilk 
fıkrası «özel hayatın gizliliğine dokunulamaz» 
ve yine 16 ncı maddesinin ilk fıkrası da «Ko
nuta dokunulamaz.» dediğine göre; üniversite 
öğrencilerinin odasına ses alma cihazının gizlice 
yerleştirilmiş olması hem Anayasanın özel haya
tın gizliliği ilkesine ve hem de konut dokunul
mazlığı ilkesine aykırı bir davranıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu olaydan başka konut dokunulmazhğını ih

lâl eden davranışlara örnek olmak üzere 5 Eylül 
1967 günü Mardin'in Derik ilçesinde Mardin vali
sinin yönetiminde yapılan kanunsuz bir aramayı 
zikretmek isterim. Diyarbakır'dan verilen bir gı
yabi tevkif kararını infaz etmek için bizzat de-
rik ilçesine giden Mardin Valisi, ilçe jandarma 
kumandanının yönetimindeki ekiple birlikte zan 
altında bulunan yurttaşı evinde bulduktan sonra, 
hâkim kararma lüzum görmeden kendi inisiyati
fiyle bu yurttaşımızın evinde arama yaptırmış ve 

birçok kitapları müsadere ettirmiştir. Anayasa
nın 16 ncı maddesinin açık hükümlerine aykırı 
olan bu davranış karşısında Hükümetin ilgisiz 
kalması son derece anlamlıdır. Bilindiği gibi 
Anayasanın 16 ncı maddesi; «konuta dokunula
maz. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; mijlî gü
venlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede 
sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili kı
lman merciin emri bulunmadıkça, konuta girile
mez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el ko-
konulamaz» denilmektedir. Bu hüküm Dirik ilçe
sinde Mardin valisi tarafından yapılan arama ve 
kişisel eşyaya el koyma olayının Anayasaya açık
ça aykırı olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca Anayasanın 17 nci maddesinin Öngör-
lüğü haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizli
liği ilkelerine aykırı hareket edildiğine dair çe
şitli şikâyetler yapılmaktadır. İktidarın hoşlan
madığı kişiler ve kuruluşların telef onlarının din
lendiği ilgili PTT memurlarının beyanlarından 
anlaşılmaktadır. Telefonların sıksık arıza yapma
sında, özel konuşmaları dinlemek için monte edi
len ses alma cihazlarının sebep olduğu yetkilile
rin açık veya kapalı beyanlariyle sabit olmakta
dır. 

Bizzat Sayın Başbakanın Devlet dairelerine 
bir genelgede önemli Devlet meselelerinin tele
fonlarla görüşülmemesi gerektiğine dair ikâzı, 
telefonların dinlendiğini gösteren resmî bir be
yandır. 

Aynı tarzda özel mektupların açılarak kont
rol edildiği ve bu yolla haberleşmenin gizliliği 
prensibinin ihlâl edildiğine dair bir çok şikâyet
ler vardır* 

Geçen yıl telefonların dinlenmesi suretiyle 
Anayasanın haberleşmenin gizliliği ilkesinin ih- • 
lâl edildiği konusunda Yüce Meclise bir gensoru 
verilmiş olmasına rağmen bu Anayasa dışı davra
nışların devamı ilgililerin pervasızlığını gösteren 
örneklerdir. 

Anyasanm 8 nci maddesinin ikinci fıkrası 
«Anayasa hükümleri yasama, yürütme, ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlı-
yan temel hukuk kurallarıdır» dediğine göre; 
yürütme organı ve idare makamları hiçbir suret
le Anayasaya aykırı bir eylemde bulunamaz ve 
Anayasa dışı eylemleri müsamaha ile karşılıya-
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mazlar. Aksi halde Anayasa dışı fiil ve davranış- I 
lan uygulıyan veya fiillerini himaye eden bir 
iktidar meşruluğunu yitirmiş bir duruma düşer. 

Hükümetin bu Anayasa davranışlarını denet
lemek Yüce Meclisin görevidir. Bu vahim olaylar 
karşısında ilgisiz kalmak halkın rejime karşı gü
venini sarstığı gibi, Yüce Meclisin de itibarını 
sarsmaktadır 

Tarihimizde geniş bir hafiye şebekesi kurarak 
bir terör idaresi uygulıyan ve vatandaşları bir
birlerine karşı kuşkulu duruma sokan yönetim 
örnekleri vardır. Her vesileyle kötü yönetimin 
bir örneği olarak anılan Abdulhamit devri böyle 
bir yönetimin en müfrit bir örneği olmuştur. Os
manlı İmparatorluğunun çöküşünde, insanlık 
haysiyetine yaraşmıyan bu kuşkulu idare tarzı
nın büyük rolü olmuştur. Bu itibarla kanun dışı 
idare şekline özenir görünen bugünkü iktidarın 
takip ettiği bu kanunsuz davranışlann ne kendi
sine ve ne de memlekete bir fayda sağlamıyaca-
ğmı belirtmek isterim. 

tktidann her vesileyle bahsettiğim huzur ve 
sükûnun Anayasa dışı hareketlerle değil, ancak 
Anayasaya saygılı olmakla gerçekleşebileceğini 
hatırlatmayı bir görev sayarım. 

Saygılarımla. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ele 

geçen gizli kitaplara ne diyelim? 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bu 

kanunsuz işlemleri bizzat senin yönettiğin de 
sabittir beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen cevap ver-
miyelim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Kürt-
çülüğü tahrik ediyorsunuz, evinde Barzani'nin 
kitapları var. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Utan, utan. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, rica ediyorum 
bu şekilde konuşmayın efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Onu 
senin gibi korkaklar, cebinler yapar. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, nca ediyorum sa
kin olun efendim. 

İçişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
iki seneden beri Türkiye işçi Partisi mensup-
lan muayyen zamanlarda muayyen hâdiseler do- ( 

I layısiyle vehme girerler ve vehimlerini bu kür
süye getirirler ama, cevaplannı da alırlar. 

Yine her defasında ifade ettiğimiz üzere, bir 
hafta evvel içişleri Komisyonunda cereyan eden 
müzakerelerde de arz ettiğim üzere, Hükümet 
olarak arz ediyoruz ki, müşahhas misaller getir
sinler; zaman, zemin ve vaka tasrih edilsin. 
Onların tâbiri ile somut, müşahhas misaller zik
redilir de ve bunlar bu vakalar karşısında ka
nunlar çerçevesi içerisinde Hükümet eğer açık
ça vazifesini yapmaz bir durumda kalırsa o 
zaman yine İçtüzüğün ahkâmına göre burada 
murakabe vazifelerini ifa^derler. 

Arkadaşlarım haberleşme hürriyeti ve mes
ken masuniyetinden bahis buyurdular. Ha
berleşme hürriyeti sureti katiyede Türkiye'de 
ihlâl edilmemiştir. Bugünün şartları içerisinde 
telefon dinlemesinden bahsederler, mektupların 
açılmasından bahsederler. Ama, buraya misal 
getirmezler. Beyefendiler, kanunlara ve Ana
yasaya riayet eden, meşru hudutlar içerisinde 
Türkiye'de siyaset yapan, fikir hareketlerinde 
bulunan herkese karşı son derece hürmetkarız. 
Ama, muayyen ard düşüncelerini muayyen çı
kışlarla maskelemek ve ondan sonra rahat ha
reket etmek istiyen ard düşünce sahiplerine fır
sat vermiyoruz ve vermiyeceğiz. (A. P. sırala-
nndan «bravo sesleri» alkışlar). Bu gayet sa
rih. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ard 
düşünce sahibi hiç rahat hareket etmez. Bilâ
kis kanunlara saygılı adam rahat hareket eder. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen siz de 
dinleseniz, istirham ereceğim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sayın Tank Ziya Ekinci, muayyen 
hâdiseler karşısında burada muayyen şeyler 
söylendiği zaman reaksiyon göstermeyin. Hak
kından emin olan insanlar sakin olur, dâvasın
dan emin olan insanlar sükûnetle hareket eder. 
Neden bunlan söylediğimiz zaman birdenbire 
nasırınıza basılmış gibi harekete geçiyorsunuz? 
Ama, yaraları neşterlemekte devam edeceğiz. 
Bu bizim millî vazifemiz, Hükümet olarak va
zifemiz, içişleri Bakanı olarak benim vazifem. 

Bunlar gün ışığına çıkacaktır. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Yok 

öyle şey, Anayasaya saygılı olmak lâzım. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-

! rüşmiyelim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamlı) — Şimdi, kıymetli arkadaşlarım; ifade 
ettiği arama hâdisesinden bahsedeyim. Diyarba
kır mitingi, ki geçen gün komisyonda da arz 
ettim, şark mitinglerinin yüzde doksan konu
şucuları vo tertipoileri T. i. P. mensuplarıdır. 
isyan, vakıa ile ve teknik dinleme ile herkesin 
huzurunda malûm. Bunlardan 33 kişi hakkın
da âmme dâvası açılmıştır. Bunlardan bir kısmı 
bölücülük faaliyetlerinde bulunmuşlardır, ırk
çılık haraketlerinde bulunmuşlardır. Millî bü
tünlüğe müteveccih konuşmalar yapmışlardır. 
Türk Adliyesine tevdi edilmiştir. 5 Eylülde ya
pılan, zannediyorum ki Edip Karahan'a ait 
arama isim de zikredelim - malûm, hakkında Di-
yarbalar Cumhuriyet »Savcılığı tarafından ve
rilen müzskkere ile takibat yapılmıştır. Kaldı 
ki bu şahıs haklımda Polis Vazife ve - Salâhiyet
leri Kanununa göre gerekli lüzumlu halde dâhi 
memleket menfaatleri ve Devlet güvenliği bakı
mından lüzumu halinde arama yetkisini kanun
lar vermiştir. Bunun kitaplarında mahiyeti hak
kında malûmatınız vardır, bu kadar tetkik et
tiğinize göre. 

TARÎK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Be
ni ilgilendirmez. Beni Anayasanın maddesi il
gilendirir. 

BAŞKAN — Efendim tekrar istirham ede
ceğim; müdahele etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANİ FARUK SÜKAN (De
vamla) — Geçen sene Eskişehir'deki orak - çe-
kta hâdisesi münasebetiyle buraya çıktınız, söy
lediniz, ama orak - çekiççiler mahkûm oldu. O 
ı;;?,*nan niye müdafaasını yaptınız? Şimdi de kal
kın hakikati söyleyiniz. Binaenaleyh, biraz sa
irin olun lütfen. 

Diğer bir husus; Erzurum'daki hâdisede 
Hükümet olarak muttali olduğumuz andan iti
baren meseleye el konmuştur. Atatürk Üniver
sitesi Erzurum Talebe Yurdundaki bir odada 
bulunan bir cihaz, ihbar edilmiştir ve Savcılığa 
intikal ettirilmiştir. Derhal Millî Eğitim Bakan
lığından müfettişler ve idare olarak da tarafı
mızdan el konulmuştur. Yalnız şunu söyKye-
yim: yurt binalarında ve idare binalarında böy
le dinleme cihazları - bunlar teknik ince işler
dir- bulunmaz. Onların mahiyeti de tetkik cdi-
îiyor, savcılığa da verildi, kimlerdir, mürettep 
bir hâdisedir, aydınlanacaktır, bundan da en
dişe etmesinler. Herhalde T. 1. P. Erzurum'da 

Inırulmamışsa, bu şekildeki hareketlerle bu parti
nin kurulması mümkün olmaz. Sakin olsunlar, 
idarî ve adlî merciler bunu aydınlatacaktır, 
müsterih bulunsunlar. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Anayasa dışı hiçbir harekete müsaade etmiye-
ceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ekinci tekrar 
istirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Mesele yok. 

Bizim amacımız Anayasa dışına çıkmak isti-
yenleri Anayasa içine getirmektir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Doktorsunuz ama 
muayyen msvzularda hassassınız, hassasiyetinizi 
biliyoruz, sakin olun. 

BASILAN — Sayın Bakan sizden de istir
ham ediyorum; karşılıklı konulmayın. 

ÎÇÎŞİLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Nizama hürmet ediniz. Nizama hür
met eden ve meşru çalıdan herkes için Hükümet 
olarak kanunları tam mâna&yle bu tarzda çalı
şanlara korkusuz, endişesiz hareket etmek im
kânını bahşetmek vazifemizdir. Aksine hare
keti, Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde ve 
demokratik hürriyet nizamı içerisinde aksine 
hiçbir idareci, idare yapamayacaktır. Ancak en
dişe edenler, gizli ve maksatlı hareketlerde bu
lunanlar olmalıdır ve biz bunları geçen günde 
de arz ettiğim gibi, gayet ciddiyetle ve soğuk
kanlılık!?, , talribediyoruz. Hürmetlerimi arz ede
rim, (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, 
Burdur ilinin önceki gün uğradığı sel frtâketi 
ve bu konuda tedbirler alınması gerektiğine 
dair demeci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refct Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Sayın Fa
ik Kırbaşlı, Burdur'un dün akşam veya dün 
gündüz mâruz kaldığı sel felâketi dolayısiyle 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Savın Kırbaşlı. Sizden de istir
ham edeceğim, konuşmanız lütfen beş dakika
yı geçmesin efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Burdur'da vukubu-
lan sel felâketi dolayısiyle birkaç dakika hu
zurunuzu işgal etmek için kürsüye gelmiş bu
lunuyorum. 
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Gerek radyoda ajans haberlerinden, gerek- î 
se şahsi yaptığımız telefon irtibatlarından eldev j 
ettiğimiz malûmata göre Burdur'un muhtelif j 
semt ve bölgelerinde havaların yağışlı gitmesi [ 
dolayısiyle sel felâketleri zuhur etmiştir. Aşa- i 
ğı - yukarı her sene bu mevsimde Burdur'un 
birkaç köy ve kasabaları bu gibi felâketlere 
mâruz kalmaktadır. Fakat bu defa-M sel fe
lâketleri öncekilerden çok daha şiddetli ve 
hattâ bâzı ifadelere göre, vahim olmuştur. 
Son selde ettiğimiz bilgilere göre, can kay
bına ait her hangi bir iş'ar vukubulmamışsa da 
onbinlerce dönüm ekili arazinin sular altında 
kalması, yolların ve köprülerin tahribed ilerek 
veya tamamen yıkılarak birçok köy ve kasaba
ların birbirleriyle irtibatının kesilmesi gibi bir 
durumla karşı karşıya bulunulmaktadır. Ha
len Tefenni kazası ile.Çaldır ve Dirmil gibi 
gelişen ilçelerinin irtibatının kesildiği bildiril
mektedir. Yayköy, Yazıköy gibi büyük bir
kaç ova köyünün de hem tahribattan ve hem de 
irtibatsızlıktan mahsur kaldıkları da söylen
mektedir. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, 
bu gibi haller her sene vukubulmakfra ise de 
bilhassa dünkü şiddetli yağmurların meydana 
getirdiği tahribat hakikaten yüreğimiz? sız-
latmıştır. Hükümetten ve bilhassa Bayındırlık, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy işleri, tmar ve 
İskân bakanlıklarından ricamız; Burdur'da 
sel felâketine uğrıyan ve irtibat kurarak yardım 
ellerini uzatmaları ve irtibat burarak yardım
da gecikmemeleri olacaktır. 

Diğer taraftan her sene milyonlarca zarara 
sebebiyet veren bu sel âfetinin kısmen de olsa, 
önlenebilmesi için, muvasalat imkânlarının sağ
lanmasından, derelerin ıslahına kadar yapıl
ması lâzımgelen birçok işlerin Burdur'un bu 
sel felâketine uğrıyan mıntakalarında önce
likle ele alınmasının Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili 
bakanlıklardan çok istirham ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Refet Sezgin, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REPET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; zaman za
man memleketimizin çeşitli yerlerinde vukua 

gelmekte bulunan seller sebebiyle, eğer âcil 
yardıma ihtiyaç varsa süratle müdahale yap
mak hem vatandaşın ıstırabını dindirmek, hem 
de kısa vâdede yapılması lâzımgelen işleri 
biran önce yapmak, uzun vâdede yapılması 
lâzımgelen işleri de tesbit edip programlaştır
mak üzere, mahallinden en seri vasıtalarla alı
nan bilgilere göre hareket edilmekte ve bu me
selelerde vatandaşların ihtiyacı istikametinde 
gerekli faaliyet gösterilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımın biraz önce ifade bu
yurduğu Burdur'da vukua gelen sel bakımın
dan, bu âna kadar Burdur Valiliğinden ve ma
hallî teşkilâtlarımızdan - diğer Bakan arkadaş
larıma da sordum - hiçbir âcil ihtiyaç talebi 
intikal etmemiş ve vaki sel sebebiyle ihtiyaçla
rının olmadığı ifade edilmiş bulunmaktadır. 
Bununla beraber, muhterem arkadaşımızın şim
di vaki mâruzâtını dikkate almak suretiyle, 
ilgililerle gerekli teması yapıp, -valilerin bil
dirdiği durumdan sonra eğer yeni bir haUta-
hassül etmiş ise gereğine tevessül edeceğimizi 
arz ederim. Teşekkür ederim. 

3. — Samsun Milletvekili Uy as Kılıç'ın, 
açılmakta olan Karadeniz tütün piyasası için 
alınması ger ehli tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın İl-
yas Kılıç, açılmakta olan Karadeniz tütün pi
yasası ile ilgili olarak Tekel Bakanının bilgisi-
no acele arz edilmek üzere gündem dışı söz is
temişsiniz, buyurun efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, yakın bir tarihte açılacak olan 
Karadeniz tütün piyasasında alınması lâzımge
len bâzı tedbirleri, zamanında piyasadan evvel 
alınması için, samimiyetle Hükümete ve Tekel 
Bakanlığına arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Zamanınızı işgal etmiş olmaktan mü
tevellit peşinen özür dilerim. 

Bugün memleket çapında münakaşa mevzun 
haline gelen tütün-meselesine sadece bölgemi il
gilendirdiği kadariyle Tekel Bakanlığının dik
katini çekmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; üzerinde durmak iste
diğim husus şudur: Karadeniz bölgesi milletve
killeri pek iyi bilirler, ki, son iki - üç yıldır 
Karadeniz tütün ekicisi tok mahsulü olan tütün 
fiyat politikası Hükümetin izlediği yanlış tu
tumdan dolayı bizzat ekiciyi mağdur etmiştir. 
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Bunun neticesi olarak da ekici bankaya veya pi
yasaya borçlu kalmıştır. Bunun bir nedeni de 
piyasada takibedilen alım politikasıdır. Yıllar
dır köyde yapılmakta olan köy tesbitleri ve 
alımlarından son yıllarda nedense vazgeçilmek 
istenilmektedir. Bunun sonucu olarak üretici, 
bütün samimiyetine rağmen, alıcıyı şehirde 
aramakta ve alıcının bizzat ayağına gitmek su
retiyle mağdur duruma düşmektedir. Böylece 
Tekelden beklenen destek fonksiyonu ehemmi
yetini kaybetmekte ve aranan neticeye, hedefe 
vâsıl olamamaktadır. îşte arkadaşlar birinci de
recede üzerinde durduğum mesele köy tesbiti ve 
alımları işidir. Bunun faydası izahtan varestedir. 
Kanaatimiz şudur ki; mevcut eksperlerin bütün 
imkânları kullanmak suretiyle, zamanından evvel 
Karadeniz bölgesine piyasa müddetinden evvel 
aktarılması ve burada köy tesbitlerinin yapıl
ması ve böylece ekicinin piyasaya giren tüc
carın ve Tekelin kendi ayağına gelmek sure
tiyle sağîıyacağı faydayı ekiciye tattırması ge
rekir. 

Bu arada bâzı hususları da kısaca arz et
mek istiyorum. Her zaman olduğu gibi tütün 
piyasası açılınca bâzı kişiler piyasaya girmekte 
ve ekicinin samimiyetinden ve bilgisizliğinden 
istifade etmek suretiyle olduğu kadar da Ti
caret Kanununun bâzı boşluklarından istifade 
etmekte Hükümetin yahut idarenin lâzımgelen 
tedbiri almamasından dolayı ekici mağdur ol
makta ve birtakım fikir oyunlariyle elinden bü
tün mahsulü alınmakta ve parası zamanında 
ödenmemekte ya da hiç ödenmemektedir. Bu 
duruma idare olarak zamanında tedbir alınma
sını istirham ediyorum. 

Arkadaşlar ; aracı meselesine de değinmek 
istiyorum. Aracıdan Tekelin tütün almasını is
temiyoruz. Destek mubayaasına giren Tekelin 
zaman zaman aracıdan tütün aldığını görüyo
ruz. Eğer Tekel tütün alacaksa bizzat ekiciden 
almalıdır, aracıdan tütün almamalıdır. Çünkü 
zaten elinde kâfi miktarda tütün kalmaktadır. 

Piyasada biz tavan fiyatının değil, taban 
fiyatının tesbit edilmesini daha faydalı müta
lâa ediyoruz. Bunun yanında yüksek fiyat as
mak suretiyle birkaç gün içerisinde çok az fi
yatla tütün almaya teşebbüs etmek - tatbikat 
göstermiştir ki - ekicinin aleyhinedir. Bina
enaleyh, alabileceğimiz fiyatın tesbit edilmesini 

ve özellikle taban fiyatının üzerinde durulma
sını ehemmiyetle istirham ediyorum. 

Bâzı yerlerde ve bâzı zamanlar Tekel fiyatı
nı tüccar geçmiş olmaktan mütevellit ve görüş 
farkından, eksperin bakış farkından daha üs
tün fiyata çıkmış olmasından mütevellit ekici 
üzüntü duymaktadır. Biz Tekelin, fiyatın tam 
değerini vermek suretiyle piyasanın açılmasını 
istiyoruz ki tüccar Tekeli fazla miktarda geçti
ği takdirde ekicide bir şüphe hâsıl oluyor. 

Tütün depoları meselesi de mühimdir. Tü
tün depoları eğer zamanında kiralanmayacak 
olursa, tütünlerin indirilmesi mevzuubahsoldu-
ğu zaman, yer vardır yoktur gibi hareketler bir
takım usulsüz işlere ekiciyi sevk etmekte, me
murları da bâzı töhmetler altında bırakmakta
dır. Bu balamdan zamanında depolama işine 
ehsmmiyet vermek gerekir. 

Bu meyanda piyasanın erken açılmasının da 
geç açılması kadar mahzurlu olduğunu hesaba 
katan ekiciler piyasanın zamanında açılmasını 
isterler ki, Mart ayı içerisine girildiği zaman 
yeni ekim mevsimi başlamakta, köylerin iskân 
durumu malûm olduğu için, fermantasyon gel
mekte ve tütünler bozulmaktadır. Piyasanın 
da zamanında açılmasını istirham ederim. Ka
radeniz bölgesi için 15 Şubat, tatbikat göster
miştir ki en uygun zamandır. 
, Bakanlığın piyasa müddetince ekicinin ya

nında olduğunu sözle değil fiiliyetle gösterme
sini istiyoruz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim gündem dışı söz is
tiyoruz diyen arkadaşlarımızın isteklerini de 
öunıa günkü birleşimde yerine getireceğim. 

•i. — Corum Milletvekili Nejdet Yiicer'in, 
«Köy Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
kurulmasına dair kanun teklifi» nin, havale edil
miş olduğu Maliye, Köy İşleri ve Plân okmis-
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu bir Ge
rici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(d/267, 2/296) 

Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, Geçici 
bir Komisyon teşkili hakkında bir önergesi var
dır. 

önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

(Köy alt - yapı hizmetleri genel müdürlüğü) 
kurulmasına dair hazırladığım kanun teklifi, 
9 Mayıs 1960 tarihinde Yüksek Bagkanlığanız-
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ca Maliye, Koy işleri ve Plân komisyonlarına 
havaye edilmiş, o tarihten beri hiçbir işlem gör-
meksizin Maliye Komisyonunda kalmıştır. 

Teklifim kanunlaştığı takdirde köy alt - ya
pı çalışmalarını bir elden yürütecek bir merci 
ihdas edilmiş olacak ve bu suretle nüfusumu
zun yüzde 72 sini teşkil eden köylü vatandaş
larımızın sürüp giden birçok dert ve ihtiyaçla
rının süratle giderilmesi yolları açılacaktır. 

Teklifimin kanunlaşabilmesinin ancak ko
misyonlardaki görüşmelerin bitmesine bağlı bu
lunduğu yüksek malûmunuzdur. 

Bu itibarla, sözü edilen kanun teklifimin ko
misyon görüşmesi safhasının süratle ikmalini 
ve biran önce Umumi Heyete şevkini teminen, 
havale edilmiş bulunduğu Maliye, Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üye seçilerek 
kurulacak dokuz kişilik bir Geçici Komisyona 
havalesi için gereğinin ifasına delâletlerinizi 
salgı ile rica ederim. 

Çorum 
Nejdet Yücer 

BAŞKAN — Sayın Yücer, siz önergeniz 
üzerinde söz mü istediniz efendim? 

Buyurun efendim. 
NEJDET YÜCER (Çorum) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, köy altı - ya
pı hizmetleri genel müdürlüğü kurulmasına da
ir Millet Meclisine sunduğum kanun teklifi 
hakkında kısaca konulmak üzere huzurunuzu 
işgal edeceğim, müsamahanızı rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Heyetinizce 
bilinen bir gerçektir ki, millî ekonomimizin te
meli, dün olduğa gibi bugün de, tarıma dayan
maktadır. Yurdumuzda takriben 40 bin aded 
köy vardır. Nüfusumuzun yüzde 72 sini bu köy
lerde, yani tarım sektöründe çalışanlar vücuda 
getirmekte ve millî gelirimizin yüzde 72 si de 
tarım sektöründen sağlanmaktadır. 1 

Keza, ihracatımızın kr/met itibariyle yüzde 
30 nini de tarımsal ürünler teşkil etmektedir. 
Daha uzun yıllar Türk millî ekonomisinin te
melini tarımın teşkil edeceği de muhakkaktır. 
Zira bu sektörde hayatlarını devam ettiren nü
fus fazlasının, şehirleşmemizde kurulacak sana
yie aktarılması problemi kolayca ve süratle 
halledilebilecek bir dâva değildir. Bu sebeple 
köylerimizin biran önce kalkındırılması için ge

reken tedbirleri vakit kaybetmeden hamen al
mak zorundayız. 

Sayın arkadaşlarım; köylerimizin bugünkü 
durumu Yüce Heyetinizce malûmdur. Bununla 
beraber bilinen bir gerçeği burada tekrarla
makta fayda mütalâa ediyorum. Şöyle ki; köy-
araçlarına kışın ve yazın geçit veren modern 
mânada yoldan mahrumdur. Yine büyük bir ço
ğunluğu kültürel ve sosyal kalkınmaya imkân 
vere oek okul, sağlık ocağı, sıhhi içme suyu, 
aydınlatma ve haberleşme cihaz ve tesislerine 
mâlik değildir. Bu yüzden köylü vatandaşları
mızın ekonomik ve sosyal âlemle temas etme 
imkânlarını elde edemiyerek bölgelerinde mah
sur kalmışlar, yurdun iş ve fikir gidişi tempo
suna ayak uyduramamışlar ve binnetice manen, 
maddeten zayıf düşmüşlerdir. Kısaca, köyle
rimiz bugün çok geri bir sosyal düsen ve aynı 
derecede düşük bir hayat standardı içinde ya
şamaktadırlar. 

Köylerimizde yaşıyan nüfus takriben 4 mil
yon köylü ailesini ifade eder. Yıllık nüfus ar
tışı hızı köylerimizde çok ?Aİksek olduğundan, 
mevcut köylü ailesine her sene 100 ilâ 120 bin 
aile daha katılmaktadır. Bu durum köylerde 
arazi dağılımını ve aile düzenini olumsuz bir 
şekilde etkiliyerek, halli yıldan yıla güçleşen 
ve biran evvel radikal müdahaleyi gerektiren 
sosyal ve ekonomik problemler ortaya koymak
tadır. Nitekim köylerden şehirlere göç ve şehir
lerde endişe verici derecede genişliyon gece
kondu semtlerinin doğması ve nihayet köylerde 
olduğu gibi şehirlerde de büyük bir işsizlik po
tansiyelinin vücut bulması ortaya çıkan prob
lemlerin baslıcalarmı teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; köylerimizi kalkın
dırmak amaciyle bakanlıklar ve tüsel kişiler yıl
lardan beri görev almışlar ve küçürasenmiyeeek 
derecede gayret sarf etmişlerdir. Tesbit edilen 
rakamlara nazaran çeşitli bakanlıklar, özel ida
reler ve iller Bankası eliyle köy alt - yapı hiz
metlerine, yani, köy yollarına, köy okullarına, 
köy sağlık merkezlerine, köy içme sularına ve 
köy elektirifikasyon işlerine sarf edilen para 
miktarı, 1959 dan 19G6 senesine kadar 7 sene 
zarfında takriben 1,5 milyar lirayı bulmuştur. 
Yapılan bu berece geniş masraflar umulan ve 
beklenen sonucu vermemiş ve nihayet teşkilât
lanma zorunluğunu ortaya koymuştur. Çeşitli 
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bakanlıklar arasında dağılmış bulunan görev- ( 
ler Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve [ 
1963 programının öngördüğü şekilde kurulan i 
Köy iğleri Bakanlığı tarafından deruhde edil- I 
miş ve bakanlık bünyesi dâhilinde türlü daire
ler ve bu meyanda Yol - Su - Elektrik Dairesi 
Genel Müdürlüğü (YSE) kurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri; samimiyetle ifade et- I 
mem gerekir ki, Köy İğleri Bakanı Sayın Tur
gut Toker arkadaşımız, Bakanlığının en ras
yonel şekilde çalıştırılması gayreti içindedir. 
Benim gibi Yüce Heyetinizin de bu Sayın Ba
kanımızın gayretini ve vukufunu şükran ve tak
dirle karşılamakta olduğumuz muhakkaktır. An
cak, klâsik bir Devlet dairesi hüviyetinde bir 
kuruluşa mâlik bir idarenin fonksiyonu ile bü
tün gayretlere rağmen bu sahada arzu edilen | 
gayenin husulünü temin etmek mümkün ol- | 
maz. Çünkü binlerce köy susuzdur, içme suyu
na kavuşmak ister. Binlerce köy yoldan mah
rumdur, mahsur kalmaktan kurtulmak ister. 
Binlerce köy okulsuzdur, ilme, nura kavuşmak 
ister. On binlerce köy sağlık ocaklarından, sağ
lık tesislerinden mahrumdur, sağlıklarının ko
runmasını ister ve yine onbinlerco köy aydın
latma cihazlarından mahrumdur, karanlıklar 
içindedir, aydmlağa kavuşmak ister. Buna mu
kabil mevcut idarenin salâhiyeti mahduttur, 
imkânları dardır. Bu sebeple ben, köy alt - ya
pı hizmetleri genel müdürlüğü adı ile bir teşki
lât kurulmasını istihdaf eden bir kanun teklifi 
kazırlıyarak Millet Meclisi Başkanlığına tak
dim etmiş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, kanun teklifimle kurul
masını tasarladığım genel müdürlüğün başlıca 
özellikleri şunlardır:. 

1. Genel müdürlük katma bütçeli ve tü
zel kişiliği haiz olacaktır. 

2. Köy İşleri Bakanlığına bağlı olacak ve 
bakanlıktan emir ve direktif alacaktır. 

3. Köy alt - yapı hizmetlerini bütün köyle
rimize götürmek imkânlarını plânîıyacak ve 
sağlıyacak idari, teknik ve vesayet elini en üc- J 
ra köylerimize kadar uzatacaktır. - I 

4. Bu maksatla faaliyetinin gerektirdiği 
araçları ve lüzumlu malzemeyi imal edecek olan 
atelye ve imalâthaneleri re'sen veya yerli vn 
yabancı teşekküllerle ortaklaşa kurabileceği 
gibi, faaliyet mevzulanna giren araçları ve mal- ! 

zomsyi imal eden atelye ve imalâthanelere de 
ortak olabilecektir. 

5. Uhdesine tevdi edilmiş işleri emaneten 
yapacağı gibi, zorunlu hallerde tediyesi diğer 
yıllara sâri taahhütlere de bağlıyabilecektir. 

6. Görevi olan iğleri gerçekleştirmek mak-
sadiyle girişilmesi zaruri taahhüt konulannda 
kullanılmak üzere Köy İşleri Bakanlığının mu
vafakati ve Maliye Bakanlığının kefaletiyle 
bono ihracı ve din istikraz akdi salâhiyetini 
haiz olacaktır. 

7. Görevlerinin gerektirdiği işlerin yapıl
masında 1050 ve 2496 sayılı kanunların hü
kümleri uygulanmıyacaktar. 

Kurulmasını teklif ettiğim bu genel müdür
lüğün daha birçok hususiyetleri vardır ki, bun
ları klâsik bir Devlet dairesinde görmek müm
kün değildir. 

Bu münasebetle hemen şunu da arz edeyim 
ki, 1949 senesinde Karayolları Genel Müdürlü
ğü Teşîdlât Kanununun Millet Meclisinde mü
zakeresi esnasında, bu kanunim anahükümleri-
ns taallûk eden bir kısım madelerini ben ha
sırladığım gibi, yine o tarihlerde müzakeresi 
cereyan eden Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Teşkilât Kanununun malî hükümlerine 
ve murakabesine taallûk eden bir kısım madde
leri do yine bu nâçiz arkadaşınız tarafından 
devolöpe edilmiştir. Bu hususu da Yüce Heyeti
nizde teeddüple arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; hazırlanış sebeplerini 
ve bâzı özelliklerini kısaca izaha çalıştığım ka-
TMP. teklifim ciddî ve sürekli bir çalışmanın 
mahsulüdür. Yüksek Başkanlık tarafından 
9 Mayıs 19G6 tarihinde Maliye, Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarına havale edilmiş ve bu tarih
ten beri Maliye Komisyonunda bekletmektedir. 
Bu sebeple İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek üçer 
üyeden terekkübeden Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine karar verilmesini yüce takdiri
nize arz ve rica ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. Sayın Başka
nı ve Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BASK AH — Efendim, Sayın Nejdet Yü-
csr'm, teklif etmiş olduğu kanun teklifinin bir 
Geçici Komisyonda incelenmesini amacedinen 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlor... Kabul edilmiştir. 
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5. — Sanayi Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürk-
çine'nin 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar 
Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, ilgili bakanlt\ ve ku
ruluşların yazılı mütalâalarının henüz gelmemiş 
olması sebebiyle, görüşülemediğine dair tezkeresi. 
(3/828, 2/524) 

BAŞKAN — Teskereyi okutuyorum, 
Yüksek Başkanlığa 

31 . 5 . 1967 tarihinde 2/524 esas numara ile 
komisyonumuza havale edilmiş bulunan Cum
huriyet Senatosu İstanbul üyesi Eifat öztürk-
çine'nin, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr

lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi halen gündemimiz
de birinci sırayı işgal etmektedir. Ancak ka
nun teklifi hakkında Çalışma Bakanlığı ve çe
şitli esnaf kuruluşlarının yazılı mütalâan isten
diğinden, mezkûr kanun teklifi komisyonumuz
ca halen bir karara bağlanamamıştır. İçtüzü
ğün 36 nci maddesi gereğince arz olunur. 

Sanayi Komisyonu Başkanı 
Amasya 

Nevzat Şener 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Gündemin ikinci defa oya konulacak işler 
bölümünde yer alan ve görüşmesi Pazartesi 
günkü birleşimde bitirilmiş olan kanun tasarıla
rının vo teklifinin açık oylamasının gündemin 
başına alınarak yapılması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi î/448; Cumhuriyet Senato
su 1/833) {S. Sayısı : 462) 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez-

j kereleri (Millet Meclisi 1/449) (Cumhuriyet Se
natosu 1/835) (S. Sayısı : 463) 

3. — Millet Meclisi tdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslih Oörentaş ve Celâl Sungur'un, 
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağh (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyon ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 2/581; Cumhuriyet Senatosu 
2/231) (S. Sayısı : 464) 

BAŞKAN — Bu iki kanun tasansı ile bir 
kanun teklifi için üçünün birden oylama yapıl
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kutular sıralar arasında dolaştınlacak, son
ra kürsü önünde bulundurulacaktır. 

Gündemin birinci maddesinde yer alan Mec
lis araştırmasiyle ilgili önergeye geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

0. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapaztrı 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) 

BAŞKAN — önerge üzerinde Sayın Reşit 
Ülker, Sayın Hilmi işgüzar, Sayın Adnan Şen-
yurt, Sayın Adil Kurtel, Sayın Hayrettin Uy

sal arkadaşımız konuşmuşlardı. Şimdi söz 
sırası Sayın Hasan Tahsin Uzun'undur. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Grup adı
na söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Uzun, Sayın 
Koksal A. P. Grupu adına söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Koksal, A. P. Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADINA FEYYAZ KOKSAL 

(Kayseri) — Sayın Başkan muhterem arkadaş
larım ; İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker, 
28 . 7 .1967 günlü önergeleriyle, 22 . 7 .1967 

- 2 1 3 -
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günü saat 18,57 ele Adapazarı'nda vukubulan 
depremle ilgili bir Meclis araştırması talebet-
mişlerdir. önergenin tairfai depremden altı 
gün sonradır, önergede, Adapazan deprem 
bölgesinde bâzı binaların savlam dururken, bil
hassa betenarme binaların bir moloz yığını halin
de yıkılması nedenlerinin incelenmesi ve yıkıl
malarının hangi sebepler neticesinde meydana 
geldişini tesbit ve bilgi edinmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meeles araştır
ması yapılması istenmektedir. 

Huzurunuzda bu hususu A. P. Grupu adına 
cevaplandırmak için bulunuyorum. Vereceğim 
cevap, ayrıoa zikredeceğim sebeplerle ondan ön
ce bir açıklamayı icabettirmektedir. Çünkü bu 
vazife bana elli gün önce tevdi edilmişti. Bu 
kadar mühim bir mevzuu elli gün sonra ancak 
huzurunuza çıkarak cevaplandırabiliyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Reşit Ül
ker'in önergeleri, Anayasamızın 88 nci madde
sine göre verilen önergelerdendir. İkinci dö
nemde, yani 1G65 ten beri verilen 27 Meclis araş
tırma önergesinden Anayasa ve içtüzüğümüze 
'şeklen en uygunlarından birisi olduğu için, - Sa
yın Reşit Ülker burada yoklar - bir hususa yük
sek müsaadelerinizle temas etmeden geçemiye-
ceğim. 

Şu hususu sizlere arz etmek mecburiyetinde
yim. Kendileri burada olsalardı kendilerinden 
de Öjzür diliyecektim, bu hususa temas etmeme 
müsaadelerini kendilerinden de rica edecektim. 
Bu, Meclis araştırma önergelerine ne kadar 
ehemmiyet verdiğimizin bir delili oluyor. 
Meclis araştırma önergelerinin altında ba;-
ka şeyler arıyoruz, fakat buna dikkat etmeli 
mecburiyetindeyiz, ikinci dönemimizde verilen 
27 Meclis araştırma önergesi 22 muhtelif mev
zua temas etmiştir ve son üçüncü yılımızda, bu 
yıl bağından beri Meclisin yeni çalışma yılında 
bu önergelerin adedi 12 olmakla rekor seviye
dedir. Milletvekilleri!!, sayın arkadaşlarımın, 
Parlâmentonun kuvvetlenmesi, kuvvetler ayrımı 
prensibinden icra ve kazai organ yanındaki de
ğerinin hiç değilse eşitlikte ve muvazenede tu
tulabilmesi için çalışmaları, gayret sarf etme
leri lâzımdır. Bu husus biz mabuslara parti 
ayırt etmeksizin hep beraber düşer. Maalesef 
mebus arkadaşlarım ise elimize verilen Anaya
sa müesseselerini fazla ve lüzumsuz yere isti

malle müesseseleri değersiz hale getirmeye de
vam ediyorlar. Bu bir vakıadır, hakikattir. Bu
na hakkımız yoktur. Bilhassa garb demokra
silerinde, parlömanter demokratik sistemlerde 
Parlâmentonun kuvvetlenmesi aracı telâkki edi
len Meclis tahkikat komisyonları, tekrar ediyo
rum bu hususu sayın arkadaşlarım, Meclis tah
kikat komisyonları, Parlâmentoların kuvvetlen
mesi için kurulmuş bir müessesedir. Meclis tah
kikat komisyonlarının değerini de bizim son 
günlerde yaptığımız gibi azaltmaya hakkımız 
yoktur. Çünkü bunu fazla suiistimal ediyoruz. 
Bu şekilde değerini azaltmış oluyoruz kanısın
dayım. Müesseseyi ıslah ederek ender ve za
ruret halinde kullanmamız gerekir. 

Kanun yapan kuvvetin doküman ve enfor
masyon temini için istimal edebileceği bir sis
temi Meclis murakabe sistemleriyle karıştırmak 
bizzat Yüce Meclise yapılacak bir haksızlıktır. 
Araştırma ve soruşturmanın yeni Anayasamız
da, ayn olması bu fikri teyideden bir husustur. 
"fMB don 1957 ye kadar Federal Alman Meclisi 
14 tahkikat komisyonu mevzuundan yalnız illi
sini, yirmi küsur seneden ben araştırmaya ayır
mıştır. Araştırma için bütün Meclis hazır bu
lunmuştur. Orada Meclis tahkikatının bir azın
lık hakla telâkki edilmesine rağmen, sayın pro
fesörlerimiz çok iyi bilirler, Anayasa profesörle
rimiz, müessese suiistimal edilmemiştir. Alman 
Anayasasına istinaden Alman içtüzüğünün 63 
noü maddesinde bu görüş sarih bir şekilde belir
tilmiştir, Meclis araştırması, Meclis tahkikatı bir 
azınlık hakindir. Eğer bizim Anayasamız da 
böyle bir hak getirseydi yani denseydi ki dörtte 
bir oylarla muhakkak surette araştırma açıla
caktır, belki de vasıta çok suiistimal edilmiş 
olacaktı muhterem arkadaşlarım. Fakat Garp
ta eline verilen bir vasıtayı suiistimal etmeyi 
bilhassa Meclisin kuvvetlenmesini mebuslar, ki 
mecbursunuz bunu .istemeye, bütün mebuslar 
olarak mecburuz, bunu suiistimal etmeye hak
kımız yoktur. Orada Meclis tahkikatının bir 
azınlık telâkkisine rağmen müessese suiistimal 
edilmemiştir. Garpta her türlü soru, sual, do
küman temini ve yetkilerle kuvvetlendirilmiş 
tahkikat komisyonlarına mukabil, bizde sözde 
ifrattan tefrite geçiş mahiyetinde yetkisiz tah
kikat komisyonlarının temin edeceği hususlar, 
araştırma komisyonlarımızda elde edeceğimiz 
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hususlar ise mahduttur. Genç Hukuk Dok
torumuz Ergun Erbudun bunu gayet açık 
bir şekilde ifade etmektedir. Ergun Er
budun kitabında ne diyor bakın; «Garpta 
ilgililerin ancak ihtiyari mahiyetteki yar
dımlarından faydalanabilecek bir tahkikat 
komisyonunun, müessesenin ihdasmdaki gaye
leri layıkiyle gerçekleştirebileceği sanılmamalı-
dır.» Kanaati bu. Henüz nereye gideceğini de 
bilmiyor. Fakat aslında 27, bu sene 12 araştır
ma önergesiyle Meclisi meşgul eden bir mebu
sun imzasiyle verilen önergeler burada bulun
duğu müddetçe bıı müessese Meclisi kuvvetlen
dirmeye değil aksine tesir icra edebilecek bir 
vasıta haline gelmektedir. Burada hiçbir delil, 
hiçbir şey etkilemeden Meclis araştırması iste
niliyor. Sayın Reşit Ülker'in önergesinin başın
da da ifade ettim, hakikaten en uygunu olduğu 
için bunu burada söylemek mecburiyetindeyim 
en uygunu o. Öbür önergelerde, şimdiye kadar 
verilen önergelerde hiçbir şey yok. Ne diyor; 
Elbistan olayları hakkında tahkikat açılsın, 
böyle bir şey yok. Henüz içtüzüğümüzü yapa
madık. Fakat İçtüzüğü yapamadık diye şu 
olaylar hakkında, nurda işittiğim hadise hakkın
da, şunun hakkında bir Meclis arattırması ya
palım diye Meclisi tahrik etmeğe imkân yok. 
Niçin? Meclisi kuvvetlendirmek için tahrik et-
miye. Delilsiz bir şekilde tahrik etmiye imkân 
yok. Eğer Adalet Partisi grupu tarafından buna 
iltifat edilmiyorsa önergeler bu şekilde verildi
ği içindir. 

Bir petrol arattırması istendi, biz de iltihak 
ettik. Faydalı da oldu, milletimize. Bu halde bu
nu verirken tek imza olmaması da lâsım. Eğer 
asgari yine bize uygun olan da asgari bir grup 
kuvvetinde olması lâzım önergenin. Almanlar 
da koymuşlar içtüzüklerine. Biz de içtüzüğü
müzü yapacağız, fakat bunu böyle koyalım ki 
Meclisi, teşrii organı kuvvetlendirecek bir va
sıta haline getirebilelim bu müesseseyi. Bu açık 
durum karşısında bir de mebuslar, bizler mü
esseseye değer vermez, gerekçesiz, delilsiz öner
geler takdim eder, cezai ve malî sorumluluğu 
icabettirecek bir hususu Meclis soruşturması 
için önerge verilmesi gereken bir mevzuu, Mec
lis araştırması talebine kasten veya bilmiyerek 
ihlâl edersek, Yüce Meclisin değer ve itibarına 
halel getirmez miyiz? Suiistimal ithamı delille-
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rini ve ithamı isbata yarıyacak vesikaları ibraz 
etmeden mesnetsiz kalınca zararı kimedir? Bi
zim yüce milletimizin müesseselerinedir. »Başta 
Meclis olmak üzere, hükümetler olmak üzere, 
onlar da bizimdir, bir yabancının değil, suiisti
mal ithamının Meclis araştırmasiyle ilgisi yok
tur. 

Bu hususlardan sonra şimdi Meclis araştır
ma önergesini bana vazife olarak tevdi eden 
önergeye geçiyorum. Zelzele mevzuuna geçiyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri; üzülerek ifade et
mek mecburiyetindeyim ki, memleketimiz İtal
ya, Yunanistan, Türkiye ve Himalayalara kadar 

uzanan zelzele kuşağı üzerinde bulunmaktadır 
Adapazarı zelzelesine ne ilk ve ne de sonuncu 
zelzele olmuştur maalesef. Bunun için felâket
ten altı gün sonra verilen ve fakat altı aya 
yakın bir zaman sonra görüşülmesi yapılabile
cek böyle bir mevzuda Yüce Meclis Huzurun
da bütün varlığımla objektif olmağa gayret 
sarf edeceğim. Kabul buyurursunuz ki, esasen 
millî meselelerimizde, felâketlerimizde ve sevinç
li günlerimizde ve bilhassa teknik mevzuları-
mızda partiler üstü bi politika takibedebilir ve 
objektif olabilirsek halledilemiyecek meselemiz 
yoktur. Bilhassa beni şu anda büyük bir yü
kün altında bırakan bir husus ta bizzat önerge 
sahibi Reşit Ülker'in, aynen zabıttan okuyo
rum; eğer bu işin üzerine eğilirsek ileriki yıl-
lırda pek çok vatandaşımızın hayatını koru
mak imkânına sahiboluruz. Fek çok adamı ko
rumak imkânına sahiboluruz, eğer bu işin üze
rine eğilirsek. Nasıl eğilirse; araştırma ile eği-
lirse. Araştırmanın aleyhinde sonunda bir ne
ticeyi ifade edecek birisi şu halde nasıl bir 
baskının altındadır, şu anda meselâ kürsüde 
böyle birisi, bir felâket olur ise ilerde, Allah 
göstermesin bütün hayatım boyunca vicdan 
azabı çekeceğim demektir. Partimi bu hususa 
ikna ettim, partimle müzakere ettim, sayın Ba
kanla müzakere ettim. Hükümetle müzakere 
ettim, huzurunuza geliyorum bir parti grupu 
adına. Eğer biz buna aksi şekilde bir fikir be
yan edersek ilerideki bütün felâketlerden me
sul bir vaziyette olacağız, bu cümlenin altında 
bu yatar. 

Sayın Hayrettn Uysal'm son cümlesinde de 
daha ağır bir itham vara; eğer kabul etmez-
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seniz diyor, son söz olarak, öyle bir araştırını 
ya gidilmiyecek olursa, ileride vukubulacak 
depremdeki olaylardan Hükümet büyük bir so
rumluluk allında bulunabilir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet bulunmıya-
caktır, çünkü Meclis araştırması Meclisin işidir. 
Ben bir grupun temsilcisi olarak huzurunuzda 
bulunduğuma göre, gruptun bulunacak, bizzat 
ben bulunacağım demektir. Grup namına ben 
bulunacağım demektir. Hükümet bulunmıya-
cak, Hükümet böyle bir şeyin altında bulun-
mıyacaktır. Fakat itham ileride vukubulacak 
zelzelede unutmıyacağım birşey, onun da tesi
ri alıtnda yine objektif olarak huzurunuzda 
bulunacağım, bunların tesiri alındayım, fakat 
yine objektifim. 

Muhterem milletvekilleri Sayın Reşit Ülker, 
maalesef homsn ifade etmek mecburiyetindeyim 
ki teknik bir mevzuda da parti politikası yap
ma sanatını ist iyerek veya istemiyerek, ince 
bir şekilde ve ustalıkla önergeye sokmuştur. 
Bunu yapmıştır. Tuz bibsr ekmiş, elbette ba-
haratlandırmış. Ben de buna dokunacağım, do
kunmak mecburiyetindeyim, özellikle Sayın Re-
git Ülker böyle söylüyor; «Eski binaların değil 
yeni binaJüann çökmüş olduğu müşahede edil 
inektedir.» önergede birinci fıkranın sonuna 
konan mütevasi cümle. İkinci fıkranın son ta
rafında da, «zelzeleyi Adapazarı ve civarı ucuz 
atlatmıştır, bunun sebebi de 1043 depremin
den ibret alınarak binaların psk çoğunun usû
lüne uygun ve sağlam yapılmalıdır» denmekle 
ve bilhassa konuşmalarında da bunu ifade et-
tiior o devirlerdeki binalar sağlamnnş gibi bir 
beyanda budundular. Bu, politika arzusunu.. 
parti politikasını iecriya sokuyor; binaları d~ 
1943 - 1950, 1950 - 1960 ve 19G0 sonrası Adale i; 
Partisi iktidarı binaları diye, muhtelif iktidar 
amblemleri ile damgalamak iktidarları, övme 
ve yerme yarışında binaların kalite ve mikian-
nı bilhassa böyle bir felâket, Adapazarı felâ-
ti dolayısiy'le fayda ümidetmok gibi bir oyun», 
iktidar sorumluluğunun ağırlığı ile gelmiyeceği-
mizi ifade ile yekineceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, bugün tekniği as
lî gaye olarak değil, dış politika ve büyük dev
let olma gayesi odarak kullanmak arzusunu iz
har eden De Gaulle bile hükümet politikası 
ile - daha geçen sene 1965 de - Fransa'nın az ge

lişmiş bölgelerine Fransız çölü tâbirini de, kul
lanırken Fompidu vasıtası ile Fransa inşaat-
?ıl:ğı baklanda şu fikirlerini de ifade etmekten 
:okinmemiştir. Yani yeni yeni Fransa'da kul-
iasılmaya başlanan inşaat metot ve teçhizatla
rı, îtalya ve isviçre'de 19S0 lanla 1965 de Fran
sa'da tatbik olunan metot ve teçhizatların ay-
ıııdji'. iyi yetiştirilmiş teknik eleman kıtlığı ve 
)ii iyi elemanların da dış ülkelere kaçması mem
leketin her köşesinde hissedilmekledir, diyor 
objektif bir şekilde, Fransız inşaatçılığına 1930 
larla mukayese ediyor. Bizim insaatçüiığımız da 
f, i bitte onun da daha gerisindedir. Bunu biz bir 
iki inşaatı gayet yeni metotlarla, en ileri tek
nikle yapıyoruz diye övünecek değiliz ve bunu 
da, biraz evvel de ifade ettim, parti amblemle
ri ile ifade edecek de değiliz. Fakat şu anda 
meselâ ifade edeyim ki, eskiden 5 - 10 sene sü
rebilecek olan bir çimento fabrikası bugün An
kara'da şurada yakınınızda 1,5 sene içerisinde 
her şeyi ile bitirilmiş, 400 bin tonluk çimento 
fabrikası gayet kısa bir saman içerisinde en ye
ni inşaat tekniği kullanıldığı için sağlam bir şe
kilde ve son metotlarla ikmal edilmiş ve mil
letimizin hizmetine arz edilmiştir. İnşaatçılığı
mız ilerliyor, çok ilerliyor ve hakikaten 3 - 4 
soneden beri do 1950 den sonra inşaatçılığımı
zın nasıl ilerlediğini 1948 de, arkada oturan 
arkadaşımın Nafıa Vekilliği zamanından başlı-
yan kongrelerle bunların nasıl halledildiğini 
bilen bilir. Bunun içinde yetiştik. Şu halde in
şaatçılığımız geride diye de bunun şartlarını 
daima üzüntü ile tetkik edecek değiliz, ilerüi-
yerek kaabiliyetteyiz, şu Fransız Reisicumhuru 
De Gaulle'nin açıklığı ile oriada durmak ve 
objektif olmak mecburiyetindeyiz. De Gaulle'-
ün sözlorinin ışığı altında Türk inşaatçılığının 
[fanım teknik seviyesine ulaşabilmesi için hayli 
mesafe kat etmesi gerektiğini ifade ile yetinip 
önergenin cevaplandırılmasında bu hususu bi
len birisi olarak huzurunuzda bulunduğumu 
kabul buyurmanızı istirham edeceğim. 

önerge çerçevesi dışına çıkamıyacağimı da, 
yani inşaatçılığımızın diğer mevzulanna taga-
mıyacağımdan dolayı da peşinen Yüce Heyeti
nizden özür dileyeceğim. Nitekim yıkılan bina
larda vasıfsız çimento kullanıldığı, depremle 
ve imarla ilgili mevzuata önem verilmediği gi
bi siyasi ithamlar ve hattâ kazai tahkikata 
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müncer olab'lecek ithamlar da mevcut ise do, 
bunlar da önergenin garnitüründen ileri girme
diği vo esasen Eluclio Arattırması ile elde edi
lecek bilgiden bak! enilen faydalar da Önergede 
şu şekilde sıralandığı için, bu hususları sağla
ma!: amacı ile yapılacak vo yapılmış işleri tet
kikle yetineceğim. 

Arattırmadan beklenilenler önergede zikre
dilmiş. Sözlerime başlarken de arz etmiştim, 
hakikaten önerge şunu vermek e diğor önerge
lerdeki Anayasa ve İçtüzük tekniğine uymama 
gibi bir yola girmemiş vo ne istediğini bilerek 
verilmiş bir önergedir. 

İVe diyor önorge? 
1. Bir deprem bölgesi okn Türkiye'de ye

ni yeri faciaları, can ve mal kaybını önleyici 
tedbirleri aramak vo bv/mak. 

2. Vatandaşları uyarmak. 
3. Ve osa.1 teşriî tahkikıtın, arttırmanın 

gayesi olan en mühim husus Moc'isln elde ede
ceği bilgihrD istma:lo:ı Yüce Meclis Gündemin
de bulunan Afetler Kanununun daha iyi tedvin 
etmek sökünde Eirr.laE.m13, 7239 sayılı Karun. 
Bu, Yüso Meclisin komisyonlarındı, dır, gc~cn 
sene Gündeme gidiydi, öaynı T.e ît Ülker de 
goşici komisyon üyelidir. 

İTİIIAT DİLEH (Erzurum) — Gündemde 
ama goriyc et'idi. 

A. P. GRUPU ADINA FEYYA2 KOKSAL 
(Devamla) — Gündeminde. 

Çimdi ifade cdûceğim Dayın Dll:r, oraya ge-

Bu üç husus iyi temenni. Ardılar, korkos'n 
arzımı. Yalnız Meclis.Araştırmasının bu hususa 
yardımı ne nisbotte d" acıktır? Mercie bu. Âfet
ler Kanununu, Meclis gündemindeki ismi ile, 
umumi hayata müessir âfetler dolayısı ile alı
nacak tedbirler ve yakılacak yardımlara dair 
kanunu, mümkün olan iyilikte ve mümkün ol
duğu nisbetto noksansız tedvin etmek fikri ile 
hemfikir olmıyan milletvekili aramızda yok
tur-, katiyetle söylüyorum. Şu halde müsaade 
buyurursanız tahlilimize kanun maddelerini, 
yürürlülıto ve gündemdeki kanun maddeleri
ni zelzele bakımından inceliyerek devam ede
lim. 

Cayın Re:it Ülker gündemdeki kanunun, 
geçici komisyonunda da üyedirler, Kanunun 
2 nei madesi, yer sarsıntısı ile iMli kısım, 
bu kısım kanunun 2 nci maddesidir, Yer sar

sıntısı gibi âfetlere uğranır, veya uğnyabilir 
bilgeler ise İmar vo iskin Bakanlığınca tes-
bit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meyda
na gelen vo geleceklerin sınırları haritalara 
işlenmek suretiyle âfete mâruz bölge olarak 
İmar ve likan Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır ve bu su
retle tesbit olunan sınırlar İmar ve İskân Ba
kanlığının isteği üzerine ilgili valiliklere ma
hallinde ilân edilir. 

Yani önergede istenilen, vatandaşları uyar
ma meselesi burada mevcut. Bir hari*a yapı
lacak... Şu anda haritamız vardır. Muhtelif 
arkadaşlarım da bu vesile ile arz ettiler bu 
hususu. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arz etti
ğim veçhile maalesef Türkiye'miz İlarya - Yu
nanistan - Türk'ye - iran V3 Himaliyalara ka
dar uzanan zelzele ku:ağmın bir parçasıdır. 
Haritayı adarsak; Van - Muş - Erzurum - Er
zincan - Tokat - Bolu - Adapazarı - Kocaeli -
Bursa - Balıkesir illerimizin bir kısmını kap-
sıvacak kuşak - şu boylu boyunca görülen ku
şak, kırmızı kuşak, İzmir - Manisa - £ydm -
Denizli - Burdur ve şu ikincili ve daha güney
de şurada görülen kuşak, Muğla - Fethiye vo 
Güney - Doğuda, şu uçda Maraş - Hatay ille
rimizi içine alan yerlerde 1 nci derece deprem 
bölgesi mevcuttur. Bu bir vakıadır. Zelzele 
asırlardan beri tahribtamı yakmaya devam et
miştir ve maalesef do edecektir. 

Zelzeleyi önceden haber verme servisi ve 
zelzele merkez üssünü, ocağını, lökünü, zelze-
bnin, esas yerini söndürmek ilmî araştırmala
rı, insanlığın hizmetine tam olarak maalesef 
girememiştir. Bunun için sismoloji enstitüleri 
bir taraftan faaliyetlerine devam ederken zel
zele kucaklarının kontrolü ve aran dış kabu
ğa projesi yatırmaları milletlerarası bir veçhe 
ara etmektedir. Bize d'işen vazife, milletlerara
sı çalışmalara katılmakla beraber, sismoloji 
lâboratuvarlarını memleket stahma yayarak 
Türkiye deprem bölgeleri haritasını mevcut 
vo tedvin olunacak Âfetler Kanununun 2 nci 
maddesine göre âzami olgunluğa kavuştur
maktır, şu haritayı âzami olgunluğa kavuştur
mak en büyük vaizfemizdir. 

Ben demin yalnız 1 nci derecede en kor
kunç olan kısmı arz ettim, halbuki bu harita-
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da zelzele ilo ilgili olan husus şu şekilde gös
terilmiştir; birinci derece deprem bölgeleri 
söylediğim gibi koyu kırmızı olan kısımdır, 
ikinci derecede deprem bölgeleri taranmış kı
sım, üçüncü derecede deprem bölgeleri ayrıca 
başka bir şekilde taranmış kısım, bir de tehli
kesiz bölgelerimiz var. Yani memleketi dörde 
ayırmışız, üç tane tehlikeli bölgemiz var. Bu 
bir vakıa. Bu haritayı âzami olgunluğa ulaş
tırmak zarureti her zaman mevcuttur, teknik 
her zaman ilerlemektedir ve bu husus Adapa
zarı zelzelesinden sonra hazırlanan teknik ra
porlarda zikredilen meselelerden de birisidir. 
Bunda da müttefik olmıyan kimse olmıyacak-
tır elbette. Şu haritayı âzami olgunluğa ulaş
tırmak. Bütün mebus arkadaşlarım bu husus
ta başka fikir beyan edecek değillerdir. Tek
nik arkadaşlarım, memleketimizin teknik ele
manları aynı fikirdedirler. Hiçbir zaman aksi
ni söyleyemez, sismolojiye ehemmiyet verilme
si, lâboratuvarların çoğaltılması meselesi. 

Deprem bakımından 4 rereceyo ayrılmış 
Türkiye'mizde jrapılar; bu haritaya göre he
saplanacak binalarda yatpv tesirler, - biraz 
mühendisçe de konuşmaya bağlıyacağım, özür 
diliyeceğim sizlerden - yatay tesir tâbir ederiz 
biz, zelzele geldiği zaman yatay bir tesir ya
par. Ufki tesir demektir, eskiden böyle kulla
nırdık, şimdi genç mühendisler yatay tesir 
diyorlar. Buna göre yatay tesirler nazarı iti
bara alınacaktır. Türkiye'mizde, biraz evvel 
arz ettim, dört tane bölge var, bir, iki ve üçün-
c'i derecede deprem bölgeleri ve tehlikesiz 
bölgeler. Vatandaşlarımız bu haritaya göre 
tehlikeye karşı ilk uyarmaya tabi tutulacak
lardır. 

Sayın Re-ût Ülker'in önergesi ile de şu Mec
lis kürsüsüne her çıkan arkadaşımız bu hari
tanın olgunluğa ulaştırılmasını ve nihayet bu 
haritanın her köyde, kazada, ilde bilinmesini 
zaruri kılar, bu uyarmayı yapar. Bu husus 
teknik bir mevzudur, 

Bir uç fikir olarak arz edeyim ki; tehlike
siz bölgede iken, zelzele dolayısivle bir vatan 
köşesinde felâket olursa, ki, Allah saklasın, 
mesele sismolojik etüdün tamamlanmamı?, iyi 
yapılmamış olmasına delil teşkil eder. Harita
nın tashihi gerekir. Bu harita daima tashih 
olunmaktadır Hükümetimiz, yetkili organ
lar, üniversitelerimiz bu lıuşuşta. çalışmakta

dırlar. Yüce Meclisin bu hususta araştırma yap
masına imkân yoktur. Neyi araştıracağız; sismo
lojik harikanın yerlerini mi araştıracağız? Za
ten bize arattırma teklif eden arkadaşımız, 
biraz da şaka olarak, diyor ki: «Sizi Şark'a 
götürmiyeceğim, Varto'ya, Van'a, Muş'a götü
recek değilim, gayet güzel bir yere gideceğiz, 
Adapazarı'na» Mesele Adapazarı veya daha 
da güzel bir yer, Hiltonun yakını filân değil, 
vatanın her köşesinde şu haritanın olgunluğa 
kavuşması lâzım. Buna da bizim Meclis araş
tırması ile katacağımız bir şey yoktur, ilgili 
ilim ve fen adamlarının sismolojik araştırma
larına ihtiyaç vardır. İlgili ilim ve fen adam
ları araştırma imkânlarına sahip değillerse 
onlar bildirirler, onlar gazetelerde o şekilde 
makale yayınlarlar. Yahut da ilgililerce mü
racaat ederler, ilgililere müracattaan her han
gi bir şekilde fayda umuyorlarsa efkârı umu-
miyeye bu şekilde açıklarlar, derler ki; «Bize 
şu, şu, şu şekilde aletler verilir, çu şekilde lâ-
boratuvarlar kurulursa biz daha iyiyi yapabi
lirim > 

Sismolojik etütlerin geliştirilmesi ve kesif-
leştirilmesi için tasarıya her hangi bir husu
sun eklenmesine lüzum yoktur. Mevcut hari
ta daima tashihatla iyileştirilebilecektir. Ka
nunun ve tasarımn ikinci maddesi de bu. 

Gelelim, yürürlükteki kanunun ve tasarı
nın üçüncü maddesine. Üçüncü madde ne? 
Zelzele ile ilgili maddeleri birer birer inceli
yorum : 

«ikinci maddeye göre ilân edilen âfet böl
gelerinde, yeniden yapılacak, değiştirilecek, 
büyütülecek ve esaılı tamir görecek, resmî 
veya özel bütün yapıların tabi olacağı teknik 
şartlar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikle tesbit olunur.» 

Yönetmelik : Muhtelif tarihlerde, muhtelif 
iktidarlra zamanlarında da bu yönetmeliklere 
göre hareket edilmiştir. 

Yüce Türk Milletine bu kürsüden arm ve 
ifade etmek mecburiyetindeyim kî, yeni yönet
melikler hızırdır. Kanunun çıkması beklenili
yor. İnşallah bu çok çabuk, daha da evvel çıka
caktır. Bütün ilgili teknik ve ilin adamlarımız 
bunun üzerine eğilmişlerdir. Adapazarı zelzele-
slnien sonra taıhihat yapılmıştır, yapılmakta
dır. Bu, o olgunlukta o- kaçaktır. Yönetmelikler
de dima tashihat olur. 
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İkinci fıkra; yönetmeliğin tatbikatı: «Bele
diye teşkilâtı olan yerlerde belediyeler, olmıyan 
yorlerde ilgili teknik elemanlardan faydalanıl
mak suretiyle vali ve kaymakamlar bu yönet
melik esaslaruun uygulamasını sağlamakla yü
kümlüdür.» der. Yürürlükte olan kanunda da, 
gündemimizdeki olan kanunda da bu, beyledir. 
Üzerinde durulacak burasıdır. «Yönetmelik esa
sına aykırı olarak inşa olunacak yapılar 13 ncü 
maddede belirtilen usul dairesinde yıktırılır.» 
Kanunun Yüce Meclisten çıkması beklenmiş ve 
bu 13 ncü madde ile ilgili olan husus yüzünden, 
atıf olduğu için, kanunun da elbette Yüce Mec
listen çıkması gerekirdi, o beklenmeden de yö
netmelik tam olarak yapılıp yürürlüğe konma
mış. 13 ve 14 ncü maddeler ise, kanunda, âfetten 
sonra âfet bölgesinde yapılacak teknik işlere 
aittir. Bu hususta da, Varto zelzelesi dolayısiyle 
gene Yüce Meclis bir araştırma yaptı, orada 
faydalanıldı. Orada 13 ve 14 ncü maddelerle 
ilgili olan hususlar, o Meclis Araştırmasın:n ışı
ğı altında tedvin edilebilecek kabiliyettedir, 
Yüce Meclis vazifelendi. Kansan, karışmıyan 
bütün arkadaşlar fikirlerini beyan ettiler. Ka
nunun bu maddesi çıkarken, elbette tekrar gö
rüşülecek ve arkadaşlar fikirlerini beyan ede
ceklerdir. Bu, teknik işlere aittir. Esas mühim 
maddeyi 3 ncü madde teşkil etmektedir. Sayın 
Reşit Ülker'in önergesine göre Araştırma Ko
misyonu tahkikat yapsa ne elde edecek? üçüncü 
madde ile ilgilenebilecek, ikinci maddede bir 
§ey yok, 13 ve 14 te bir şey yok. Varto'da bü
yük bir araştırma yapıldı, Meclis onun üzerin
de durdu. Yalnız 3 ncü madde kaldı. 
Yüce Meclis karar verdiği takdirde Meclis 
Araştırması ancak ve yalnız bu maddeyi daha 
iyi düzenlemeyi sağlayabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bunu şu şekilde ifa
de edebiliriz: Adapazarı zelzelesi araştırmasın
dan faydalanılarak deprem bölgelerinde yapıla
cak binaların zclzsleye mukavim yapılmasını 
sağlamaby.z. Hattâ daha da" ileri giderek im
kânlarımız varsa mevcut binaların da kontrolü 
ile zelzeleye mukavim olarak takviyelerini is-
tiyebiliriz. Bunu da istiyebiliriz, siz istemezse
niz benisterim. İmkânlarımız varsa ama. Fakat 
hor şeyden evvel yeni kanuna göre hasırlanacak 
yönetmelik çalışmalarının biran evvel bitirilme
si ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesi şarttır. 

Sayın Bakandan da bunu isteriz. Yani yeni yö
netmelik biran evvel bitirilmelidir. Ne araştır
mayı beklemeli, ne şunu, ne bunu. Sebebini de 
arz edeceğim: Yeni deprem bölgeleri haritasın
da, şu haritada, üç dereceye ayrılmış olan dep
rem bölgeleri yürürlükteki yönetmelikte iki de
recedir, tenakuz var. Bakınız; şunda üç derece, 
bunda iki derece, mühendis meslektaşlarımız ne 
yapıyorlar? Tenakuzun biran evvel giderilmesi 
ve esasen Adapazarı depremiyle ilgili biraz son
ra arz edeceğim 11 aded teknik rapordan da fay
dalanılarak yıkılma sebeplerini ortadan kaldıra
bilecek teknik hususların yönetmeliğe derci za
ruridir. Tatbikatın biran evvel buna göre ya
pılması da araştırmanın istihdaf ettiği gayeyi 
gerçekleştirecektir. 

Şu halde bu vesile ile Deprem Kanununun 
da Yüce Meclislerden biran evvel tedvinine yar
dımcı olmanızı, Adalet Partisi Grupu adına, 
Yüce Heyetinizden talebetmemize müsaadeleri
nizi istirham edeceğim. Bu kanunu hep beraber 
çıkaralım, çünkü bu kanunun çıkması lâzımdır. 
Yönetmeliğin yapılması da lâzım, onu Sayın Ba
kandan hep beraber istiyoruz. Bir tenakus var, 
ilerde de söyliyeceğim teknik sebepler de var, 
bunu da araştırma dolayısiyle geçiktirmiyelim. 
Araştırma önergesi, başında da arz ettim, o ta
rihleri zikretmekte bir maksadım vardı, verileli 
altı aya yakın bir zaman oldu, bana şu kürsüde 
konuşma vazifesi tevdi edileli 50 gün oldu, Mec
lisimiz ağır işliyen bir mekanizmaya sahip. Bu
nun ioin bilerek hnreket edelim. 11 tane teknik 
rapor var. Bu memleketin ilim adamları var, 
teknik adamları var, bitaraf adamları var, bun
lar da hizmete amadeler ve nitekim biraz sonra 
Sayın Bakan da ifade edecekler, onların yar-
dımlariyle bu yönetmelik hazırlanmıştır. Ben 
böyle işittim ve tatbikata da bugünlerde konur
sa memnun olacağım. Yani birde 13 ncü mad
de dolayısiyle kanunu bekliyelim. Kanundan ev
vel de bir araştırma yapalım, araştırma için 
kanun kalsın, kanun için de yönetmelik kal
sın dersek asıl büyük hatayı, günahı o zaman 
işlemiş oluruz. Şu halde deprem kanununa Yü
ce Meclis, yönetmeliğe de sayın Hükümetimiz, 
Sayın Bakanımız, İmar ve iskân Bakanlığı yar
dımcı olurlarsa meselemiz hallolacak. 

Şimdi teknik meselelere geçeceğim. Yalnız 
şu üçüncü maddeyi bir yerinde daha, tahlile dş-
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vam edelim. Birinci fılora âfet belgelerinde ya
pılacak yapıla? baklanda yönetmelikle ilgili. 
İkinci fıkra yönetmeliğin tatbikatı, inşaat tat
bikatı, kontrolü ilo ilgili. En mühim husus. 
Üçüncü fıkzu ise yönetmeliğe göre yaptırılma
mı} veya yaptırılamamış binaların Eanunv.n 
13 vo 14 neü maddeleri gereğince yıktırılması 
işidi;. Kanunun 13 ve 14 neü maddeleri yıkım 
tekniği ve usulü ile ilgilidir. İş bu 13 ve 14 n3Ü 
maddelere, yapdasak Meclis arattırması sen un
da eklenecek bir husus olmad'ğmı biraz evvel 
ara ettim. Binnotico üçüncü maddenin üş/dncü 
fıkrası, yıkma isi ancak zaruret halinde kulla
nılabilecek kanuni bir yetkidir. Mühim olan 
bu hususa gelinmemesi yılnm için zaruri karar 
alınmasına kadar geçecek zamrn ilerisinde üçün
cü fıkra gereğince yap: la cak . hizmetlerin ko
layca kontrolü ve inşat kontrolü hizmetlerinin 
dünya tatbikatı ve memleket ekonomisine uy
gun bir şekilde yapılmasını sağlı ya cak tedbir
lerin alınmasıdır, inşaat sanayii kontrolü ile 
birlikte kalite kontrolü, inşaat malzeme stan-
dardizasyonu ile piyasadaki malzemenin kalite 
kontrolü meselesi önümiizdo problem olarak 
durmaktadır. Bu hususlar da yönetmelikte yer 
alabilir. Fakat şimdiden teslût edebileceğimiz 
bir vakıa kanunun ikinci maddesinin ildnci 
fıkrasında yönetmelik esaslarının uygulanması
nın belediye teşkilatı olrn yerlerde belediyeler 
burası çok mühim olmyan yerlerde ilgili tek
nik elemanlardan faydalanmak suretiyle vali 
ve kaymakamlar, yönetmelik maddelerinin uy
gulanmasını sağlamakla yükümlüdür, hususu
nun yeniden ele alınarak bu yükümlülüğün 
ima: vo iskan Bakanlığı ile müştereken yük-
lonilmesi zarureti vardır. Elde teşkilatı olmıyan 
vali vo kaymakamlıklara yükümlülük vermek 
birşey ifade etmez, Sayın Bakanbk, bu hususta 
bir çalışma yapıp, ildnci fıkrayı tashih ederek 
yükümlülük ve sorumluluğu kendi üzerine al
dığı veya noterler gibi sorumlu proje kontrol, 
onay mühendisliği (prüf engenicur) enay mü
hendisliği tâbir ediliyor yeni gene arkadaşları
mla, mühendisler tarafından - ve tatbikat kont
rol bürolamyle birlikte meseleyi hallettikleri tak
dirde Türk inşaatçılığına hizmetleri büyük ola
caktır. Yalmz zelzele bölgeleri - konuşan arka
daşlarım da ifade ettiler bu hususu teknik ola
rak ifade ctmedilerdo hisse hitabederek ifade 
ettiler - şu söylediğim hususların hepsi, zikre

dildi. Yalnız zelzele bölgeleri bakımından de
ğil, inşaat tekniği bakımından ehemmiyetli bi
naların Ankara gibi tehlikesiz bölgede bulunan, 
(dikkatinize arz ediyorum, Ankara) veya ildn
ci derece tehlikeli bölgede bulunan... Tehlikesiz 
bölge Ankara diyoruz, zelzele olabilir.. 1043 de 
bugünkü Fen Faldiltesi Teknik "üniversite ola
rak yapılıyordu, birinci derece zelzele bölgesi 
hesaplarına göre yapılmıştır. Bugün tesbit edil
di İd, sismolojik etütlerle Ankara zelzeleye mâ
ruz olmıyacak bir yerdir. Ama büyük binalar
da olabilir, büyük yapılarda çok dikkatli dav
ranmak lâzım. Bunun için Ankara'da veya ildn
ci derece tehlikeli telâkin ettiğimiz istanbul'
daki kontrol hizmetlerinin de iyi yapılamama
sı, beiediylerin bu yükü kaldıracak teknik ele
manları bulunduramanıası yüzünden birgün fe
lâketle bizleri karsı karş'ya bırakırsa şaşırmama
mız lâzım.. Ama nedir yapacağımız iş? Bu bü
yük şehirlerimizdeki kontrol hizmetlerini ve bil
hassa - yine teknik bir tâbir kallanıyorum özür 
dilerim - statik olarak mühendislik balamından 
ehemmiyetli binaları iyi kontrol ettirmek la
mındır. Belediyelerimizde böyle elemanlar yok
tur. Bir profesör ancak projesini yapabilir. Ge
lecek, üş sene evvel mezun olmuş talebesi onu 
kontrol edecek, Sistem yanlış. Bunun düzeltil
mesi lâzım ve basittir. Bunun işin de araştır
maya lüzum yok, bunu da araştırmak işin bir 
vesile telakki etmeye lüzum yok. Bunu, hisle
re hitabederek araştırmaya vesile telikki etmek 
istiyen arkadaşlarım bulunur; hislere hitabet-
meye lüzum yok. Teknik meydanda. Bu vesile ile 
yapı projelerinin yapım vo kentrolü ve inşası, 
yapım kontrolü Türkiye çapında yeniden düzen
lenmesi gerektiğini şimdilik arz etmekle yeti
neceğim. Maalesef Srym Reşit Ülker'in öner
gesi bu mevzuun incelenmesine de mütedair de
ğildir. Bunu da cnun haricine bırakmak mecbu
riyetindeyim. Yine de söylemeli zaruretini his
sediyorum, çünkü bu kürsüde hislere hitabedi-
liyor. 

Muhterem milletvekilleri, Adapazarı zelzeîe-
siyle ilgili 11 aded teknik raporda da bu husus
ların hepsi mevcuttur. Kürsüye gelen beş arka
daşımdan birisi bir rapordan, birisi iki rapor
dan bahsetti. 11 tane teknik rapor vardır, hepsi 
burada, işbu 11 rapordan ikisi Anayasa mües
sesesi olan kamu kurulu niteliğindeki meslekî 
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İmruluş olan inşaat mühendisleri odasınca ve 
biri mimarlar odasmoa hazırlanan raporlardır. 
Birİ3İ, çahsi mütalaadır, diğer 7 rapor da, de
netimini istediğimiz bakanlıkların ida:c meka
nizmasının, aiministrasyonıın hazırladığı ra
porlardır. Yüce Meclis üyelerinin tetkiklerine 
anûdedir. Burada bu raporlarla vaktinizi ala
cak değilm. 

Yalnız sapta geçmesi için isimler zikrediyo
rum, iki ve üçüncü raporlar 140 numaralı inşaat 
Mühendisleri O.la I3eo~raası"nda neşredilmiştir. 
Biri Mimarlar Mecmuasrnda ncgrcdilr.ir.tir. İda-
roııin ve inşaat mühendislerinin vo ırinıarlar.n 
hasırladığı raporlar birbirinin benleridir, objek
tiftirler. Ilaporların yalnız isimlerini zapta ge
çirmekle ileride belki konun tedvin ederken ar
kadaşlarıma f:ydalı olur üoiiini tadıyorum. 
Araştırma teknik elemanlarca yapılmış, yetkili
lerce yapılmış; Tetkik ederlerse, kanında da 
faydalı fHürlerini getirirlerse yerinde olur. 
Bu araştırmayı yapmaya gidersek ne göreceğiz? 
Hiçbir gey. Onları çağıracağız yine.. Arz ede-
ceğir.ı raporları. 

1. inşaat Mühendisleri Odası özel büroları, 
raporu neşredildi mecmuada, inşaat Mühendis
leri Odasınn. 

2. Adapazarı zelzelesi sonuçlarını yerinde 
inceliyen komisyonun birinci raporu Profesör 
Doktor Rifat Yarar, Profesör Doktor Semih 
Tesca'i'm raporu, yüksek mühendis Erol Ünal'ın 
rapora, en yetkili rapor. 

Mimarlar Odası raporu, o kadar yetkili de
ğildir. Ama, o da objektiftir. Mühendis arka
daşlarına hasırlatan vs; mühondis arkadaş
lar da çalışmış, objektiı7 rapordur, diğer ra
por iJe hemen hemen aynıdır, fikirler birbiri
ne benzemekledir. Mimarlık Mecmuasının 47 
numaralı vo Eylül 1DG7 mayısında neşredilmiş
ti-'. 

Adapazar'mda vukubulan depremden za
rar gören inşaatlardan Bayındırlık Bakanlığa 
Yapı ve imar İşleri Reisliği tarafından alına
rak Karayolları Genel Müdürlüğü lâboratuva-
rmda yapılan betonarme numuneleri üzerin
deki deney raporu dördüncüsü; 

Beşincisi, zelzele akabinde Adapazan'na gi
den Bayındırlık Bakanlığı heyetinin rapo
ru 

— 221 

10 . 1 . 1938 O :• 1 . 

Altıncıca, Adapazarı depreminden zarar gö
ren Adapazarı Hükümet Konağı, valilik blo-
kı\ vo D evle i hastanesi ameliyathanesinde mey
dana gelen arızalar hakkındaki rapor. 

Yedincisi, Yapı imar işleri Reisliği Teknik 
Dairesi Başkanlığına! raporu, 

Sekizincisi, Yapı işleri birinci bölge Müdür
lüğünce hazırlanan rapor, 

Dokuzuncusu, Adapasan Bayındırlık Mü
dürü tarafından hasırlanan Adapazarı depre
minde yılîilan binalar baklandaki rapor, 

Onuncusu, imar ve iskî^n Bakanlığınca, biz
zat Bakanlık bu hususta çalışmıştır çakışma
larına devam etmekledir, Âfet işleri Genel Mü
dürlüğünce hasırlanan hasar sebepleri rapor
ları, Hepsi objektif hepsi birbirine benziyor. 

Nihayet 11 nci olarak da Yüksek Mühen
dis Orhan Vural'ın Adapazarn. depremi ile il-
gi'i çansi mü'alâasıdır; 11 tane rapor vardır. 
Ayrıca 12 nci olarak, UNEf.CO ile birlikte 
imar vo iskân Bakanlığı incelemelerine devam 
etmektedir. Muhakkak bir rapor halino goti-
roceklerdi.'. 

Muhterem arkadaşlarım; zikrettiğim bu tek
nik raporlar yönetmeliğin hazırlanmasında 
faydalanılacak evsaftadır. Sayın bakanlakların 
nazarı dikkate almasını Yüce Meclis namına 
A. P. Grupu olarak rica ederiz. Bu raporları 
nazar, itibara almalıdırlar, almışlardır mu
hakkak. Esasen bütün mesele yeni bir âfetten 
evvel dikkati çeken husus birçek binalar sapa 
çağlam dururken 1:u sağlam ve hasar görme
miş binalarım yanında betonarme binaların 
bir moloz yağını haline gelmiş olması, teknik 
heyetlerin, de inceleme konusu olmuştur. Sağ
lam binalar, küçük binalar vo saire duruyor
muş da betonarme binalar yıkrlmış. Betonarme 
inşaat zelzeleye karşı en mukavim inşaattır 
diye bir şey yoktur. Yek. Çelik inşat en ivi
cidir. Japonlar onu tatbik ediyorlar. Çeliği
m i v,ıv TTI-I? tvi vadimin a,hsat> inşaatlar be
tonarme inşaata nazaran zelzeleye karşı çok 
iyidir- Betonarme inşaat da yapılabilir, kat da 
gözetilmeksizin yapılabilir. Kat adedinin tah
didine de lüzum yoktur. Bir kısmı zannedebi
lir ki katı az olan binalar yıkrlmaz. Bir katlı, 
iki katlı yapalım.. Adapazarı iki üç kattan ile
ri gitmesin. Böylo bir şey yoktur. 

http://ncgrcdilr.ir.tir
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Profesör Dr. Rifat Yarar bakanlığındaki 
ve Mimarlar Odası heyeti raporu tetkikatanı 
bilhassr. bu binalara, Sayın Reşit Ülker'in 
«gidelim tetkik edelim, mebus olarak görelim» 
dediği binalara yöneltmiştir. Diğer mühendis 
arkadaşlarımızın raporlan da bu raporları te-
yidetmektedir. Yerinde alman malzemelerin 
üniversite lâboratuvarlarmda yapılacak ince
lemesinden sonra yıkılma sebepleri bilimsel 
açıdan ikinci bir raporla efkâra umumiyeye 
daha açık ve ilmî olarak izah olunacaktır di-
yo önraporlaram vermişlerdir Sayın Rifat Ya
rar ve arkadaşları. O raporda her şey var. Fa
ka*. bunu daha da tetkik edeceğim diyor, va
zifeleridir elbette. Kendilerine teşekkür ede
rim. 

Hâdiseleri tesbit ve önergeden de araştır
ma ile elde edilecek gayeye matuf kanun ve 
yönetmelikle ilgi1;', hususlar önraporlarda da 
mevcuttu?. Şöyle ki: 

1. Yıkılan betonarme binalardan enkazı 
heyet tetkikinden evvel temizlenmiş, birisi ha-
riç.. Raporda aynen böyle yazıyor, rapordan 
okuyorum. YedîsV aynı tip. Niçin yakılmış bu 
betonarme binalar? Burada açıkç?. yazıli yani 
betonarme binalar yıkılıyor, falan oluyor, 
aman betonarme binalar yapılmasın.. Böyle bir 
şeyin akla gelmemesi lâzım.. Niye yıkılmış? 
Sebebi var; bafem Prof. Yarar söylüyor; 7 si 
de aynı. tip bunların. Ne olmuş? Asmolen dö
şemeli, bas.-'k kirişli ve daha uzun kolonlu bi
nalardı?. Muntazam kolon ve kirişlerden iba
re*. taşıyıcr. çerçeve sistemleri yoktur. Teknik 
kısmı. a r z ettim. Bütün binalar kolon, kiriş 
irtibatlarının kifayetsizliğinden dolayı yıkıl
mıştır. Bütün karılmalar asmolen döşemelere 
kirişlerin, kolonlaran birbirine bağlandığı yer-
do olmuş, bundan yıkılmaktır. Kolon gelmiş 
asmolen döşeme, orada yıkılıyor, mühendis
ler te3bit etmişler. B'z ne görecektik, bilmiyo
rum. kolonların yatay zelzele kuvvetlerinin 
doğurduğu munzam moment ke?me kuvveti 
ve buru'ma tesislerini tanıyamadığı müşahe
de edilmiştir. Mebuslar bunu görecek değil 
ama raporlar yazıyor, onları dinliyecektir. 
Çağıracağı:; onları, dinliyeceğiz. 

Muhterem, arkadaşlarım; buraya kadar a n 
ettiğim hususlardan yönetmeliğin tashihi za
rureti de tesbit. edilmiş bulunmaktadır. Şu hu
suslar yönetmelikte yoktuı*. Nasıl olacak, yö

netmelik nasıl tashih edilesektir? Adapazarı 
gibi alüviyonlu bir zelzele bölgesinde deprem 
mukavemetinin binanin Özel periodu ile alâ
kalı olması dolayısiyle ve bu hususun da cari 
yönetmelikte bulunmaması dolayısiyle zelze
lenin doğurduğu yatay kuvvetler hesabı ha-
kikato yakan bir şekilde yapılamadığından as
molen döşemelerle rijit olmıyan kirişleme 
sistemi yapılması felâketi artırmıştır. Asmo
len döşeme meselesi yönetmelikte yoktur. Yö
netmeliğe bunların girmesi lâzımdır. Muhak-
ka7: girecektir. Böylece yerlerde kolon ve be
tonarme bedeli, rijit taşıyıcı sistemleri seç
mek uygundur. Bunlar teknik şeylerdir, özür 
diliyerek ifade ediyorum. Ama mecburum. Çün
kü gitmemize lüzum olmadığını ifade etmek 
için izah ediyorum ve bu husus yeni yönetme-
likto yer almalıdır. Hattâ in*a edilecek mühim 
binaların ÖZ3İ periotlannm gayet hassaı bir 
şekilde teorik ve deneysel olarak t?yin edil
mesi, binaların periotlaranm tâyin edilmesi ve 
br. periotlarm zemin periotlarına yalınlık de-

- recelerinin tesbiti de icabeder. Tekrar ediyo
rum Adapazar.'nda veya şurada burada 120 -
150 santimetre genişlikleri var kirişlerin, ba
sık asmolen kirişler, 20 - 23 santimetre de ince 
narin kolonlara oturtulmuş ve kolonların mak
simum rij itlik düzenleri aynı istikâmette de 
tutulmamış, şaşırtmaca yapılmış ve rijitliğe 
dikkat edilmezse netice daha da v'him ola
bilirdi. Böyle binalarda bir gün felâket, ge
lecek Mı*. Bunların, yönetmeliğe girmesi lâzım-
â>\: Yine yönetmelikte bir kata reler. zaille 
kuvvetlerinin o kattaki kolonlara kolon riiidi-
teleri '^Sn önüne alınarak dağıtım as*, ve bina
nın rijitlik merkezi ile kütte merkezinin ça
lışmasından ileri gelen asimetriğinin dolduğu. 
burulma tesirlerinin muhakkak hesaplarca na
ran itibara alınması zaruri iken dosya1arda 
bu husuılara tesadüf edilmemiştir. Burada da 
momJeketimizdo projo işlerino ehemmiyc4; ve
rilmesini proie kontrol mekanizmasının zalze-
lo bölgelerinde hususi önemine atfen yaniden 
organizasyonunu bu münasebetle tekrarlamak 
yerinde olur kanaatindeyiz. Malzeme kalitesi. 
Sayn Re^it Ülker, sizi ikna etmeyi çok is
terdim, hazırlamıştım, burada bulunmanızı ar-
'sr. ederdim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Petrol Komis-
I yonunda çalıştım. 
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A. P. GRUPU ADINA FEYYAZ KOKSAL 
(Devamla) — Onu da söyledim, Petrol Komis
yonu gibi bir Komisyon da faydalı olmuştur 
dedim. 

Malzeme kalitesi ve binnetice inşaat, ima
lât ve yapı kalitesi ve bu hususun da yine mem
leket çapında ve hususiyle zelzele bölgesinde 
ele alınmasa ve yönetmelikle Âfetler Kanunu
nun 13 ve 14 ncü maddeleri gereğince yıkım 
düşünmeden - ben yıkım düşünmem - evvel bir 
yıkımr. lüzum hissettirmiyecek yapı kontrol 
sisteminin, kurulması .şarttır. Yıkım düşünme
den bir yapı kontrol sistemi kuralım, bu şart
tı.*. Belki aynen tercüme ettiğimizde ilk nazar
da hoş karçalanmıyacak inşaat polisi teşkili hu
sus"1. dr. Adapazarı zelzelesi dolayısiyle tanzim 
edilmiş mütehassıs heyet raporlarında mevcut
tur. Bu husus meslek odalarının üzerinde ehem-
miyetlo durduğu bir husustur. Başka memle
ketlerin. tatbik ettiği, sistemleri aynen kopye et
meyi ve taklidetmeyi düşünemeyiz ama, bir 
kontrol sistemini kurmamız lâzımdır, bunun 
içir. 11 raporda her şey var. 11 tano rapor, 1 
tano değil! 

REŞAT ÖZARDA (Aydan) — Kanun gel-
sin, kanun. 

A. P. GRUPU ADINA FEYYAZ KOKSAL 
(Devamla'} — Sayın Özarda siz de bu mesele 
ile ilgilisiniz, mühim olanı yönetmeliktir, de
dim. Yönetmeliği biran evvel Hükümet çıkar
sın, kanunu da Meclis çıkarsın. Kanunu çıka
rırken şu konulmalardan dr, faydalanılsın, bu 
araştırma için vakit kaybetmeye lüzum yok. 

Sayın Reşit Ülker, bendenize bu vazife 50 
gün evvel verildi. İşlemiyor.. Ağır işliyen bir 
mekanizmaya sahibiz. Meclis olarak bunu da 
işletmel: mecburiyetindeyiz. Babanda, gayet hu
sus! olarak, bilhassa araştırmalar üzerinde dur
dum. Kontrol hizmetlerinin ıslahı, yeni bir ka
nunun. tedvinini gerektirdiği takdirde elbette 
yetkililer bu kanunu Yüce Meclise sevk edecek
lerdi?. Kanaatimce meselenin mer'i kanunlara is
tinaden acele olarak yönetmelikle halli zarure
ti ve imkânı da vardır. Burada da araştırmaya 
lüzum, yoktur. Mevcu*. kanunlarla her şeyi hal
ledebiliriz. Aca tecrübelerden faydalanmış ol
ma1: Wn yeni yönetmelik çalışmalarının hız
landırılıp en geç Mart sonunda yeni yönetme
liğin yürürlüğe girmesini sağlamak Hüküme

timizin ve bilhassa îmar ve iskân Bakanlığımı
zın vazifesi olmalıdır. Yeniden yapılacak her 
hangi bir inşaat eski yönetmediğe göre yapıl-
manialıdır; Adapazan'nda değil, nerede yapı
lırsa yapılsın. Aynı zaman zarfında en geç 
Mar' sonuna kadar, - şimdi Sayan özarda ne
redeler?- Afetler Kanununda Yüce Mecliste 
vo Senatoda müzakereler tamamlanır, yürürlü
ğe birer ve yeni yönetmelik, yeni kanunla da 
çelişmesi olmadan tatbik olunabilecektir. Ben 
çelişmesi olacağını zannetmiyorum. Yeni yö
netmeliği, eskisine göre yap-p tatbik edebili
riz ve yeni şartlara uydurabiliriz. Bu şekilde 
gerek Hükümet ve berek Meclislerin çalışması 
birbirini tamamlayacaktır. Muhterem millet
vekillerinin de bu hususta bilgileri ile yardım
larım kanun tedvini esnasında esirgemiyecek-
lerini ümidederiz. 

Sayın Ülker'in bu. önergesinden dolay1, po
litikacıdan daha fasla bir eksper olacak mü
talâa sor^. ettiğim için Yüce Heyetinizden özür 
d:!erim. Mümkün mertebe mevzuu f zah ederken 
sizleri sıkmadan meselenin teknik bir mevzu ol
duğunu ifadeye ca"Vşt.ım. Böylesine teknik bir 
mevzııdr. bil^l edinilmesi imkânı, neşredilmiş 11, 
neşredilecek olanlarla birlikte 13 aded teknik 
ekıperle;*, mütehassıslar raporları ile temin edile
bilecek durumdadır. Mevzuun politikasını yap
ma*1-: hakknmzı da, kanun tedvini sırasına bı
rakırsak milletimize ve memleketimize iyilik 
yapmr. olacağa. Yüce Heyetinizden bu husu
su istirham edeceğim. 

Sayın Reşit Ülker, önergeleriyle, bu konuş
maların ışığı alt'nda kanunun tedvinini tahrike 
yardımcı olacaklarından vazifelerini, yapmışlar
dır. Araştırma üzerinde ısrar edeceklerini zan
netmiyorum. Gerek kanun ve gerekse bilhassa 
yönetmeliğin gecikmesine, sayın önerge sahibi 
dâhil, bütün arkadaşlarımızın vicdanları razi ol-
m.yacaktı \ 

önergenin oylanmasında taviî olarak Adalet 
Partisi Grupu gibi reddi istikametinde oy kul
lanacağınızı ümideder, Yüce "Meclise Adalet Par
tisi Grupu adına ve şahsım adına sayglıar suna
rım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendini, bundan sonraki söz 
snasını arz ediyorum: C. H. P. Grupu adına 
Sayın Nermin Neftçi, son-'a, şahısları adına Sa
yın Hasan Tahsin Uzun, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Nihat Diler. 



M. Meclisi B : 25 10 . 1 . 1953 O : 1 

Çimdi söz sıracı C. II. P. Grupu adına Sayın 
Nemin Neftrenindir. 

Bu arada devam etmekte olan açık oylamala
ra oylarını kullanmamış olan arkadaşlarımızın 
lütfen oylarını kullanmalarını rica ederim. 

0. II. P. GRUPU ADINA NESMİN ITEFTÇi 
(Muş) — Sayın Balkan, cayın milletvekilleri; 
Feyyaz Koksal arkadaşımızın, Adalet Partisi 
Grupu. ad'.na yapmış oldukları konuşmaları din
ledik. Konuşmalarının ön kısmında bilhassa sa
yın arkadaşımız; araştrıma önergeleriyle Mec
lisin âdeta fazla işgal edildiğinden, bu şekilde 
çok fasla miktarda verilen arattırma önergelcri-
nin arattırma müessesesinin ciddiyetini azalttı
ğından bahsettiler ve Federal Almanya'dan bâzı 
misaller verdiler. Bu husustaki grup görüşümü
zü arz etmek isterim. 

Elbette ki, Federal /.İmanya ilerlemiş tir 
memlekettir ve problemleri kendine göredir. Biz 
de tize benzeriz, az gelişmiş bir ülkeyiz ve prob
lemlerimiz kendimize göredir. Bu sene bütçe do-
layısiyle zaten Meclisin çalışmasının yarısı gi
decek, fakat memleketin eyle problemleri var 
lıi, bunların üzerinde Meclisin ve kamu oyunun 
eğilmesi 1.lamdır. Meselâ gündeme şöyle bir göz 
attım; biraz önce Say n Beşit Ülker arkadanım 
Petrol Araştırma Komisyonundan teşrif ettiler 
Umumi Heyete ve Petrol Araştırma Komisyonun-
nunda olumlu birtakım kararların alınmasına 
dorğu bütün partiler arasında bir temayülün 
mevcudiyetini söylediler. Bu beni faziasiyle se
vindirdi. Demek id, Parlâmento gerektiğinde 
memleket menfaatine olarak bâzı hususlarda ve 
çol: önemli hususlarda konuşmalarda birlcşebili-
yj-v 

Şimdi, petrol araştırma önergesinin verilme
si memleket menfaatine olmamış mıdır? Cündo-
mo takacak olursak; meselâ tefecilikle ilgili t ir 
araştırma önergesi var, aracılıkla ilgili t ir araş
tırma önergesi var, gıda maddeleriyle ilgili bir 
araştırma önergesi var, Zonguldak Milletveki i 
Kenan Esengin'in, Ereğli Kömür İsletmelerinde 
partizanca hareketlerle ilgili araştrnna önergesi 
va.\ Bunların her birisi teker teker önemlidir. Me
seli yediğimiz gıdalarla ilgili, sen zamanlarda 
gazeteleri uzun zaman işgal eden; gıda madde
lerin deki yabancı ve sıhhate zararlı hususlar tü
tün milletin yakından ilgilendiği Türkiye'n"n 
birinci derecede bir problemidir; bunun gibi pet

rol meselesi birinci derecede t ir problemdir, te
le silik meselesi, aracılık meselesi birinci derece
le t ir problemdir, demek ki, say n milletvekil
leri hangi partiye mensup olursa olsunlar, Tür
kiye'nin hayati ve birinci derecedeki önemli ko
ralarım Yüce Meclise araştırma konusu olarak 
getirmektedirler. O halde tunları kınamak me
seleyi bira.^ hafife almak olur. Sayın arkadaşım
dan özür dilerim. 

Yine depremle ilgili konuya gelince; bende
niz hasbelkader temsil etmekte bulunduğum ilin 
tir'ne?, derecede deprem bölgesi içinde bulunması 
dolayısiyle, en ba^ndan itibaren ve bu dönem 
iVIedişinin aşağı yukarı bütün senelerini bu ko
nuyu araştırmak ve eleştirmekle geçirdim ve bu 
hususta grup sözcülükleri yaptım. Şunu samimi
yetle, bütün samimiyetimle Yüce Meclise söyle
me!: isıerim ki; deprem meselesi, biraz ense say
mış olduğum araştırma önergeleri meyaırnda, 
ha;tl onlardan çok daha fazla Türkiye'nin bir 
numaralı t i r meselesidir. 

Biraz önce say.n arkadaşım haritayı göster
dik).". O harita (zannedersem deprem haritası-
!ır, - kırm?zı ve pembe çizgilerle taranmış t i r hari
ta lir - ) Î0G1 ele yaplmıstır. Bendeniz Bakanlrğ.n 
bu konuyla ilgili elan uzmanlarıırn hepsiyle gö
rüştüm. Grupum adına söyliyebilirim ki, bu ha
ritalar yeterli değildir, nitekim sayın arkadaşım 
da aynı neyi söy~e diler. Türkiye'nin yeraltı ça
lışmaları tanı değildir ve Bakanlıkta bu konu ile 
ilgili en mesul yerlerde oturan, bu hususta en 
bilinçli birtakım arkadaşlarımızla konuştuğum 
z aman, tana dediler ki: «Daha birçok illerin bi
rinci derecede deprem bölgesi içine girmesi ih
timali vardır.» Meseli istanbul'u, arkadaşlarım 
birinci derecede deprem belgesi değildir, şeklin
de mütalla ettiler. Aslında istanbul'un bir kıs
ın?. birinci derecede deprem bölgesi içindedir ve 
Bakanlıktaki bu konu ile ilgili uzman arkadaş
ların kanaatine göre, Ankara dahi birinci dere
cede depremle yakından ilgili t ir ilimizdir. 

Çimdi, yeraltı çalışmaları kâfi miktarda ya-
prlmaımş, bir Türkiye'de, hâli hazır deprem hari
tasında dahi Türkiye'nin üçte birini birinci dere
cede deprem bölgesi olduğuna göre bu mesele, 
bütün halk efkâr.nca olduğu gibi, Meclisimizce 
de birinci derecede ela alınması gereken bir me
seledir. Biz, şu parti şunu yapmış, bu parti bu
nu yapmış, yürürlükteki kanunları hali hazır ik-
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tidar no dereceye İsa'lar uygulayabiliyor, yürür
lükteki yönetmelikleri hâli hasır iktidar ne dere
ceye kadar uygulayabiliyor, bunun iddiası üze
rinde değilia ve sayın arkadaşımızın söylemek is
te ilildori gibi ve Reşit Ülker'e atfen söylemek 
istedikleri gibi, yani meseleyi bir particilik za
viyesinden alıyor muşuz ^ibi bir tutumun içinde 
değiliz ve tenzih ederek söylemek isterim la, ö.v 
y:n Reşit Ülker arkadaşımız da bu maksatla bu 
önergeyi vermemi], Türkiye'de birinci derecede 
önomli olan bir kenuya Meclis kürsibûno getir
mek istemiştir. 

Konu niçin önemlidir? Bizim gibi birinci de
re :ode deprem bölgesi olan memleketler konuya 
plMmalariylc halletmişlerdir. Allah'tan gelen 
vo no zaman geleceği belli olmıyan, büyük mal 
ve can kaybına sebebiyet veren bir meselede, el
bette İd, bu asırda bir memleketin, - hele o mem
leketin üçte biri böyle birinci derecede deprem 
bölgesi içinde ise - konuyu plânlamaya alacak 
kvlar önemli bir kenu görmesi ve bunun üzerin
de Meclis araştırması yapması elbette İd, tabiî
dir arkadaşlar. 

Çimdi ben çok usun uzun meselelerle fiay.n 
Yüce Heyetinizin can:nı sıkmak istemiyorum, fa
ka, özet olara!: söyliyeecğim; Reşit Ülker arka
daşım önergesinde diyor ki, «Birtakım beten bi
nalar moloz haline gelmiştir, bunların sebepleri 
araştırılsın.» Gayet sade bir önerge. Saym Fey
yaz arkadaşım dediler ki; «Efendim, Sayn Rc-
çit Ülker Bey yeni binalardan bahsetmiş. Acaba 
bir teknik adam gözüyle kaç senelik bina" ar ye
ni. binadır? Acva C. II. P. iktidarı zamanında, 
Koalisyon zamanmda yapılmış binalar da yeni 
bina mıdır, değil midir?..» Bunların münakaşası
na girmiyorum. Asıl kendileri meseleyi l i r par-
*\silik zaviyesinden almalı istediler vo sanki Re
şit Ülker arkadaşımızın; h'.li hazır iktidar sama
nında yap İmiş elan binaları katlettiğini söyle
mek. «içliler ki, bendeniz önergeden böyle dar 
bir mâna çıkarmadım, libâlds arkadaşımız «ye
ni binalar» demek suretiyle teknik bir adam gö-
slVyb altı senelik, yedi senelik, en senelik (ben 
teknik adam değilim, hıdmkçuyum) binaları 
kasdetmişlerdir ki, böyle bir şeyi particilik ola
ra!: nitelendirmek yanlış olur kanısındayım. 

Şimdi özet olarak, Sayın Adalet Partr i Gru-
pu sözcüsü arkadaşımız demek istediler İd, me
riyette Âfetler Kanunu var, ve yeni bir kanun 
da geliyor, eski yönetmelik var, yeni bir yönet

meli!: de henüz resmiyete girmediği halde yapıl
mıştır, e o lıaldc bu araştırmaya ne lüzum var? 
Uzmanlar da deprem dolayısiylo gitmişler, Sa
karya depremi ile ilgili birçok raporlar vermiş
ler teknik adamlar, e,, e., zaten konuyu araştır
ılırlar, o halde araştırmaya no lüzum var derler 
ve grupları adma yapmış oldukları konuşmada; 
bu. araştırmanın aleyhinde ey kullanacaklarını 
ifade ederler. Biz kendi grupumuz adına konu
ya bambaşka bir açıdan bakmaktayız. Konu bir 
koro şu parti, o parti meselesi değildir, konu, 
Türkiye meselesidir. Bizim gibi birinci derece
de deprem bölgesi olan memleket"er bu konuyu 
partiler üstü planlama meseleleriyle ele almışlar 
vo halletmişlerdir. Misal Japonya'dır. Bendeniz 
Varto'da bulunduğum zaman Japon uzmanları 
orr.ya geldiler ve kendileriyle uzun uzun konuş
ma1: imkânını buldum. Japon uzmanları; «Artık 
bizde müstakbel bir demremle ilgili endişe yok
tur. Yani can kav bı bakımından bir kere hiç en
dişe yoktur, bunu önlemiş durumdayız.» dediler. 
Hasıl önlemişler? Biraz önce saym arkadaşımın 
söylediği gibi,* çelik binalarla önlemişler, çok de
rin temeller kaıarak binaları oturtmuşlar, ya
tay ve dikey tazyikleri önliyebilmek için tuğ
laların arasından çelik teller geçirmişler. Bugün 
Japonya'da artık Hnalar temelinden itibaren 
eğitebiliyor, fakat yıkılmıyor, can kaybı olmu
yor. Sadece yangınlar ve su borularıırn patla
ması suretiyle susuzluk mesebbri mevzuubahis 
olabiliyor. Bendeniz birazcık tctlrik ettim; peki 
Japcnya nasıl yapabilmiş, bu noktaya nasıl ge
lebilmiş? Böyle millî gelir heba olmadan, canca 
da hor hangi bir zayiat olmadan bu büyük âfeti 
nasıl atlatabiliyor? Demek ki, Japonya konuyu 
partibrüstü almış, enine, beyuna uzmanlar vası-
tasiyle araştırmış ve o parti, bu parti şeklinde 
münakaşalar yapmadan kolayını bulmuş. Reşit 
Ülker arkadaşımız:n buraya getirmek istediği 
şey; memnuniyetle ifade edeyim İd, biz. grup ola
rak destekliyoruz; ilk defa olarak Türkiye'de 
bu konunun partiler üstü olarak alınması vo 
al-nmasrmn bir nişanesi olarak önce bir Meclis 
araştırmas:ırn aşılmasını istemesidir ki, hakika
ten konuya objektif bir gözle bakıldığı zaman 
asıl bu noktaya gelinmesi gerekir, kanaatinde
yim 

Say:n Adalet Partisi Grupu Sözcüsü arkada
şımıza. söyledikleri gibi, hakikaten meriyetto 
bir Âfetler Kanunu vardır. Bu Âfetler kanunu-
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hakikaten depreme mukavim binalarla ilgili I 
bir yönetmelik yapılmasını âmirdir E.., böyle 
bir yönetmelik vaktiyle yapılımı, meriyette
dir, bu kanun da meriyettedir. Fakat saym 
arkadaşımız yine ifade ettiler ki, ne meriyet
teki yönetmelik ve ne de meriyetteki kanun 
yeterli değildir. Hükümc lin getireceği yeni yö
netmelik, yeni Afetler Kanunu meseleyi halle
decektir. Grupum adına yapmış olduğum ko
nuşmada bendeniz bu kanaatte değilim. Tür
kiye'de çok kanunlar çıkıyor ve o kanunlara 
uygun Türkiye'de çok yönetmelikler yapılıyor; 
fakat bunlar uygulanmıyor aziz arkadaşlarım. 

Varto depreminden sonra Bayındırlık Ba
kanlığı bir teknik toplantı yaptı. O teknik top
lantıda hiçbir siyasi şahi3 bulunmadı. Bende
niz şahsi gayretimle «gelebilir miyim?» şeklin
de bakanlıkla toma3a geçtim, «gülebilirsin» 
dediler. Çünkü konu ile yakından ilgileniyo
rum. «Biz politikacıları çağırmadık, gelebilir
sin» dediler. Bendeniz o toplantıya gittim. O 
toplantıda, çeşitli üniversitelerden, İmar ve j 
İskân Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı uz
manlarından müteşekkil çok seçkin ve konuya 
vâkıf bir heyet vardı. Uzun uzun bu meseleler 
görüşüldü. Türkiye'nin teknik gücünün henüz 
Türkiye'de dengeli bir şekilde dağılımı olma
dığı, birtakım sismoloji âletlerinin, bu âletle
ri kullanacak elemanlar ve merkezler mevcu-
dolmadığı iç'n paslanıp yerinde kaldığı, Tür
kiye'nin deprem haritasının yeterli olmadığı 
ve yahut da araştırmaların yeterince yapılma
dığı, depreme mukavim binalar yönetmeliği
nin çok e3ki olduğu ve uygulamadan yoksun 
bulunduğu belirtildi. Biraz önce arkadaşıma 
zm söylediği gibi, «belediyelere verilmiştir, 
idarî mercilere verilsin kontrol yetiksi.» E.. 
bilmem Varto'daki bir belediye reisinin teknik 
anlayışı nedir? Haklı olarak ne olabilir ki? 
Varto'da yapılan bilmem 14 milyon, 8 milyon 
değerindeki bir bölge okulunu kontrol edebil
sin.. Şimdi hem özel binaların kontrolü ve 
ruhsatının verilmesi meselesi vardır, hem de 
re3mî binaların kontrolü ve ruhsatının verilme
si meselesi vardır. 

Bilhassa resmî binalar çok önemlidir sayın 
arkadaşlarım. Fransa'da Devlet binalariyle 
ilgili yazılmış ciltler vardır. Bütçenin büyük 
bir ki3mı çeşitli bakanlıklar tarafından yap
tırılan Devlet binalarına gider. Ama bu Dev- | 

1 leî binaları birinci derecede deprem bölgesin
de olduğu vakit niçin yıkılıyor ve bir moloz 
haline geliyor arkadaşlarım? «Raporlar» diyor
lar. Bendeniz size başka bir şeyden bahsede
yim : Varto'da hakikaten bankaydı, bölge oku
luydu pek çok Devlet binaları yıkıldı ve Var
to'ya gidip de Bakanlık adına resmî rapor ya
zan iki arkadasın raporları o gün Bayındırlık 
Bakanlığındaki toplantıda söz konusu idi ve 
gelen seçkin misafirlere sunulmuştu. Bu ra
porlardan iki tanesini de okudum. Birisi Var
to bölgesinde tek katlı bina yapılmasını tav
siye ediyor, diğeri iki katlı yapılabileceğini, 
biraz önce saym arkadaşımın söylediği gibi 
kat meselesinin mevzuubahsolmıyacağını söylü
yor. özel binalarla ilgili kısım vardır, yani 
halka bu meseleleri anlatmak, öğretmek ve 
özel binaların ruhsat kontrolünün iyice yapıl
ması meselesi vardır. Devlet binaları meselesi 
vardır. Hanjisi araşîırılmıştır arkadaşlar? 
Meselâ Bayındırlık Bakanlığına gelen ve bir-

j biriyle çelişen, benim sadece şahidolduğum iki 
ayn rapordan hangisini Bakanlık benimse
miştir? Mesele bu Hükümeti tenkld meselesi 
değil. Hangi hükümetler olursa oİ3un bu me
seleyi daha evvel gelmiş geçmiş hükümetler, 
Türkiye'nin birinci derecede deprem bölgesi ol
ması meselesini şimdiye kadar ihmal etmişler
dir, bu meseleyle uğratmamışlardır. Eğer 
bundan sonra bu mesele çok ciddî bir şekilde 
partiler üstü, hattâ Plânlamaya geçecek bir 
şekilde... Çünkü Plânlamaya da geçmemiştir 
maalesef. Bizim Plânlamamız birçok şeyler
den bahseder, ama Türkiye'nin her an hayatı 
meselesi olan ve memleketin üçte birini ilgilen
diren deprem meselesinden bahsetmez, maale
sef bahsetmez. Bu kadar ilerlemiştir. Şu Hü
kümet bu Hükümet meselesi değil, meselenin 
Parlâmento üstü alınarak, Reşit Ülker'in bu
radaki gayesinin bu olduğunu zannediyorum, 
bir araştırma komisyonunun kurulması ve par
tiler üstü ele alman bir meselenin elbette ki 
ilerde Plânlama tarafından da ele alınarak me
selâ Japonya kadar olamasa bile ona yalan 
bir çalışmaya girişmenin ilk adımının atılabil-
mesini temin sadedindedir. Burada particilik 
ve saire yoktur, tamamen memleketimizin çok 
Tg'.nç bir meselesidir. Onun için grupumuz 
adına bu araştırma önergesinin açılmasını 
destekliyeceğimize dair Yüce Meclise ihsası 
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reyde bulunmak isterim. Teşekkür ederim ar
kadaşlar. , 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik Önergesi gel
miştir. Sayın Bakan konuşacak mısınız? Yal
nız ayrıca bir hususu arz edeyim : Yüce He-
yotin evvelce almış olduğu bir karar gere
ğince Meclis araştırması önergelerinin görüşül
mesi için ayrılan zaman dolmak üzeredir. Mec
liste saat 17 ye kadar denmiş idi. Tahmin edi
yorum ki siz'.n beyanınız bunu çok aşacaktır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyeai) — 10 dakikada bitmez efendim. 

BAŞKAN — Bitmez. Tensibederseniz gele
cek birleşime devam edelim. Şimdi sözlü soru
lara gsçelim. 10 dakikada biter mi dediniz, 
işitmedim efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Cumhuriyet Ssnatosu Muğ
la Üyesi) — Beş dakika daha mÜ3aade ederse
niz 15 dcMkada biter. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, buyurun. 
Yeterlik önergesi geldi ve imar ve İskân Ba
kanı Sayın Haldun Menteçeoğlu söz istemiş
tir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yeterlik aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhine kaydedeyim 
efendim, söz sırası geldiği zaman. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN
TEŞEOĞLU (Cumhuriyet Sonatosu Muğla Üye
si) — Sayın Balkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Reşit Ülker arkadaşımızın Yüce Meclise tak
dim ettiği önergenin muhtevası hakkında görüş
lerimizi ifade etmeden evvel 1967 yılı içinde vu-
kubulan Sakarya ve Tunceli bölgesindeki dep
remle? hakkında kısa bilgiler arz etmeme müsa
adelerinizi rica ederim: 

Maalesef 22 . 7 . IC67 günü Sakarya, Ko
caeli, Bolu ve iznik bilgelerinde deprem olmuş, 
491 yerde 5 500 konut yıkılmış veya ağır hasa
ra uğramıştır. 8G vatandaşımız vefat etmiş, 235 
vatandaşınrn yaralanmıştır. Keüa 26 . 7 . 1C67 
günü Pülümür, Tercan ve Kiğı bölgesinde dep
rem vukubulmuş, 151 yerde 1 282 ev yıkılmış 
veyr, ağır hasara uğramıştır. 97 vatandaşımız 
vefa* etmiş, 123 vatandaşımız yaralanmıştır. 
Hayatların1, kaybeden vatandaşlarımıza Tanrı
dan rahmet ve ailelerine baş sağlığı dileklerimi 
bir kere daha ifade etmek isterim. 

İÜ. 1.1968 0 : 1 

İ Deprem vukubulur bulmaz bu bölgelere Sa
yın Cumhurbaşkanım-z, Sayın Barbakanımız ve 
Bakan arkadaşlarımız teşrif etmR afetzede va« 
tandaşîanmıza geçmiş olsun demiş, ihtiyaçlarını 
tesbit etmiş ve vazife başında bulunan görevli
lere direktifler vermiştir. Bendeniz de Almanya 
vo ingiltere Hükümetinin davetlisi olarak Avru-
pr.'da yapmakta olduğum tetkik gezimi iptal 
ederek vazife babına döndüm. işe, Bakanlık ola
rak vaziyed edilmişti. Derhal süratli ve yeterli 
bir hasar te3bitinin ortaya çıkardığı gerçek du
rumu ve bölgelerin özelliğini inceledik, yapıla
cak işler ve hizmetleri plânbyarak ve bir prog
rama bağladık ve icra mevküne koyduk. Bu su-

j retle her iki bölgede zamanında emniyet, sağlık, 
| iaşe ve iskân tedbirleri çok yönlü olarak alınmış 

ve yürütülmüştür. 
Pulumu', Tercan, Kiğı ile Sakarya, Bolu, Ko

caeli bölgelerinin fizikî, sosyal, ekonomik ve ula
şım şartlan ve potansiyelleri dikkate alınarak 
konut inşalarında ayrı ayrı metotların tatbiki 

i zorunluğu tesbit olunmuştur. Doğuda ağır iklim 
şartlarına ve depreme mukavim ahşap konut ya-

j pıım kararlaştırılmış; Sakarya bölgesinde de 
teknik yardım fonksiyonuna sahip, müessir, fen-

1 nî bir kontrol sistemi alt'nda kendi evini yapa-
nr, yardım metodunun uygulanması yerinde gö
rülmüştür. Âcil yardımlar hariç her iki bölgeye 
73 milyon lira sarfı tesbit edilmiş ve 61 milyon 
lira derhal tahsis olunmuştur. Her âfet hâdise
sinde olduğu gibi bu depremlerin vukuu anında 
da Devletin iskân edici ve yardım edici gücü se
ferber edilmiştir. Bütün gayretlerimizin hedefi 
hiç kimsenin, aç ve aç kta kalmaması idi. Bagün 
bu hedefe ulaşmış bulunmaktayız. Istıraplar gi
derilmiş, vatandaşlarımız her bakımdan emni-
yeto kavuşturulmuştur. 

Sayın. Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi 
önergo muhtevası ve konuşmacı arkadaşlarımın 
temas ettiği, konular hakkında görümlerimizi ve 
çalışmalarımızı arz edeceğ.'m. Her deprem ola
yının niteliği, meydana getirdiği sonuçların ilmî 
vo fennî açılardan incelenmesi mümkün olan ted
birlerin. alınması hususunda Hükümetimiz dai
ma itina ve hassasiyet sahibi olduğunu göster
miştir. Her olayca tutumumuz ve davranışımız 
böyle olmuştur, işte bu görüşten hareket edile
rek Varto, Pülümür, Sakarya bölgesi deprem
lerinde bütün, fay hatları UNESOO ve Bakanlı-

, ğımız uzmanları tarafından mühendislik ve jeo-
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lojik ölçüler içinde müştereken tetkik edilmiştir. 
Değerlendirmeler devam etmektedir. Bilhassa 
Sakarya deprem sahasında istanbul Teknik üni
versitesine bağlı Arz Fizikî Enstitüsü, Kandilli 
Rasathanesi, Fen Fakültesi Jeoloü Enstitüsünle 
birlikte aletsel incelemeler yap:lm:ştır. Bakanlı
ğımda da, mensupları Japonya'da ihsısas yap
mış elemanlardan mürekkep Deprem inceleme 
Fer. Kunılr. adına H," ünite teşkil edilerek faali
yete geçirilmiştir. Bu kurul gerek Millî Deprem 
Komitesi, gerekse ad?, geçen kurullarla yapacağı 
çalışmalar: plânlamış bulunmaktadır. 

Biliyorsunuz deprem konusu milletler aranı 
l i r tc7.kil.it tarafından taki'r edilmektedir. Türki
ye'de de Millî Deprem Komitesi diye bir Komite 
mevcuttur vo Bakanlığım bununla s:kı temas 
halindedir. Bilhassa Millî Deprem Komitesiyle 
fay hatların: r. kesin hüvly o ilerine dayanarak 
mevcut deprem haritaları detaylı .şekilde ıslah 
edilecektir. Bu noktada bira." ev/el konuşmuş 
olar. arkadaşlarımınT. ir tcdVir olarak ortaya koy
duklar?. konunun vaktinde Bakanlık olarak ele 
alındığın?, vo işin süratle yürütüldüğünü ve bu 
yj1. içinde de ıslah edilmiş dopron haritalarının 
ilgililere takdim edileceğini ifade etmek iste
rim. 

Keza henüz kati mahiyet arz etmiyen, dep
rem?. önceden haber vereme metodunun Japon
ya vo Amerika'daki son gelişmeleri izlenerek 
tecrü'î uygulama hazırlıklarını da meydana ge
tirecekler vo yapacaklardır. 

Diğer taraftan büyük -şehirlerimizin, ez
cümle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi bü
yü!: vilâyetlerimizin ve gelinme merkezleri
nin, bilge plânlama çalışmalarımızın neticesi 
bilgelerin zelzele merkezleri olarak tesbit edil
miş olan yerlerin bölgesel deprem haritalarının 
izhari çalışmalarına girmiş bulunmaktayız. 
Adapazarı depreminde yıkılan binaların se
bepleri ürerinde özel çalışmalar yapılmıştır. 
Bir taraftan Bayındırlık Bakanlığı, Mimarlar 
Odası, diğer taraftan bakanlığın teknik per
sonel?. konuyu her anıdan incelemiş, hataları 
bulmuş, tedbirleri ortaya koymuştur. Bu tek
nik ve mühendislik araştırmalarına P:Ö:Q be
tonarme yapıların hasara uğraması veya yıkıl
ması şu sebsplero dayanmakladır: 

1. — Proje safhasında yapılan hatalar. 
2. — Uygun olmıyan evsafta yapı malze

mesi kullanılması. 

S. — İnşaat safhasında yapılan hatalar. 
Bu hataları enlemek maksadiyle alınacak 

tedbirleri Bakanlığım şlyle mülalâa etmiştir. 
Evvelâ mevcut mevzuatın ıslahı, kanundan yö
netmeliğe varıncaya kadar, Diğer taraftan 
idari kademe organizasyonunun ihdası veya 
takviyesi. Bu suretle teknik ve jeolojik araş
tırmaların orteya koyduğu deneleri değerlen
direrek deprem yönetmeliğinin değiştirilmesine 
mâiuf gayretlerimize hız verilmiş ve yönetme
liğin tâdili tamamlanmış, Bayındırlık Bakanlı
ğı ile yaptığımız bir protokole göre sen durum 
kabul edilerek neşredilmesi H n Başbakanlığa 
tevdi edilmiş bulunmaktadır. Şu halde bu il
mî, fennî ve jeolojik araştırmaların ortaya 
koymuş olduğu donelere göre deprem yönet
meliği değiştirilerek bu ayın içinde tatbikata 
konmuş olacaktır. 

Çu halde arkadaşlarımın alınması lüzumu
na işaret etmiş olduğu tedbirlerin ihzarı yapıl
mış vo bir ay idinde alınmış bulunmakladır. 

Diğer taraftan deprem bölgelerinde il imar 
müdürlükleri kurmak vo mevcutları takviye 
ederek yapılan hem proje, hem do inşaat saf
hasında murakabeye tabi tutmak, yapı malze
mesi kalite kontrolünü işletmek hazırlıkları 
içindeyiz. Bu kenuda bir arkadaşımız işin sa
dece hukuk kaidelerini tâyin ve tesbit etmek
ten ibaret bulunmadığını, uygulamanın da 
ehemmiyet taşıdığını ifade etmişlerdi. Bu gö
rüşe katılıyoruz ve bu görüşün tabiî icabı ola
ra!:: mahallî organizasyonu kurmaya vo takvi
ye etmeye kararlıyız, bu hazırlıklar içinde bu
lunuyoruz, 

Çu halde Sakarya bölgesi depreminin ma
hiyeti, ni'eliği mühendislik ve jeolojik açılar
dan tetkik edilmiş, alınması icabeden tedbir
ler1 tesbit olunarak icra mevkiine konmuş bu-
lunmakiadıv. Konuşmacı arkadaşlarımızın san
ki bu konularda Bakanlığımızın hiçbir çalış
ması yokmuş gibi, sanki Moclis araştırması ya
pılmazsa bu mevzu yüzüstü bırakılacak, ihmal 
edilecekmiş gibi bir dil kullanmaları gerçeğe 
uymamakta vo isabet taşımamaktadır. Bakan
lığım bütün yönleri ile hâdisenin sahibi olmuş
tur vo sahibi olmaya devam edecektir. Hemen 
işaret etmek isterim ki, Adapazarı depreminde 
yalnız bstonarmo binalar değil, diğer inşa tar
zına sahip konutlar da yıkılmıştır. Yfnlan be
tonarme binalar 8 - 10 u geçmez. Halbuki bu 
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bölgede 5 500 bina yıkılmış veya ağır hasara | 
uğramıştır. Binaenaleyh, inşa sahasında alına
cak teknik tedbirler sadece betonarme binala
ra değil, batim yapılara aidolmalıdır ve öyle ' 
olcaaklır. 

Arkadaşlarımın kredi konusuna da temas 
ettiler vo bazı sıkıntılar geçirildiğini ifade et
tiler. Muhterem arkadaşlarım, bu bölgede 
t 780 afetzede aileye kredi açılmıştır, kendi 
evini yapana yardım metodu çerçevesi içinde 
ve geniş bir teknik yardım desteği altında ko
nutlar yapılmış ve yapılmaktadır. Açıkta kim
se yoktur, herkes iskân edilmiştir. Bu bölge
ye tahsis ettiğimiz kredi miktarı 65 milyon
dur. 

Bir diğer arkadaşımın, bUnı okulların dışarı
da, açıkta öğretim yaktığını beyan ettiler. Bu 
bilgede 301 okul tamir edilmiş vo hizmete gir
miştir. Yalnız yeni yapılmakta olan okullar
dan 22 okul çalı seviyesindedir, henüz bitme
mişti:, ama bu okulların öğrencileri tedrisat 
yapabilecek kapalı bir mahalde öğretime tabi 
tutulmuşlardır. Bu halde açıkta, tedrisat ya
pan hiçbir okul yoktur. Diğer taraftan 237 öğ
retmen lojmanı ela hismoto girmiştir. Bunların 
bir kısmı tamir edilmiş, bir kısmı yeniden ya
pılmış, bir kısmı da prefabrike ev olarak öğ
retmenlerimiz ihtiyacına tahsis olunmuştur. 

Arkadaşlarımın «Bu aranırına yapılmalı
dır, çünkü 72G0 sayılı Kanunun tad'l tasamı 
gelecektir, bize mehaz olacaktır, bundan bilgi
ler, fikirler alacağın ve bu tadil tasarısını da
ha iyi bir hüviyet içinde yapacağın» buyurdu
lar. I 

Arkadanım Koksalın ifade ettiği gibi ve şu I 
ana kadar devam eden mlıruzatımclan da anla
şıldığı veçhile gerek Varto, gerek Sakarya böl
gesi depreminin niteliği, fa;? hatları, inşaat yı
kımlarının nedenleri vo sebepleri jeolojik ve 
mühendislik ölçüsü ininde, ilmî ve fennî esas
lar dairesinde araştırılmış ve bu araştırmala
rın değerlendirilmesi faaliyetine geçilmiştir. 
Bu tadil tasarısının müzakeresinde elbette İd, 
bu raporların, bu ilmî ve fennî dokümanların 
hem komisyonumuzun, hem ele Yüce Meclisin 
emrine amade tutulacağı tabiîdir. 

Bir arkadaşım ru noktaya da temas etti: 
Deprem bölgelerinde bulunan halkın uyarıl
ması ve ona teknik yardımda bulunulması lü
zumludur, dediler. Biz bu fikre katılıyoruz ve | 

I katıldığımın içindir ki, 30 . 0 . 1033 da ve keza 
23 . 2 . 10G7 tarihinde deprem bilgelerinde 
yapılacak evlerin projelerini hazırlamış, vali-

ı li'ılerc vo imar müdürlüklerine göndermiş bu
lunmaklayım. 

Bilhassa Koksal arkadaşımız hukuk kaide
lerinin tatbiki, inşaatın kontrolünün ehemmi
yeti ünerinde elurmuştur. Bu fikre bendeniz de 
katılıyorum vo biran evvel inah ettiğim gibi, 
vilayetlerde kuracağımın ve kurmakta olduğu
mu.:, takviye etmekte olduğumuz il imar mü
dürlüklerini böyle bir fonksiyenu görür hale 
getirmek idealimizdir, hedefimizdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; mâru
zâtım göstermektedir ki, bakanlığımız hâdise 
ünerinde ciddî bir itina ve dikka.le durmuş, 
ilmî fennî ve jeolojik araştırmalar yaptırmış, 
bakanlıl: bünyesinde deprem inceleme fen ku
rulu ünitesini kurmuş, mevnu hukuk kaidele
rini:! ıslahına teşebbüs etmiş, deprem bölgele
rinde inşaatın kademeli bir kentrol sistemine 
bağlanmasının prensip kararını almıştır. Şu 
halde arkadaşımınm vermiş olduğu önerge ne 
istiyor? önergenin istihdaf ettiği gaye, tama-
miylo teknik bir konunun incelenmesidir. Bu 
vasıfta bir mevzuun, bir meselenin incelenme
si, tahlili vo bir hükme bağlanması teknolojik 
metotların, fen vo sanat kaidelerinin ve niha
yet jeolojik prensiplerin uygulanmasına bağlı
dır. Oysa ki, arz ettiğim veçhile Hükümet, Ba
kanlığım bunların hepsini yapmıştır. Araştır
ma raporları, teknik ve jeolojik dokumanlar 
olimiz:ledlı\ Aynı asmanda bakanlığım ilmî ve 
fennî kurumlarla müşterek bir mesai içinde
dir. Şu halde mesele teşhis edilmiş, tedbirler 
ortaya konmuş, yalnız o tedbirlerin işlemesi 
hazırlıkları içine girilmiş vo yürütülmeye baş
lanmış bulunmaktadır. Hal böyle olunca her 
yönden teknik bir mahiyet taşıyan ve teknik 
ölçüler işinde ilmî ve fennî esaslar içinde çö
zülmüş bulunan bu meseleye Mecli3 araştır
masının ne getirebileceği elbette İd, yüksek 
takdirinize aittir. Arz eder, saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAIT — Muhterem arkadaşlar; bir hu
susta durumu arz edip yüksek tasvibinizi al
mak istiyorum. Şimdi demin arz ettiğim gibi 
Meclis araştırmalarının görüşülmesi iç.ln Yüce 

I Heyetçe kararlaştırılan saat gelmiş ve 7 - 8 da-
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kika da geçmiştir. Ancak, öte yandan üzerin-
do görüştüğümüz araştırma konusu ile ilgili 
yeterlik önergesi gelmiş bakan konuşmuştur, 
şimdi sırada bir arkadaşa son sözü vereceğim. 
Yeterlik önergesi aleyhinde Sayın Reşit Ülker 
söz istemiştir. Yetersik önergesi kabul edilir
se, o zaman önergenin esası oylanacaktır. Eğer 
tensibederseniz müzakereyi bu noktaya kadar 
devam ettirelim. (Muvafık sesleri) Şu halde 
Sayın Resi5 Ülker'in önergesi ile ilgili görüş
melerin devamını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi son söz sırada bulunan Sayın Ha
san Tahsin Uzun'undur. Buyurun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel 
konuşan Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız 
Meclis araştırmalarının sık sık verilmesinin 
doğru olmıyacağmdan bahsetti. Bunu Garp 
memleketlerinden misaller vererek anlattı. Yal
nız Garp memleketlerini idare eden hükümet
lerle Adalet Partisi Hükümetinin mukayesesi
ni yapmadı. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Garp memleketlerini idare eden hükümetlerin 
hiçbirisinde ne kendi anayasalarına karşı, ne 
do Danıştay kararlarına karşı gelindiğini bu
güne kadar duymadım ve okumadım. Ben bu 
noktaya dokunacak değilim. Sözümü buraya 
getirmemdeki sebep, muhterem arkadaşımız 
Adalet Partisi sözcüsünün Garp memleketlerin
den misaller verdiği içindir. Eğer bizim Hü
kümetimiz de, mevcut Adalet Partisi Hüküme
ti de Garp memleketleri gibi memleketimizi 
idare etmiş olsalardı bu arattırma önergeleri 
bu kadar sık sık verilmezdi. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

• Muhterem arkadaşlarım; istanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in Adapazarı deprem bölgesin
de sağlam ve hasar görmemiş binaların yanın
daki betonarme binaların bir moloz yığını hali
ne gelmesi nedenlerini tesbit etmek üzere bir 
Meclis arattırması yapılmasına dair önergesi 
üzerinde kısa ve öz olarak konuşacağım. 

Arkadaşlarım; memleketimizde sık sık dep
remler olmaya başlamıştır. Bunların can ve 
mal kaybına sebeb olduğunu hepimiz bilmekte
yiz. Memleketimizde bu gibi depremlerden di
ğer memleketlere nazaran niçin fazla insan ve 
mal kaybına sebebolunduğu incelenirse, bu ko-

f| nu üzerinde araştırma yapılırsa bu gibi dep
remler karşısında incan ve mal kaybımız daha 
az olur. Zaten fakir bir milletiz, kendi kendi
mizi geçindirecek durumda değiliz, ancak dış 
devletlerden aldığımız borçlarla geçinebiliyo
ruz. Böyle bir ülkenin üzerinde yaşıyan insan
lar memleketlerinin geleceğini, felâketler gel
meden öne o düşünmek mecburiyetindedir, iş
te bugün burada bulunan hepimiz bu memle
ketin yarınının ve bugününün iyi olmalından 
sorumluyuz. Bu gibi depremlerde zararların 
neden meydana geldiğini araştırmaya karar 
verirsek bu gibi hâdiseleri enleme imkânları 
bulabiliriz. 

Muhterem rakadaşlarım, en son Adapazarı'-
nda meydana gelen depremde insanlar ölmüş, 
birçok mal ziyaı olmuştur, binalar yıkılmıştır. 
Adapazar'mda 1943 yılında da bir deprem ol
muş, bu depremden sonra, buna göre evler ya
pılmış, tedbirler alınmış olmasına rağmen Ada
pazarı'nda bu kadar zarar olmuş. Eğer 1943 
yılında Adapazarı'nda deprem olmasaydı bu
gün Adapazarı'nın daha fazla zarar görebile
ceğini bu hususta araştırma yapan ilgili arka
daşlarımız söylemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketimizde 
meydana gelen depremlerden ve buna benzer 
felâketlerden sonra ba^ta hükümetler olmak 
üzere mevcut yardım cemiyetlerimiz bu felâ
ketzedelere gerekli yardımları yapmaktadırlar. 
Ancak bu yardımların esas muh'acolan insan
lara gitmediği, bunlara yapılan yardımların 
çeşitli menfaatperest insanların, çeşitli kimse
lerin elinde kaldığı dedikodusu dolaşmaktadır. 
Bunların bir kısmı uydurma olsa bile bu söy
lentilerin bir çoğunda doğruluk derecesi ara
mak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; saydığım bu konu
ların meydana çıkması ve ileride meydana ge
lece!" depremlerde ne gibi tedbirlerin alınaca
ğını tesbit bakımından bu araştırma önergesi
ne müspet oy vereceğimi bildirirken şunu da, 
ifade edeyim ki, şayet.Hükümet bu kadar lü
zumlu araştırmayı kabul etmezse, bundan son
ra depremlerden doğacak faciaların baş sorum
lusu olmaktan kurtulamıyacaktır, saygılarım
la. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo-
run. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gruplar vo şahıslar adına haftalardan beri 

devam eden müzakereler konumunu gerektiği 
kadar kemale erdirmiştir, kifayetini ara ede
rin. 

Tokat Milletvekili 
Osman Saraç 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Reşit Ülker, buyurun. 

Sayın arkadaş! arım lûtfon açık oylama için 
oyunu kullanmıyan arkadaşımız kalmasın. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, Adapazarı depreminin üzerinde mil
letçe durmamış lânmgeldiği husr::rrda Bakan
lığın da, parti sözcülerinin de ittifak ettiğini 
görüyoruz. Demek ki çok önemli bir mesele ol
duğunda ve gayri siyasi bir mesele okluğunda 
ittifak var. Şimdi şu arada AıcUier Kanunu da 
bir şans eseri olarak Meclisimizin komisyonun
da. Burada yapılacak bir araştırmanın neticesi 
Âfetler Kanununa akse'mek imkânına sahip. 
Nazarî olarak denilebilir ki «efendim gene biz 
zamanı gelirse değiştiririz.» Değişmiyor arka
daşlar; bir kanun aktıktan beş sene, sekiz se
ne, on sene, onbeş sene sonra ancak bir deği
şiklik yapmak imkânı oluyor. Şimdi bizim eli
mizde böyle bir imkân var. 

Türkiye bir numaralı deprem bölgesinin 
içinde; bütün Türkiye, İstanbul, Ankara dahil, 
her an yıkılabilir. Gazetelerde (doğru veya 
yanlış, ama doğru olduğunu kabul etmek la
zım, doğrudur diye hareket etmek lâzm) is
tanbul'da binaTarm yüzde CO ı projeye uygun 
değil, bir zelzelede yıkılmıyacak bina yoktur, 
deniyor. Bugünkü tatbikatta kontrol halikı kty 
sınırlarında mub';ara verilmiştir; şehirde bele
diyelere verilmiştir. Belediye1 erin mahallî ida
reler oldukları ve tesir altında kaldıkları, han
gi taraftan olursa olsun siyasi bakımdan söy
lemiyorum, gayri siyasi bir soa söylüyorum, 
ortadadır. Depremin daha evvel haber alınmasr 
üzerinde gelişmeler vardır. Bütün bunların kar
şısında bir müstakil deprem kontrol dairesi 
fikri vardır. Adapazarı şöyle yakınımızda olan 
ve hazin vaziyeti en kolay gözüken bir yerdir. 
Bir koca cadde, bütün binalar duruyor, bunla
rın arasında betonamıa birkaç tane büyük bi
na yıkılmış, bu fırsattan istifade edelim, diyo
ruz. 

Şimdi müsaade buyurursanız, eğer yeterliği 
kabul etmezseniz, meslekleri olan ve bakanlık 
nıovklindo bulunan Inymetii arkadaşlarımızın 
ümit verici sözleri vardır; bunlara ekliyecek 
bâzı sözleri do söyliyelim. Sizi ikna ederiz bel
ki. Meclis karar verir. Yani bu arajlırma yapı
lacak da ne olacak?.. Buradan arabaya binile
cek veya trene binilecek, Adapaaan'na gidlf.e-
cei:. Raporlar var. Raporların, bakanlığa veril
miş bir raporun ele alınması başka, bir mesele
yi bir Parlâmento Heyeti olarak üniversi İçlerin 
iüıirlerlni arp edalardan bu işlerde fikirleri 
olanların fikirlerini alıp bir rapor getirmek 
başkadu. Böyle bir raporu getirmekle hiç bir 
ney kaybetmeyiz. Ama bir yanlışlık yaparsak, 
ben fazla şey söylemek istemiyorum, bunda he
pimizin hayatı, çoluğumuzun çocuğumuzun, va
tandaşlarımızın hayatı bahis mevzuudur. Belki 
binalar bizim başımıza yıkılabilir. Yani k:ndi 
oturduğumuz ev do başımıza y kılabilir, yani 
bu kadar ince düşünmek mecburiyetindeyiz. Lü
tuf buyurur yeterliği kabul etmezseniz, zâten 
çok uzayacağı kanaatinde değilim, belki bir 
!ıaç arkadaş daha konuşacaktır, bunu sağlam 
bir esasa bağlarız. 

Saygılarımla. 

BAŞUAN — Efendim yeteri'k önergesini oy
larınıza sunuyorum; kabul edenler... Kabul et-
m*yonLıj... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Roşit Ülker'in Adapa
zarı deprem bölgesinde sağlam ve hasar gör
memiş binaların yaırndaki betonarme b*naların 
bir moloz yılını harine gelmesi nedenlerini tes-
!•!'; etmek üzere Anayasanın 83 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına da
ir olan önergesini oyunuza suruyerum; Meclis 
araştırması yapılmasını kabul edenler... Kabul 
..ılmiyen'ler... Kabul edilmemiş'.ir efendim. 

Şimdi kabul buyurduğunuz karar gereğince 
sözlü sorulara goç'yoruz. 

Gözlü rorularrn gündeme a^nması ile ilgili 
Sayın Nuri Kodamanoğlu'nun bir önergesi var, 
okutuyorum. 

7. Yozgat M'İlet v ehil i Nuri Kodamanoğlu'
nun, soruların göriljüldüğ'l birleşim gündem
lerine 50 den çok sözlü soru alınmamasına dair 
önergesi. 
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Yüksek Başkanlığa 
Sözlü soruların daha öne o y a p ı l d ı gibi eî-

lişerli gruplar halinde Gündeme alınmasını arz 
vo teklif ederim. 

Yozgat 
Huri Kodamanojlu 

ITÜRÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — balı 
sadedinde sos istiyorum Cayın Balkan. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Kodamanoğ-
lu. 

Muhterem arkadaşlar, geren sene do buna 
mümasil bir karar: kabul etmlştiıeiz vo güncle-
me sözlü sorulaı.n görüşl'J cceri günde sadece 
elli sözlü soru almıyordu. Bu surete gar.d:mlc 
sözlü sorular birikmiyordu. Arkadaşımız bunu 
teklif ediyorlar. Buyurun Cayın Kcdamar-oğlu. 

ITURÎ KODAMANOĞLU (Yoafas) — Asla 
arkadaşlarım, sözlü soruların gündeme alın
ması ire ilgili önergenin ru kısaca arz edece
ğim sebeplerden ötürü muhabbetinize, oyları
nıza lây:k olacağımı umuyorum. 

Bugün Gündemi tetkik buyurursanız 101 
c'Jslü soru yar almış'ir. Binaenaleyh 191 seru 
sahibi arkadaşımrzm, mükerrerler kesabcdilJr-
se hiç olmaüsa İÜ0 civarında milletvekili arka
daşımızın burada sıralarından ayrılmalısının 
beklemeleri gerekmektedir. iliç şüphesiz mi'^a-
kcratı takibetmek oscaen vasifemiz olduğu iç'n 
bu nokta üzerinde fada durmıyacağım. Ancak 
bu 101 sorunun aşağı yukarı Kabinenin bütün 
üyelerini ilgilondirıiiği do g iaden kaçmamakta 
dır. B'iylo olunea sayın Bakanların tamamı bu
gün müzakerelerin babından sonuna kadar salon 
dan ayrzlmaksızın burada bulunmak zorunda
dırlar ve hiç şüphesiz 101 soruyu g'iriışmiye im
iş *!,n yoktur, öyle ise esasen hizmetlerinin baın-
c'a kendilerine daima ihtiyaç duyulan l*akanları 
buraca boşuna beldetmiş oluyoruz, bir mah
zur bu. 
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İkinci nokta: Hiç şüphesiz 191 soruya sıra 
golmiyoceği ihtimâlini hesabedon vo sora sıra
sı sonlarda bulunan çoğu kere sayın Bakanlar 
salonda bulunmamak la ılırlar. Bakanların bu
lunmadığı ahvalde aksi tesadüfler milletvekili 
arkadaşlarımızın bulunmasına müncer oluyor. 
Bu defa Bakan olmadığı için som görüşülenıi-
yor. milbtvolıili arkala/uınızın burada nöbet 
tutması faydasız hale geliyor. Bu defa sıranın 
gvlmiyoccği ya da Bakanın bulunmıyacağı ih
timaline dayanarak milletvekili arkalanınız 
burada bulunmuyor, Bakan tesadüfen bulun 
muş oluyor, soru gene görüsülomiyor. Ancak 
müessesenin rdlyebilmeci iki tarafın ela talimin 
de hata yapmayıp hazır olmaları ihtimalinin sı
nırlan içinde kalıyor. Zaten haftada bir yanın 
gün görüşüyoruz, seru adedi çoktur, s:ra güç 
gelmektedir. Bir do bu aksi tesadüfler yüzün 
don sıra gelmemekle birlikte soru da dirobili-
yorsa bu takdirde sözlü soru müesseseai adetâ 
islemez hab geliyor. 

Bir arkadaşımızın tereddüdünü gidermek 
için şunu ela eklemek istiyorum. Hiç şüphesiz 
'hangi Bakanın burada olduğu, hangi mflctvo-
İdli arlıa:!anmısın da burada olduğu kcotirilo-
m'yeceği için bir küçük ihtiyaç veya zaruret 
dolayıslyb dışarıya çıktığınız anda soru sıra
nız aniden gelebiliri] oluyor. O taMirdo soru 
deıîıal düşüyor. Hülâsa esasen müşahede buyur
duğunuz bu arızalar üzerine sizi fasla işgal et
mek istemiyorum. Müessesenin daha sıhhatli 
rliyobilmcsi için, sayın bakanların fuzuli bek 
btilmemesi için izin verirseniz elliler ellişer 
alalım gündeme. Büylcco daha rahat işleyiş 
içino girmiş olurca. Oylarınızı rica ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAÇ.1AH — Efendim, ©ayın Koılamanoğlu'-
nun onerosini oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenbr... Kavul edilmemiştir. 

Çimdi sözlü soruların görüşülmesine geçi
yoruz. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Amerikan • Rum Ortodoksları Lideri Başpis
kopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdumuza gir
mesine neden ve nasıl izin verildiğine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Bu
rada. Sayın Dışişleri Bakanı yok. Bakanın gel
mesine tâliken bu soruyu bırakıyoruz. 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Şamiloğlu?.. 
Burada. Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. Ba 
kan bulunmadığı cihetle görüşülmesini tehir 
ediyoruz. 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvarıcılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Bu
rada. Tarım Bakanı?.. Yok. Bakan bulunmadığı 
cihetle görüşülmesi tehir edilmiştir 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

BAŞKAN — ıSayın Adnan Şenyurt?.. Bu 
rada... Köy İşleri Bakanı?.. Yok. Bakan bulun
madığı için sorunun görüşülmesi gelecek birle
şime kalmıştır. 

5. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'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) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya onun adına cevap verecek 
bir Bakan arkadaş?.. Yok. Bakan bulunmadı
ğı cihetle tehir edilmiştir. 

6. — Trabzon 3îilletvekili 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) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Bu
rada. Tarım Bakanı yok. ilgili Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi tehir edil
miştir. 

7# — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı köprüüs 
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sorusu, ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun sözlü cevabı (6/389) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner burada, Sayın 
imar ve İskân Bakanı burada. Yalnız İmar ve 
İskân Bakanı cevap verse olur mu Sayın Uzu
ner; Köy İşleri Bakanı Yok? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Olur 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân ve Köy 

İşleri Bakam tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ve rica ederim. 15 . 7 . 1966 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Trabzon ili Araklı ilçesi Dağbaşı bucağı Köp
rü üstü (Büyük Ayven) köyü büyük bir sel 
felâketine mâruz kaldığından 104 ailenin 7269 
sayılı Kanun gereğince 29 . 5 . 1962 tarihli 
kararnameye uyarak iç iskâna tabi tutulması 
gerekli iken; verimsiz ve kifayetsiz olan mez
ru arazileri ve evlerini kaybeden felâketzede
lerin, Bütçede gerekli ödenek mevcudolmasına 
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rağmen bugüne değin ne evleri yapılmış ve ne 
de geçimlerine medar olacak arazi tahsisi veya 
benzeri tedbirler alınmıştır. Biran önce sefalet
ten kurtulabilmeleri için çeşitli mercilere yap
tıkları yazılı ve sözlü müracaatlarına da cevap 
verilmemiştir. 

Kanun ve kararname hükümlerinin nasıl ve 
ne zaman uygulanacağım, Ankara'ya kadar ge
lerek bizzat işlerini takibedemiyecek ölçüde 
perişan olan adı geçen köy sakinleri beklemek
tedirler. 

Yukarıda kısaca belirttiğim hususlarda alın
mış ve alınacak tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — imar ve İskân Bakam Sayın 
Haldun Menteşeoğlu, buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Trabzon ilimizin Araklı ilçesine bağlı Köprü 
Üstü köyü hakikaten yer kayması âfetine mâ
ruzdur ve 121 aile oturmaktadır. Bunlardan 
104 aile borçlanmak suretiyle meskenlerinin ya
pılmasına rıza göstermişler ve bakanlığım da lü
zumlu kararnameyi almıştır. Ama, bu köy sınır
ları içinde jeologların yapmış olduğu araştır
malara göre köy sımrı içinde bu afetzede va
tandaşlarımızın yerleşmesine müsait arazi bu
lunmadığı tesbit edilmiştir. Böyle olunca bu 
afetzedelerin geçimleri için ve yerleşmeleri 
için müsait arazi memleketimizin neresinde bu-
lunabiliyorsa orada yerleştirilmeleri icabetmek-
tedir. Biz buna müstamel bir tâbir olarak iç is
kâna tabi tutulmuşlardır diyoruz ve maalesef 
yeri gelmişken ifade edeyim ki, Türkiye'mizde 
115 köyümüz ve 5 400 küsur nüfus bu durumda 
imkân beklemektedir. Bakanlığım, arazi temin 
konusu Toprak iskân Genel Müdürlüğüne ait ol
ması itibariyle Köy işleri Bakanlığı ile bu ko
nuda sıkı münasebetini devam ettirmektedir ve 
her yıl bu ve buna benzer köyleri programa 
almaktadır. Eğer bu Köprü Üstü köyümüzün 
yerleşimine müsait, geçimine müsait arazi bu
lunduğu takdirde imar ve iskân Bakanlığı 1968 
programında bu afetzede ailelerin konut ihtiya
cını sağlamaya amadedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, görüşecek misi
niz efendim?. Buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayr 
Başkan, muhterem milletvekilleri; aşağı - yu

karı 1,5 yıl oluyor, 15 . 7 . 1966 tarihinde Mil
let Meclisi Başkanlığına sunduğum bir önerge
yi ancak bugün görüşmek imkânı oluyor. 

Sayın Bakamn lütfettikleri izahatla arz et
mek istediğim konu yüksek malûmunuz olmuş
tur. 104- ailenin 7269 sayılı Kanun?, göre yara-
la/rmm sarılması bakımından 29 . 5 . 1953 ta
rihinde bir kararname çıkarılmıştır. Bu karar
name Devletin ve Hükümetin bir taahhüdü şek^ 
İmdedir. Kendilerinin evleri yapılacaktır. Şa
yet bulundukları yerlerde iskân durumuna el
verişli bir mahal bulunamaz, binalar yapılamaz 
İse yine az sonra arz edeceğim mümasil tatbi
kat olmuştur, bir başka bölgeye iskân edilme
leri yoluna gidilecektir. Şimdi, Hükümetin ve 
"devletin böyle bir taahhüdü olmama rağmen 
>11â «arazi alınacaktır, araştırma yapılmakta-
!ır» gibi beyanların beni tatmin etmediğini üzü-

^rek ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine o tarihlerde 
aynı ilin Çaykara ilçesinde iki üç köyün tekrar 
Plâkete mâruz kaldığı ve bunların kısa bir za-
ıan içinde Kırıkhan ilcesine iskân edildikleri 
r3 bunda Bakanlığın başarı gösterdiği bir va

kıadır. Ama, bu örnekte Köprü Üstü, eski adı 
*lo Büyük Ayven köyündeki tatbikat maalesef 
'öyle olmamıştır. Hükümetimiz taahhüdüne 
rağmen bu vatandaşlara taahhüdünü tyerine 
getirmemiştir. Arazi bulunamıyor d:iyor. Oysa 
hi, sık sık ilgili bakanların Meclis komisyonla
rında ve yüksek heyetlerde beyanatı var. Ay-
nca gazetelerde de okuyoruz. 5 000 000 dönüm 
M, ihtilafsız kısmı imiş; 7 -000 000 dönüm kadar 
Hazine arazisi vardır. Böyle zaruri hallerde 104 
^ilenin geçimine medar olacak bir imkân vaa
dine rağmen Hükümetin yerine getirmemesi cid-
i.en çok üzücüdür ve hazindir. 

Değerli arkadaşlarım, müspet bâzı uygula
malardan bahsedildi. Çaykara'da bu iş 3/upıl-

.-niştir. Oradan üç köy 408 hane Kırıkhan'a in-
'•fkal ettirilmiştir. Şimdi kanunda da bâzı boş
luklar vardır. 7269 sayılı Kanuna göre, âfet 
bölgesinde sağlam zeminli inşaat sahası bulun-
ııyan köylerin iç iskâna tabi tutulması hükmü 
'"•ar; ama bunları değiştiren ve Yüksek Meclisin 
Gündeminde bulunan tasarı maalesef bu kabil 
H".emli problemleri şümulü içine alamamakta
dır. Bunun telâfisi hususunda Sayın Bakan.1! n 
ilgisini ve Yüksek Meclisin il şişini bilhassa is-
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tirham ediyorum. Vaktinizi fasla almak niyetin
de değilim. Ama, bu vatandaşlar dağ başında, 
ki hakikaten ismine yalan şartları vardır; zi
raat yapacakları arazileri yoktur, arazi tama
men dere tabanına kadar inmiştir. Niteldin bu 
husus tesbit ve tevsik edilmiştir, ondan sonra 
kararname çıkmış bulunmalıtadır. Çok güç şart
lar altında bulunmaktadırlar. Kendilerine vait 
yapıldığı için b.er yıl ilgili bakanlıkların genel 
müdürlüklerinin kapılarını çalmaktadırlar. Fa
kat maalesef bir netice almamış bulunmakta
dırlar. Sayın Bakan bu işin tetkik ve tahMk 
edilmekte olduğunu vait ve beyan buyurdular. 
İnşallah çok geç olmasına rağmen bu iştiran 
bir an evvel halledilir ve bu vatandaşlarımız 
refa,ha kavuşur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — îmar ve iskân Bakanı Sayır 

Menteşeoğlu buyuran. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla 
nm; sayın arkadaşım bu kararname çıkmıştır, 
Hükümet taahhüdetmiştir, bu taahhüdünü ye
rine getirmemiş bulunmaktadır» tarzında bir 
lisan kullanmaları üzerine huzurunuza çıkmın 
ve söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yurdun her hangi 
bir köşesinde bir deprem vukubulduğu an veya 
muhtemel bir deprem tesbit edildiği an bunun 
araştırması yapılır ve kararnameleri alınır. 
Türkiye'de kararnamesi alınıp da tatbik eclil-
miyen 25 bin âfet talebi devraldık. Şimdi diye-
bilirmiyizki, bu kararnameleri çıkaran hükü
metler bunları yapmayı taahhüdetti, fakat ya
pamadı, ikmal edemedi? Bunu demeye imkân 
yoktur. Kararnameler alınır, yıllık programla
rın kapasitesi ne ise ve âfetlerin ifade etmiş ol
duğu zaruret ve müstaceliyet seviyesi ne ise ona 
göre bu programlara ithal edilir. Binaenaleyh; 
mücerret kararnameyi almak bir taahhüdün ifa
desi değil, Hükümetin o afetzedelerin konut ve 
iskân ihtiyaçlarını sağlamak için alınması lâ-
zımgelen ilk tedbiri almış olmasıdır. Binaen
aleyh; bunu muhterem arkadaşım da gayet iyi 
bilirler. Fakat, başka mânalar taşıyacağını tah
min ettiğim için bu noktayı tavzih ediyorum. 

Sonra yalnız bu köy yok. Biraz evvel de arz 
ettim. Biz 115 yerde beş bin küsur aileyi bu 
vaziyette teslim aldık ve bunlara bir yer bula
bilmek için Köy İşleri Bakanlığı en samimî gay
retlerin içindedir. Bunları da arkadaşımız yakî-
nen bilmektedir. 

Hâdisenin Bakanlığıma taallûk eden kısmı 
ise konut yapımıdır. Bunu da sarahatle ifade 
«ittim. Derhal arazi bulunduğu an yıllık prog
ramın içine ithal etmek suretiyle bu afetzedele
rin konutları temin edilecektir, eledim, Her hal
de bu beyanım, taahhütlerine samimî olarak 
^ağlı bulunan ve taahüt ettiği şeyi de zamanın
la yapan bir Hükümetin siyasi zihniyetinin di
li getirilmesidir. Bilhassa bunu arzetmek iste-
T*"Z. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Değerli 
arkadaşlarım; çok kısa ola,rak sayın Bakarın 
yaptıkları ikinci konuşmadan sonra bir hususu 
tesbit etmek istiyorum. Şimdi evet, 7269 sayılı 
Kanuna göre" âfetlerde birçok bölgeler var, ka
rarnameleri çıkmıştır. Ancak Köprü Üstü gibi 
hem evleri yıkılmış, hem arazisi olmıyan, bulun
dukları yerde kalkındınlmaları mümkün olmı
yan köyler fazla değildir. Bu bakımdan bu ko
vun öncelikle ele alınması gerekir. Bendeniz 
Bayın Bakanın bu konuyu yakinen incelemesi 
ve bilmesi muvacehesinde detaylara inerek yük
sek huzurlarınızı işgal etmek istemedim. Ama, 
orman içinde bulundukları yerde kalkındınl
maları mümkün olmıyan köylerdendir, ziraat 
arazisi kâfi değildir. Aynca binaları da yıkıl
mıştır. Bu, öncelikle ele alınması lâzım gelen bir 
'".onudur. Daha önce kararnamesi alınmın is'af 
edilmemiş bu kabîl bâzı köyler mevzuubahsola-
bilir; ama istirham ediyorum, bu köyün duru
munu, özelliğini lütfetsinler, bir daha tetkik et
tirsinler. Göreceklerdir ki, kararnamede yer 
alan birçok köylere nazaran öncelikle halledil
mesi lâzımgelen bir konudur. 

Diğer taraftan mâruzâtımda kısaca belirtti
ğim Hazineye ait beş milyon dönüm arazinin 
mevcudolduğu belirtilir. Bu arazilerden 104 ha
nenin geçimine medar olacak bir sahanın tefri
ki ve borçlandırılmak suretiyle binalarının ya
kılması mümkün olabilir kanaatindeyim. Tek
rar işgal ettiğim için özür dilerim. Teşekkür 
ederim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
8. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza TJzunar'-

in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in sözlü ce
vabı (6/390) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner?.. Burada. Saym 
Millî Eğitim Bakanı?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

15 . 7 . 1966 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Uzuner 

Trabzon ilinin iktisadi ve toplumsal yapı?' 
ve halkının çocuklarını eğitmek hususunda gös
terdiği çaba, bu ilin diğer bölgelere nazarar 
eğitim kurumlarına ve özellikle orta eğitim 
okullarına ihtiyacını had safhaya çıkarmıştır 
Halihazırda mevcut ortaokulların il içinde okul 
çağındaki nüfusa göre dağılışında dengesizlik
ler vardır. Toprağı az ve verimsiz olan dar ge
lirli, fakir vatandaşlarımızla meskûn ilin iç böl-
gn sindeki kasaba ve köy sakinleri ötedenberi 
Devletten, çocuklarını okutabilmek için ısrarlı 
talepte bulunurlar. Velilerin, çocuklarını orta
okul ve liselerde okutabilmek için sarf ettikleri 
olağanüstü gayret her türlü takdirin fevkinde-
dir. 

1. Trabzon ili Maçka ve Çaykara ilçelerin
de halen kifayetsiz geçici binalarda ve gayrisıh-
hi şartlar içinde tedrisat yapılan ortaokulların 
yeniden inşası için 1965 yılında Bakanlıkça faa-
lİ7/ete geçilmesine, bina yerlerinin tefrik ve is
timlâkleri muamelelerine de başlanıldığı halde; 
bugüne kadar bu zaruri ihtiyaçların giderilme
si için gerekli ödenek tefrik edilmemiştir. Ka
saba plânlarında gerekli değişiklik yapıldığı 
halde, ortaokulların inşasına neden başlanma
mıştır? Ne .saman başlanacaktır.? 

2. Of ilçesi Hayrat bucağı, Sürmene - Köp
rübaşı bucağı, Araklı - Da<rbaşı bucaqı ve Çay
kara - Dernek Pazarı ile Şerah (Uzunoröl) bu
caklarında zaruri ihtiyaç haline gelen ortaokul
ların inşaatı ne zaman bağlıyacak ve okullar 
hangi tarihte öğretime açılacaktır? 

3. Vakfıkebir ilçesinde öğretime açılan 
özel lise kendi imkânları ile gelişme gücüne sa-
•libolmadığına göre, büyük bir ihtiyacı karşılı-
yacak bu lisenin Millî Eğitim Bakanlığına in-
•' ikali ne zaman mümkün olacaktır? Trabzon'un 

Tcrkez Lisesi talebi karşılıyamadığma göre, 
Trabzon'un diğer bir bölgesinde yeni bir liss 
yılması düşünülmekte midir? 

4. Trabzon'un sanat ve teknik okul ihtiya
cını gidermek için ne gibi tedbirler düşünül-
ıektedir? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Saym tl-
•ıami Ertem, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BABANI İLHAMÎ ER
TEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
Trabzon İli'nin özelliği ve millî eğitime verdiği 
mem bizce de şükranla karşılanmaktadır. Tabiî 
ılarak Trabzon'lu hemşehrilerimizin bu arzula
rını yerine getirmek bizim için yerine getirilme
li zaruri bir vazifedir. 

Okul yapımı, malûm olduğu üssre bir prog-
'ama bağlanmış ve her yıl yaptığımız icra prog
ramlarına göre okul yapımına devam edilmek
tedir. Buna göre Maçka ortaokulu 1967 yılm-
A& yapımına başlanmış, Çaykara ortaokulu da 
''OSS programına alınmıştır. Bu yıl Hayrat bu
cağındaki orta okul tedrisata geçirilmiştir. Di-
^er Köprübaşı, Dağbaşı, Dernekpazarı, Şerah 
'•»uçaklarındaki okul durumu da çıkarmış oldu
ğumuz okul açma yönetmeliğine göre değerlen
dirilmektedir. Bu yıl bunların içinde do derver-
bndirmiye uygun yerlerde ortaokul açmak 
nümkün olacaktır. 

Vakfıkebir özel Lisesi 1966 - 1967 yıbnda 
vesmî liseler araşma alınmıştır. Sürmene ilçe
sinde de 1966 - 1967 yılında bir lise tedrisata ge
çirilmiştir. Trabzon'un hakikaten fazla olan ih
tiyacı dikkate alınmaktadır. Belki buna göre 
gelecek sene imkânlar, öğretim durumu, öğret
men durumu elverirse daha başka, Akçaabat gi
bi bir ilçede de yeni bir lise açmak da düşün
celerimiz arasındadır. 

Trabzon ilinde malûm olduğu üzere tesviye, 
demir ve ağaç işleri bölümlerini havi enstitü 
1044 yılından beri faaliyet halindedir. Fakat 
Trabzon'un gösterdiği büyük ekonomik ve sos
yal inkişaf dikkate alınarak yeniden elektrik ve 
motorculuk bölümleri faaliyete geçirilmiştir. 
Bunlar için lüzumlu inşaat devam etmektedir ve 
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yakında da bitecektir. 
Diğer ilçelerin erkek sanat enstitüsüne ka

vuşturulup kavuşturulmamasına gelince; yeni 
yönetmeliğimize göre bu tarzda aanat enstitüsü 
açacağımız ilçelerin merkez nüfusunun 15 000 ya
hut da civarındaki ortaokullarla -birlikte o ilçe
deki veya o bölgedeki ortaokulların verdiği öğ
rencinin bir sanat enstitüsünü btsliyecek aded 
de örğenci mezun etmesi lazımda'. Şimdi kaza
lar umumi nüfus durumları itibariyle bu imkS-
nı vermemektedirler. Fakat Trabzon'un toprat 
durumu, ekonomik vaziyeti ve hakikaten sanayi 
inkişafı ve sanata olan büyük özelliği ve ilgisi 
dikkate alınmak suretiyle en kısa zamanda bun
lar değerlendirilmek suretiyle Trabzon'un diğer 
yerlemıde bilhassa sanata çok hevesli olup ve 
bu husustaki ihtisaslarını orta yere koymuş böl
gelerinde bu tarzdaki sanat enstitüleri, ki yeni 
programla teknisyen okulları haline getirilecek
tir, onlar olmasa bile onların daha alt seviyesin 
deki teknik okullarla takviye edilmesi düşünce
lerimiz arasındadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Say?r 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Trabzon'un 
eğitim yönünden özelliklerini mahallinde incele 
yip tetkik eden ve az önce burada dile getiren 
Sayın Millî Eğitim Bakanına lütfettikleri izahat 
dolayısiyle teşekkür ederim. 

Bendeniz bu soruyu 15 . 7 . 1966 tarihinde 
takdim etmiştim. Aradan geçen zaman içerisin
de bâzı işaret ettiğim konular tahakkuk ettiğ* 
için bugün aktüalitesini bâzı maddelerde kay
betmiş durumdadır. Ancak yine Sayın Bakamn 
belirttiği gibi toprağı çok az, nüfusa oranla r.o1-
fakir bir bölgemiz olan Trabzonlu vatandaşla
rımızın okumaya karşı büyük bir arzuları var
dır ve bölgenin özelliklerine göre dağınık bir i; 
kân durumu mevcuttur. Burada Maçka Ortao
kulu, ki son zamana kadar bâzı ihtilâflar dola
yısiyle ihalesinin henüz yapılamadığını üzülerek 
duymuştuk, inşallah şimdi tamamlanmıştır, bir 
arsa tescil ihtilâfından dolayı bir gecikme ol
muştur zannediyorum. Bu yıl ihalesi yapılmış. 
Çaykara biraz gecikmekle beraber önümüzdeki 
yıl - ortaokulunun mevcudu 500 ün üzerindedir -
ihalesi yapılacaktır buyurdular. Bundan dola
yı büyük memnuniyet duyduğumu bir kere daha 
belirtmek isterim. 

Diğer taraftan yeni yönetmelik gereğince, ki 
bu yönetmelik bizim bölgenin şartlarına pek uy
muyor, Sayın Bakanın yönetmeliğe Karadenizin 
"»artlarına uyacak bir şekilde yön vermesini de 
ilhassa istirham ediyorum. Meselâ kendileri 

bölgemizi teşrif ettiklerinde bendeniz de beraber
lerinde bulunuyordum, her gittikleri yerde 
;ahmin ediyorum kısmen refakat etmek şerefi
ne nail olmuştum, ama her yerde bu okul mese
lesi üzerinde ısrarla durulmuştur. Şimdi Trab
zon'da Esiroğlu'nda isabetle bir ortaokul açıldı, 
\ma mutlaka bir binaya ihtiyacı vardır. Mağa
zaların, dükkânların altında, gayrisıhhi şart
ların içerisinde, rutubet içinde tedrisat yapıl
maktadır. . 

Yine bu yıl açıldığını, 1967 - 1968 ders yılın
la açıldığını Sayın Bakanın da beyan buyurduk-
\n Hoyrat Ortaokulu bir ilkokulun bodrum ka-
' dır, tadilât yapılmıştır, ama râtıp hir bölgedir, 
şartları katiyen devamlı bir ortaokul için el
verişli değildir. Açılmak bakımından zaruret 
dolayısiyle buraya sığınılmıştır, tabirimi ma
zur görün, o şekilde açılmıştır. Bunların mut
laka bir binaya ihtiyacı vardır, öğrenci adedi 
de artacaktır. Gönül isterdi ki, bu açılan orta
okulların sıhhi şartlan haiz binaları da prog-
ramlaştırılsm, plâna alınsın, etütleri yapılsın, 
önümüzdeki yıllarda inşa edilsin. 

Diğer taraftan, yine Sayın Bakanımıza in
tikal eden Dernek Pazarı denilen bir mevki 
var. Burada kurulmuş binanın kirasını maale
sef ödemektedirler. Açılacağını ümidediyor-
lardı. Bu, Esiroğlu'ndan daha farklı şartları 
havi değildir. Belki nüfus bakımından da da
ha kesif olan bir bölgemizdir. Dağınık düzen 
bir yerleşme şekli vardır. En yakın Of Orta
okuluna 20 kilometre mesafededir. Buradaki 
gençlerimiz okuyamamaktadırlar. Bu konu
nun da değerlendirilmesi için Sayın Bakan ta
rafından bilinmesini uygun gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, ortaokul yönünden 
Trabzon'un Beşikdüzü'nün büyük bir problemi 
vardır, o da bina problemidir. Belediyeye ait 
bir binada 900 öğrenci mevcuttur, belki şimdi 
daha fazla artmıştır. Katiyen şartları uygun de
ğildir. Tadil edilmek suretiyle yedi dersliğe 
kavuşturulmuştur, ama sınıflara öğrenci sığ
mamaktadır. Esasen okul olarak yapılmış bir 
bina da değildir. Buna mücavir belediyeye ait 
ara^i vardır. Belediyeden bunu çok düşük bir 
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bedelle temin etmek mümkündür. Bu Beşikdü-
zü'nün bir eğitim merkezi haline gelmiştir, öğ
retmen okulu oradadır, mutlaka ortaokul me
selesini halletmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakanımız 
Akçaabat ilçemizde de bir lisenin açılmasının 
düşünüldüğünü burada beyan ettiler. Bundan 
büyük bir memnuniyet duydum. Ancak bu 
arada, ki bunu rakamlarla ortaya koymak müm
kündür, istatistiklerle ortaya koymak mümkün
dür, yine Trabzon ilinin doğu sahil kısmında 
kalan Of ilçesi üç ortaokulunun merkezi duru
mundadır. Lisemiz katiyen ihtiyaca cevap ver
memektedir. Orta kısmın da lise içinde yer al
ması binanın kapasitesini daraltmakta ve lise 
öğrenimi yapmak durumunda olan gençlerimiz 
için okula gidenıemek gibi bir tehlike yarat
maktadır. Ama ilçelere doğru yayılma oldukça, 
ki bunlar sahilde yer almıştır, iç bölgede ka
lan ilçelerdeki ortaokuldan mezun olanlar da 
bu sahilde kurulmuş ve kurulacak ilçelerdeki 
liselerden faydalanabilecekler. 

Değerli arkadaşlarım, bir kültür şehri olma 
istidadında bulunan ve üniversitesi ile de Tür
kiye ölçülerine göre bir kültür şehri damgasını 
vurabileceğimiz Trabzon'un bir meselesini de 
bu vesile ile arz etmek isterim. O da İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızda 12 tane tıp fakül
tesine kavuşmamız, Tıp Fakültesi mevcudunun 
12 ye baliğ olması öngörülmektedir. Tıp Fa
kültesi konusunda Trabzon'un şartları malûm
dur ve bu konuda önçalışmalar da yapılmıştır. 
Sayın Millî Eğitim Bakanımız bu konu ile lüt
feder ilgilenirlerse, ki kendilerine lâzımgelen 
muhtıra takdim edilecektir, önçalışmaları da
ha önceki bakanlarımıza arz edilmişti, kendile
rine de bunu arz edeceğiz. Sağlık Bakanlığı yö
nünden, bâzı üniversitelerimiz yönünden bu gö
rüş desteklenmektedir. Trabzon'da tıp fakültesi
nin açılması isabetli olacaktır. 

Bir diğer konuyu belirtmek suretiyle maru
zatıma son vereceğim. O da; Trabzon'da bir Ti
caret lisesi mevcuttur. Lisenin güzel bir binası 
vardır. Bu liseden mezun olanlar ve diğer li
seden mezun olan birçok gençler yüksek tah
sil yapmak imkânını bulamamaktadırlar. Trab
zon bölgesinin fakirliği ortadadır. Sahil şeri
dinden geçenler fındık ve çay bahçelerini gö
rerek Trabzon'un çok mamur, çok zengin oldu

ğu kanaatine sahibolabilirler. Bu çok yanıltıcı
dır. Dağardı bölgesi, iç bölge Türkiye'nin en 
fakir bölgeleriyle mukayese edilecek ölçüde 
fakirdir, arazi yoktur, imkânlar yoktur. Onun 
için Trabzonlular her zaman hayatlarını kaza
nabilmek için yurt sathına dağılırlar. Ticari 
ilimler Akademisi yine Trabzonluların bir ce
miyet vasıtası ile tahakkuk ettirmek istedikleri 
bir önemli konudur. Bina müsaittir. Lise me
zunlarımızın birçoğu bu binadan faydalanmak 
suretiyle yüksek tahsil yapmak imkânına ka
vuşmuş olabilirler. Bu vesile ile Yüce Heyeti
nize ve Sayın Bakanımıza arz ettiğim bu iki 
konu hususunda da yardımcı olmalarını istir
ham eder, teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı bu
yurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Efendim, çok kısa olarak şunu 
arz edeyim : Karadenizli çok muhterem arka
daşlarım emin olsunlar ki yönetmelik Karadeni-
zin şartlarına uygundur. Yönetmeliğin esas ga
yesi öğrencisi olan yerde okul açmaktır. Bina
enaleyh biz bâzı yerlerde merkez nüfusunu bi
rinci şart olarak koyarken hemen arkasından 
ortaokulsa kendisinin bağlı olduğu bölgedeki 
ilkokul mezunu adedini, eğer orta dereceli bir 
okulsa, ortaokul mezunu adedini dikkate al
mışızdır. Binaenaleyh, Karadenizdeki okulları 
açarken, yerleri tesbit ederken, Karadenizin öğ
retime olan ihtiyacını, iskânın dağınık oluşunu 
ve öğrenci mevcudunu nazara almaktayız. Bu 
bakımdan katiyen yönetmelikle Karadenizin 
özellikleri bir tarafa atılmamıştır, bundan emin 
olsunlar. Mutlak bunları dikkate alarak Kara
denizin öğretim ihtiyacına cevap vermeye ça
lışacağız. 

Elbet ki, okulu açarken, onun binasını yap
mak ta en büyük arzumuzdur. Ama, tabiî ki bu, 
nihayet bütçenin takatine bağlıdır, iftiharla 
arz etmemiz lâzım ki, memleketimizde eğitime 
karşı her gün büyük bir arzu doğmaktadır. Me
selâ 1963 yılında orta öğretime yatırım olarak 
44 milyon lira ayırdığımız halde, 1967 yılında 
153 milyon lira ayırımsızdır, bu sene bu meblâğ 
200 milyon lirayı geçmiştir. Ama buna rağ
men ihtiyacın çoğalması karşısında elbette ki, 
okullarımızın hepsini aynı anda istenilen bina
lara kavuşturmak maddi gücünden mahru
muz. Ekonomik gelişmemizin, malî kaynakla-
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rımızm inkişafının ölçüsünde onları da lâyık | 
oldukları modern binalara kavuşturacağız. 

Diğer hususta elbet ki, üniversitenin azamî 
şekilde inkişafını arzu ederiz. Kurulmuş olan 
üniversitenin tıp fakültesiyle de, diğer fakül
telerle olduğu gibi, teçhizinde Millî Eğitim Ba
kanlığı olarak daima yardımcı olacağız. Böyle
likle yüksek tahsilin de, her tarafta zaten genç
leri hazır olan durumunu da dikkate alarak en 
iyi tarzda bu meseleyi de değerlendirmeye ça
lışacağız. Üniversitenin bu hususta yapacağı ça
lışmalarla daima beraberiz, destekleyicisiyiz. 
arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Efendim, devam etmekte olan açık oylama

larda oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı?.. 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı için yapılan açık oylama işlemi bit
miştir. 1 numaralı kupayı kaldırınız. 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, 1966 Ekim mevsiminde yapılan tohum da- I 
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) K 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da Sayın Tarım Bakanı?... Yoklar. İlgili Bakan 
bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi gele
cek birleşime kalmıştır. 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu I 
(6/430) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın İçişleri Bakanı?... Yoklar. İlgili Ba
kan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
gelecek birleşime kalmıştır. 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba- I 
kanından sözlü sorusu (6/431) I 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın İçişleri Bakanı?... Yoklar. İlgili Ba
kan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair I 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/434) [ 

— 2S( 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Sayın 
Tarım Bakanı?.. Yoklar. İlgili Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi gelecek 
birleşime kalmıştır. 

13. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın Ticaret Bakanı?... Yoklar, ilgili Ba
kan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın İçişleri Bakanı?... Yoklar, ilgili Ba
kan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
gelecek birleşime kalmıştır. 

15. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

BAŞKAN —- Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanları?... Yok
lar. ilgili bakanlar bulunmadığı cihetle soru
nun görüşülmesi gelecek birleşime kalmışıtr. 

16. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun mahkemeler deki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in sözlü cevabı (6/439) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın Adalet Bakanı?... Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafm-
lan sözlü olarak cevaplandırılması için delâ

letinizi saygiyle ara ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 
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1. Mahkemelerde işlerin olağanüstü uza
ması ve vatandaşlarımızın haklarını almakta, 
dâvalarını neticelendirmekte büyük zaman kay
bına uğradığı hakikati karşısında, Hükümet
çe ne gibi çareler düşünülmektedir. 

2. Mahkemelerdeki işlerin süratini sağla
mak bakımından, Meclise getirilecek kanun ta
sarıları var mıdır? 

3. Danıştaya ve Yargıtaya yeni daireler 
ilâvesi hususunda tedbir ve tasarılarınız var mı
dır? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer, buyurun. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Konya Milletvekili Nazif Kurucunun sorularına 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşım, adalet işlerinin süratli 
gitmediğini dile getirmekte ve bunlara karşı 
düşünülen tedbirlerin ne olduğunu sormaktadır. 
Hükümet programında, adalet işlerinin süratli 
ve ucuz gerçekleşmesi konusunda tedbir alına
cağı sarahaten yazılmış ve vadedilmiştir. Bu 
taahhüde uygun olarak adalet işlerini daha sü
ratli ve normal zaman ölçüleri içerisinde biter 
hale getirmek için alınması gereken tedbirler 
üzerinde çalışmalarımız olmuştur. Bize göre iş
lerin gecikmesinin iki anasebebi vardır. Bunlar
dan birisi; bugünkü iş hacmına göre mevcut 
kuruluşların, mahkemeler ve diğer adlî dairele
rin iş hacmini yenmeye kifayetli olmadığı, ikin
cisi de mevcut usul kanunlarımızın birçok me
rasimi âmir bulunması itibariyle hâkimlerimizin 
ve diğer adliye mensuplarının süratli iş çıkar
malarına mâni oluşu şeklinde tesbit edilmiştir. 
Bu itibarla, bu iki anasebep üzerinde çalış
malar olmuş, muhtelif yerlerde yeni mahkemeler 
kurmak, yeni adliye daireleri ihdas etmek için 
Yüksek Meclislerden gerekli Kadro Kanununu 
çıkarılması sağlanmıştır. Bu, kanun ile malî du
rumumuzun imkânı göz önünde tutulmak sure
tiyle yarısı kanun çıkar çıkmaz, yarısı da 
1 Mart 1968 de istimal edilmek üzere 400 kadro 
verilmiştir. Kanun çıkar çıkmaz birinci bölümü, 
yani yarısı derhal istimal edilmiş ve muhtelif 
yerlerde yeni mahkemeler kurmaya, yeni me
muriyetler, savcılıklar ihdas etmeye sarf edil
miştir. 

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesinin al
lığı bir iptal karariyle, Başkâtiplerin savcılara 
ekâlet edememesi mecburiyeti karşısında, bu 

ildiğimiz ilk taksit kadroların büyük bir kıs
mı münhal savcılıkları doldurmakta istimal edil
miştir. 

1 Martta istimale imkân bulacağımız diğer 
ikinci yan liste ile de yeni kuruluşlara gitmek 
için lüzumlu hazırlıkları yapmış durumdayız. 
ju halde aslında işleri yenmeye kifayetli ol
madığını tesbit ettiğimiz kuruluşları genişlet
mek suretiyle, işleri normal zaman ölçüleri içe
risinde çıkarmanın birinci tedbiri üzerinde dur
muşundur ve bu tedbir kuvveden fiile çıkmıştır. 

Bu mevzuu kapatmadan önce, muhterem 
arkadaşlarıma bir fikir vermek için şu kada
rını arz etmek isterim ki, mahkemelere gelen 
işlerin senelik vasatisi iki milyondur. Yargı
taya gelen işlerin - devirle birlikte - vasatisi 
ikiyüz bindir. Mahkemeler haricindeki adliye 
dairelerine, adlî mercilere gelen işlerle mahke
melere gelen işlerin toplamı da beş milyondur. 
Demek ki, bugün adliye cihazı bu kadar muaz
zam bir hacım arz eden işi yenmeye hakikaten 
aded bakımından, kuruluş bakımından kifayet
sizdir. Bütçemizin imkânları ölçüsünde kifayetli 
hale getirmek için lüzumlu kadrolar, arz etti
ğim gibi, Yüksek Meclislerce kabul edilmiş olup 
peyderpey istimal edilmektedir. 

Bunun yanı sıra Yargıtay'daki işi yenebil
mek için Yargıtay Başkanlar Kurulunun aldı
ğı bir karara paralel olarak, Yargıtay'a 30 üye 
ilâvesine ait bir kadro Kanunu da meclislerden 
jıkmıştr, yani Yargıtaya işini yenebilmek için, 
süratli görebilmek için 30 üye verilmiştir. Niçin 
J0 üye verildi de yeni daireler kurulmadı, şeklin
de bir sual daima bize tevcih edilmiştir. Bu su-
ıl tasarı müzakere edilirken ve bütçenin mü
zakeresi sırasında olduğu gibi, matbuatta da 
saman zaman buna ait hukukçuların görüşleri 
makaleler ve yazılar halinde intişar etmekte
dir. 

Daire kurmayıp da 30 üye kadrosu ile ikti
fa edişimizin sebebi, daha ziyade Yargıtayın 
Başkanlar Kurulunun almış olduğu karara ve 
gösterlikleri lüzuma binaendir. Şüphesiz Yargı
tayın işini yenmede, onlann görüşünün daha 
isabetli olması mefruzdur. 30 üyenin ilâvesin
den sonra Yargıtayda müterakim işlerin ümi-
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dettiğimiz ölçüde yenmek imkânı bulunmadığı 
yani sadece üye adedini çoğaltmanın meseleyi 
halle kifayet etmediği neticesine varılırsa o 
takdirde yeni kuruluşlara gitmek zarureti 
kendiliğinden doğacaktır. 

Şimdi teşkilât bakımından yaptıklarımızı, 
düşündüklerimizi arz etmiş bulunuyorum, iki 
anasebepten bahsetmiştim. Bunlardan birisi 
teşkilât, diğeri de usullerde daha pratik, daha 
seri neticeye götürecek yenilikleri getirmektir. 
Gerek hukuk usulünde, gerekse ceza usulünde 
daha süratli hüküm vermeye ;ve birçok mera
simi pratik bir hale irca etmeye ve Yargıtaym 
iş hacmini azaltmaya matuf değiştirme tasarı
ları hazırlanmış ve Yüksek Meclise sevkedil-
miş olup halen Adalat Komisyonunda mese
le müzakere edilmektedir. Ümidediyoruz ki, 
muhterem arkadaşlarımın himmetiyle bu önü
müzdeki mesai devresi içerisinde usul kanunla
rımız çıkar, daha süratli iş görme imkânı böy
lece hazırlanmış olursa, ikili bir tedbirle mese
leyi halletmiş olacağız. 

Şüphesiz tedbirler yalnız bundan ibaret ola
rak da mütalâa edilemez. Bunun yanında yan 
tedbirler olarak düşündüğümüz ve üzerinde ça
lıştığımız tedbirler de vardır. Ezcümle; adlî 
zabıtanın kuruluşu tasarısını hazırlıyoruz. Ceza 
mahkemelerinde işin süratle neticeye varması 
için hazırlık tahkikatının bir hukuk kültürü 
olan, bir hukuk nosyonu olan kimsenin elinden 
çıkmasiyle, bir jandarmanın elinden çıkması, 
hattâ bir polisin elinden çıkması arasındaki 
farkı muhterem arkadaşlarım takdir ederler. 
İşleri hem süratli çıkarmak, hem daha isabetli 
neticeye varmak, hem de hakkın ziyamı önle
mek için adlî zabıtanın kuruluşuna zaruret 
hissetmekteyiz. Tasarısını hazırlamış durum
dayız, malî meselelerimizi de halledebilirsek, 
huzurunuza en kısa zamanda getirmek arzu
sundayız. 

Bunun dışında, mevcut elemanı olgunlaştır
mak ve bundan sonra alacağımız elemanı da 
yetiştirmek için kurslar açmak suretiyle yar
dımcı mesai sarfetmekteyiz, yani kâtipler, baş
kâtipler ve icra memurları için bu nevi kursları 
açmaktayız. 

Bunun yanı sıra yine yan tedbirler arasın
da neşriyata önem vermekteyiz. Mahkemelerin 
içtihatlarını, Temyiz Mahkemesinin önemli 

mevzularda almış olduğu kararları hâkimlere 
süratle intikal ettirmek suretiyle meseleyi ça
buk çözmeleri, isabetli karara bağlamaları ve 
böylece Temyize gidip gelme suretiyle işin sü
rüncemede kalmasını önleme tedbirleri üze
rinde çalışma yapmaktayız. 

Ümidediyorum ki, muhterem arkadaşımın 
sorularına arzı cevabetmiş durumdayım. Yal
nız sorularının son maddesinde Danıştaya ait 
olan düşüncelerimizi de sormaktadırlar, daire 
kurulmasını düşünüyorlar mı diye. Danıştay, 
malûmâlileriniz Adalet Bakanlığı ile irtibatlı 
bir kuruluş değildir. Herhalde buradaki soru
larının Yargıtaya aidolması, kasıtlarının bu 
olması gerekir. Bunun da cevabını arz etmiş 
bulunuyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buyurun efen
dim. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
açık oylama işlemi bitmiştir. İki numaralı ku
tuyu kaldırınız. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş
kan değerli milletvekilleri, bendeniz bu sözlü 
soruyu tahminen 1,5 sene kadar önce takdim et
miştim. Hakikaten, bilhassa Hukuk Mahkeme
lerinde, işlerin sürüncemede kalması tasavvur 
edilemiyecek kadar ağır neticeler doğurmakta
dır. Çünkü birçok Hukuk Mahkemelerinde 10 
seneyi geçtiği halde neticeye bağlanmıyan dâ
valar vardır. Bir hakkın 10 seneden sonra elde 
edilmesiyle hiç elde edilememesi arasında va
tandaş nazarında farkı yoktur. Bilhassa mahke
melere uzak bölgelerden, köylerden gelip giden, 
hayatını güçlükle devam ettiren insanların ço
ğu zaman mahkemede kendi aleyhine de olsa 
işin bitmesi için yalvardıklannı görmüştük. 

Bu arada Adalet Bakanlığının Usul Kanu
nunda bâzı değişiklikleri öngören ve böylece 
netice almak istiyen bir tasanyı Meclise ver
diğini öğrenmiş bulunuyorum. Bu tasarının, 
Meclisin bu devresinde kanunlaşması için sa
yın bakanlığın ve iktidar grupunun bâzı çalış
malar yapması ve bunu öne alması mutlaka el
zemdir. Bu hususta arkadaşların dikkatini çek
mek isterim. 

Adalet Bakanlığına verilen kadroların sav
cılıklarda kullanılması, başkâtiplerin savcılık
lara vekâlet edememesi bakımından lüzumlu 
olmakla beraber, bilhassa hukuk mahkemesi 
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kadrolarını takviye etmek, bâzı yerlerde ikin
ci hukuk mahkemeleri açmak, Türkiye'nin ge
lişen şartları, artan nüfus göz önüne alınarak 
Türkiye sathında insanlara yararlı bir idare 
tarzı kurmak için hiç olmazsa büyük bucak
larda sulh mahkemelerinin kurulması hususun
da da Adalet Bakanlığının öntedbir ve hazırlık
lara şimdiden başlaması gereklidir kanaatin
deyim. 

Diğer taraftan Adalet Bakanlığına bağlı za
bıt kâtibi seviyesindeki memurların çalışma sa
atleri fazla olmasına rağmen bu fazla saatin 
karşılığını almamaktadırlar. Birçok daireler 
mensuplarına fazla çalışmaları için fazla mesai 
ücreti verdikleri halde birçok zabıt kâtipleri 
geceleri evlerine iş götürmek suretiyle çalış
makta mevzuat müsaidolmadığından bir ücret 
verilmemekte. Ancak bu fazla çalışmalarından 
dolayı sıhhatlerini kaybetmektedirler. Adalet 
Bakanlığının, memur statüsündeki mensupları
na maddi bakımdan imkânlar hazırlaması ge
reklidir. 

Diğer taraftan adliye binaları çok yerde ge 
reksizdir, yetersizdir, tcra daireleri çok dar 
sahalarda iş görmekte ve dosyalarını bulamı-
yacak şekilde az memurla çalışmaktadır. Ada
let mekanizmasına intikal eden iş hacmına gö
re bu kadronun diğer kadrolardan önce takvi
yesi gereklidir. 

Sayın bakan değinmemiş olmakla beraber 
ben bir şeyi mutlaka söylemek istiyorum. Za
man zaman Türkiye'de istinaf mahkemelerinin, 
bölge mahkemelerinin kurulmasından bahse
dildiği olmuştur, istinaf mahkemelerinin kurul
masının aleyhinde bir görüşe sahibolduğumu 
zikretmek ve belirtmek istiyorum. Çünkü böl
ge mahkemeleri kurulduğu takdirde muhtelif 
bölge mahkemeleri arasında içtihat değişiklik
leri bir rahatsızlık yaratabilir. Yargıtayın bu
günkü oturmuş hali, zamanla kazanılmış önem
li bir değerdir. Bu değerin muhafaza edilmesi 
lâzımdır, istinaf mahkemelerinin kurulması 
Türkiye'de bölgeleşmeye veyahut da eyaletleş-
meye doğru gitmeyi hazırlamak için düşünüle
bilir. Böyle bir gidişin her bakımdan mah
zurlu olduğu, lüzumsuz olduğu kanaatinde ol
duğum için bunu da hatırlatmak istiyorum. 

Yargıtaya, Başkanlar Kurulunun tavsiyesi
ne rağmen, mutlaka yeni daire ilâve edilmesi 
gerekliydi. Yargıtaya verilen kadrolar, fiilen 
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işlerde çabukluğu gerektiği kadar sağlamamak
ladır. İstinaf mahkemelerinden sarfınazar edil
mesi düşüncesiyle Yargıtaya hem yeni kadro
lar verilmesi, hem de yeni daireler kurulması 
yolunda teşvik edici tedbirler alınması, bilhas
sa dördüncü hukuk dairesinin işlerini taksim 
edecek bir veya birkaç dairenin, yedek heyet
ler olarak değil, daire olarak kurulması lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Sayın Bakana, bu yol
da bir tasarı vermiş olmasından dolayı, te
fekkür ederim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
!»eslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
bakanından sözlü sorusu (6/441) 

BAŞKAN — Efendim 17 nci sıra numara
larında kayıtlı sözlü soru istanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker tarafından verilmiştir. 

Ancak şimdi Petrol Komisyonu Başkanı 
Sayın Kemal Doğan Songun'un imzasiyle alı
nan tezkerede komisyonun toplantı halinde ol
duğu ve sayın Reşit Ülker'in de orada vazifeli 
bulunduğu bildirilmektedir. Bakanlar da yok
tur. Bu cihetle sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

18. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
"akanı Refet Sezgin'in sözlü cevabı (6/442) 

BAŞKAN — Sayın Diler? Burada. Sayın 
3akan? 

Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi arz ve rica 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Erzurum ovasının sulanması için Karasu, 
\şkale Dadhan Ovasının sulanması ve su taş
malarından korunması hususunda Serçeme De
resinin ıslahı, düşünülmüş müdür? Keza Pasin
ler Ovasının sulanması için Serçe Boğazı pro
jesinin etütlerinin bir kere de ecnebi mütehas-
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sıslarca tetkik ettirileceği va'di verilmiştir. 
Tetkik ettirildi mi? Menfi netice verdiği tak
dirde Araş Nehrinden bir istifade düşünülmek
te midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
Üç numaralı kutuda yapılan açık oylama 

işlemi bitmiştir. O kutuyu da kaldırınız. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Erzurum 
Milletvekili Sayın Nihat Dilerin biraz önce 
okunan soru önergelerini iki bölümde mütalâa 
etmek istiyorum. Birincisi Erzurum, Aşkale, 
Karasu, Dadhan ovalarının sulanması ve taş
kından korunması için Serçeme Deresinin İsla
hı, ikincisi Pasinler Ovasının sulanması ve Ser
çe Boğazı Barajı konusu. Serçeme Deresi Ka
rasu Ovasından uzakta bulunmaktadır. Dad
han Ovası ise Serçeme Deresinden yüksekte 
bulunduğundan derenin ovalara her hangi bir 
taşkın zararı vermesi bahis konusu değildir. 
Serçeme Deresinin Karasu ile birleştiği kısım
da cüzi bir tşakın varsa da Aşkale Ovasının 
doğusuna isabet eden kısımda tedbir alınacak 
bir problem halinde gözükmemiştir. Esasen 
Serçeme vadisinde taşkınlarla ilgili olarak her 
hangi bir talep de bakanlığımıza ve DSİ Ge
nel Müdürlüğüne intikal etmemiştir. 

Ovalann sulanmasına gelince, istikşaf çalış
maları tamamlanmış bulunan Erzurum, Erzin
can projesinde Erzurum, Aşkale - Karasu ve 
Dadhan ovalarının sulanması için Karasu ve 
kolları üzerinde depolama imkânları araştırıl
mış, fakat jeolojik ve ekonomik bakımdan bu 
sulamanın icrası için hiçbir imkân tesbit edile
memiştir. Bununla beraber Erzurum ovasında 
Serçeme Deresinden üç bin hektar, Dadhan 
ovasında Karasu nehir yatağından 3 200 hek
tar, Karasu - Sağ sahilinde yer altı suyundan 
iki bin hektar, yine Karasu - Sağ sahilindeki 
menbalardan ikibin hektar, Dumlu Suyundan 
1 100 hektar, Çelmik pınarlarından 1 200 hek
tar, Pülür suyundan sol sahilde iki bin hektar, 
yine sol sahildeki memba dönüş sularından iki 
bin hektar olmak üzere toplam 16 600 hektar 
arazinin sulanması öngörülmüştür. İstikşafi 
kademedeki bu etüt tamamlandığı cihetle ya
pılmaya başlanan plânlama çalışmalarında, mü
teakip projenin rantabl olacak üniteleri, yatı
rım bedelleri ve rantabilite kat sayıları göz 

önünde bulundurularak bütçe imkânları içeri
sinde önümüzdeki yılların inşaat programların
da nazari itibara alınacaktır. 

Pasinler ovasının sulunması ve serçe boğazı 
konusuna gelince; Araş (havzasında pasinler 
projesi meyanında, Pasinler ovasının bir kıs
mını sulamak üzere serçe boğazı barajının plân
lama çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak, adı 
geçen barajın bulunduğu sahanın çok 
aktif sismik bir bölge olması sebebiyle inşası 
kritik bir mahiyet arz etmiş ve bu durumda 
barajın inşasına karar verebilmek için bir kere 
de ecnebi mütdhassıslarca tetkik edilmesi uygun 
görülerek gereken ilâve etüdler tamamlanmış ve 
adı geçen barajın, biraz sonra arz edeceğim 
sebepler muvacehesinde, inşasının fizibl olma
dığı neticesine varılmıştır. Baraj yeri sol yama
cından çok derin eski bir heyelan kütlesine ras-
gelinmiş, bu kütlenin tamamen kaldırılması ise 
imkânsız görülmüş bulunduğundan çok şiddetli 
sistemik hareketlere maruz bu bölgede bu ya
macın temel olarak kabul edilemiyeceği, ayrıca 
sol yamacın menba tarafından ve iç kotlarda 
mevcut heyelan başlangıçlarının da işletme sı
rasında daha aktif bir hal alarak, gövde için 
.tehlike teşkil edeceği, bir fay hareketinde ma
kaslama ve izafi deplâsmana mâruz kalacak 
gövde boyutları malzemesinin buna göre seçil
me zorunluğu gerekli iyi evsaf ta malzemenin ise 
üç ilâ beş kilometre mesafeden sağlanabileceği 
ve bu nakliye mesafesinin düşünülenden çok 
daha fazla olduğu, muvaffakiyetli bir geçirim
sizlik devresi meydana getirilse bile rezervuar-
dan mansaba doğru fay boyunca su kaçağı ve 
borulama olması mümkün olduğu, baraj taba
nındaki su etkisi zararsız hale getirilecek şe
kilde baraj mansabmda yeterli tedbirlerin alın 
masına lüzum hâsıl olacağı sebepleriyle büyük 
riskler karşısnda Serçe Boğazı barajının inşası, 
ecnebi mütehassıslara yaptırılan çalışmalar ne
ticesinde de maalesef fizibl bulunmamıştır. Bu 
itibarla bu baraj yapılabilir değildir. 

Diğer taraftan Araş nehri üzerindeki Söy
lemez Barajından yukarı ve aşağı Pasinler ova
sının sulanması, Pasinler projesi istikşaf çalış
maları sırasında tesbidedilmiştir. Söylemez Bu
cağının üç kilometre kuzeyinde yapılması düşü
nülen Söylemez Barajında biriktirilecek sular 
bir tünel vasıtasiyle Ketra köyü civarında yu-
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kan Pasinler ovasına verilecek ve burada 
17 700 hektar arazinin yine Araş üzerinde Pe-
kecek köyü civarında tesis edilecek pompa is
tasyonu ile de 10 700 hektarlık sahanın sulan
ması mümkün olabilecektir. Ancak, Serçeboğa-
zı barajının inşası mümkün olmadığına göre, 
mevcut sulamalarla birlikte Badızvan - Tımar -
Pusul - Nalbant - Mahkum ve Masat derelerin
de yapılacak sulama tesisleri ve sulama şebeke
leri inşası ile ceman 2 500 hektar arazininde 
sulanması, projesi meyanmda tesbidedilmiş bu
lunmaktadır. Böylece Serçeboğazı barajı ile 
sulanması düşünülen toplam 8 540 (hektarlık 
sahanın takriben 1 140 Ihektarlık kısmı Tımar -
Badızvan ve Mahkum derelerinin asgari sarfi
yatlarından istifade edilerek sulanacak, ayrıca 
bu sahanın Ebsence - Yekabat ve Yukarı Da-
nişment köyleri civarında tesadüf eden takri
ben 2 000 hektarlık kısmının yeraltı suyundan 
sulanması da plânlanmış ve tatbikata geçilmiş 
bulunmaktadır. 1968 yılında tamamlanacak olan 
plânlama çalışmalarının ikmalini müteakip Pa
sinler Ovası projesinin rantabl bulundurulacak 
üniteleri, yatırım bedeli ve rantabilite kat sa
yıları göz önünde bulundurulmak suretiyle büt • 
çe imkânlarına göre önümüzdeki yılların prog
ramlarında inşaat bakımından nazarı dikkate 
alınacaktır. 

Zannediyorum Sayın Diler'in sormuş bu
lunduğu ve elde etmek istediği netice bu 
suretle arz edilmiş olmaktadır. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurun, 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, ben önergemi 1967 
yılı içinde vermiş bulunuyorum. Bu önergemi 
vermemin sebebi; Erzurum'un ekonomik bakım
dan kalkınmasında hayati önemi haiz, şah da
marı vaziyetinde bulunan Erzurum Ovasının ve 
Pasinler Ovasının sulanması suretiyle Erzurum'
un süratle kalkınmasını teminde, buralarda 
akan derelerin, suların ovaları sulaması husu
sunda ikinci Beş Yıllık Plâna bir etütle girmiş 
olmasını temine matuf idi. Sayın Bakanın vermiş 
olduğu izahata teşekkür ederim. Erzurum Ova
sı ile bitişik vaziyette bulunan Dadhan Ovasının 
içinden Serçeme Deresi ve Erzurum Ovasından 
da Karasu geçtiği halde bu sulardan uzun zaman
dan beri istifade edilememekte ve dolayısiyle 
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bu mıntakanın arazisi değerlendirilememekte-
dir. 

Serçeme Deresinin ıslah edilmesi yolunda 
her hangi bir talepte bulunulmadığı yolunda 
Sayın Bakan beyanda bulundular. Belki resmî 
bir müracaatları yoktur, fakat ben her defasın
da Aşkale'ye gittiğim vakit Aşkale halkı bu de
renin ıslah edilmesinin zaruretinden bahsetmek
tedirler. Serçeme Deresi daha evvel bir etüt mev
zuu olmuş, Demokrat Parti iktidarı zamanında 
bu dere üzerinde bir barajın kurulması yolunda 
etüt yapılmış idi. Serçeme Deresi üzerinde böy
le bir barajın kurulmasına imkân olmadığını Sa
yın Bakan buyurdular. Fennî bir neticedir, buna 
bir diyeceğim, yok. Ancak, Serçeme Deresinin 
zikzaklı kıvrıntılar halinde seyretmesi neticesin
de istifade edilmez hale gelmiş bulunmaktadır. 
Büyük bir kısım araziden bu yüzden istifade 
edilememektedir. Şayet bu dereye direkt bir 
akıntı temin edilirse bunun etrafındaki araziden 
mükemmel şekilde istifade edilir ve oranın hal* 
ki ekonomik bakımdan kalkmabilir. Bu husus 
her halde zannediyorum ki, iyice tetkik edilme
miştir. Hiç bir tetkike hacet kalmadan, hiçbir 
fennî bilgiyi haiz olmıyan bir kimse dahi o de
renin kenarından gittiği vakit derenin gayri-
muntazam akışından dolayı arazinin istifade edi
lemez halde olduğunu tesbit edebilir durumda
dır. Bu kadar açıktır. Bu husus iyice tetkik edil
memiştir. 

Karasu'dan istifade meselesine gelince; Sayı» 
Bakan'm vermiş oldukları cevap fennîdir, bu 
na bir diyeceğim yoktur, teşekkür ederim. 

Pasinler'in Serçeboğazı Barajı mevzuu ise; 
öteden beri tetkiki yapılmış, bir defa bizim fen 
elemanlarımız tarafından tetkik edilmiş, bura
nın bir zelzele bölgesi olması dolayısiyle aktif 
fay içinde bulunması dolayısiyle, baraj için set 
tutacak kabiliyette bulunmaması sebebiyle el
verişsiz olduğu yolunda bir rapor hazırlanmış. 
Bendeniz tetkikte bulundum, bir ecnebi fen he
yetinin bu hususu tetkiketmesini istedim. Sayın 
Bakan, Pasinler Ovasının sulanmasında en mü
him rolü oynıyacak Serçeboğazı Barajının inşa-
asma fennen imkân bulunmadığını ifade buyur
dular. Buna da bir diyeceğim yok. Acaba bu fen 
heyeti kimdir, bunun raporunun bir suretini ben
denize lütfederler mi? Vatandaşlar, çünkü, bu
nu istiyorlar. Memnun kalırım. 
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Diğer hususların ikmali acaba İkinci Beş 
Yıllık Plânın içine alınmış mıdır? Çünkü, İkinci 
Beş Yıllık Plândan sonraki programlarda bahis 
mevzuudur deniyor. Bu, sarahata kavuşturulur
sa o zaman biz de teselli buluruz. Saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Serçebo-
ğazı Barajı hakkındaki mütahassıslarm raporu
nun bir örneğini sayın arkadaşıma, talebine bi
naen, takdim edeceğim. 

Mâruzâtımda plânlama çalışmalarının 1968 
yılı içerisinde tamamlanacağını ve rantabilite 
kat sayılarına göre önümüzdeki yılların inşaat 
programlarına, bu rakamlara göre, rantabilite 
kat sayılarına göre alınacağını arz etmiştim. 
Takdir buyurursunuz ki, bugünden şu projenin 
1969 veya 1970 senesinin programlarına alına
cağını veya 1971 programlarına alınacağını ifa
de etmek mümkün değildir. Bizim elimizde çe
şitli projeler vardır, bunlar zaman zaman ikmal 
edilmektedir. Bu projeleri senelik inşaat prog
ramlarına, rantabilite kat sayılarını dikkate al
mak suretiyle teklif etmekte ve sokmaktayız. 
Bu itibarla bütün projelerin rantabilite kat sa
yıları belli olmalı ki, bir anda belli olmalı ki, 
hangi senenin programına bunun alınabileceği 
ifade edilebilsin. Bugün veya bu sene rantabili
te kat sayısı önümüzdeki senenin inşa progra
mına alınması iktiza eden bir proje çıkar ve bir 
başka proje daha var olur, 6 ay sonra tekem
mül etmiş bir proje çok daha âcil bir mahiyeti, 
bir durumu iktisabeder ve rantabilite kat sayı
sı daha yüksek olursa elbette ki, bu bir priyo-
rite alacaktır. O itibarla, hangi senenin inşaat 
programına alınacağını şimdiden ifade etmek 
mümkün değildir, arz ederim. . 

BALKAN — Sayın Nihat Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, esasen yapılan etüt
lerde rantabilitenin mevcudolup olmadığının tes-
bit edilmesi lâzım. Nitekim Serçeboğazı Barajı
nın etütlerinde rantabilitenin mevcudolmadığı 
tesbit edildiği için vazgeçilmiştir. Diğer müspet 
etütlerde rantabilitenin mevcudolduğu tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Rantabilite kat sayısı
nın tesbiti acaba bu eüttlerin neticesinde müm

kün değil midir? Kat sayısı bellidir. Belli olması 
lâzım. BeUi olduğuna göre, İkinci Beş Yıllık 
Plânın içine dâhil midir, değil midir? İkinci Beş 
Yıllık Plâna dâhil edilecek midir, edilmiyecek 
midir? Bugüne kadar yapılmış olan diğer yer
lerdeki etütlerle bunun mukayesesinin yapılıp 
İkinci Beş Yıllık Plâna dâhil edilip edilmiyece-
ği yolunda zannederim Sayın Bakanın bize ra
hatlıkla cevap vermesi mümkün iken bu cevabı 
vermemiştir. Ben demiyorum ki, ille bu senenin 
programına alınsın, veya gelecek senenin prog
ramına alınsın. Ben İkinci Beş Yıllık Plânın içi
ne dâhil edilip edilmiyeceğini sordum. Rantabi
lite kat sayısının da diğerleri ile mukayese edi
lip İkinci Beş Yıllık Plâna dâhil edilip edilmi-
yeceği yolunda bize bir malûmat vermesi müm
kün idi Sayın Bakanın. Bu malûmatı vermemiş
lerdir, onun için huzurunuzu işgal ettim, saygı
larımı arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Efendim, yapılan açık oylama sonuçlarını arz 

ediyorum. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde (S. Sayısı: 463) değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı için 185 oy kulla
nılmış, sonuçta (177) kabul, (6) ret, (2) çekin-
ser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde edile
mediği için oylama tekrarlanacaktır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde (S. Cayısı: 463) değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı için (187) oy kul
lanılmış, sonuçta (182) kabul, (3) ret, (2) çe-
kinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde edi
lemediği için oylama tekrarlanacaktır. 

Millet Meclisi İdare Amirleri İzzet Oktay, 
Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un 1967 malî 
yık Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
için (189) oy kullanılmış, sonuçta (167) kabul, 
(15) ret, (2) çekinser oy çıkmıştır. Gerekli ço
ğunluk elde edilemediği cihetle oylama tekrar
lanacaktır. 

Yapılan açık oylamalar sonucuna göre Mec
lisimizde çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan, 12 Ocak 1968 Cuma güne saat 14,00 te top
lanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,45 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok} 

ADANA 
Kasım Gülek 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif A taky 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KAEAHtSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngöi1 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avca 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 18'5 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 2 
Oya katıl mıyanlar : 200 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Turgut 
Mîîvlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
İsmail Selçuk Çakıroğlui 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Ganga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
îlh aımi Erteım 

ELÂZIĞ 
Sam et Güldoğan 

ERZİNCAN 
\ Adil Sağıroğlu 
İ ERZURUM 

Nihat Diler 
| Necati Gü\T;:ı 
| Gıyasettin Karaca 

Ahmet Mustafaoğlu 
Ccvat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Başar 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Na.şit Sarıca 
Mahmut Uygur 

\ Süleyman Ünlü 
| GİRESUN 
I Kudret Bosuter 
i M. Kemal Çilesiz 
I Ali Köymen 
I HAKKARİ 
] Ali Karahan 

İ HATAY 
I Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Suphi Bay kaim 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
tlhami Sancar 
Fuad Sirmcn 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efcoğlu 
Ali Naili Erdem 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Muza ffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
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Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Rai i: Aybar 

Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KIRKI ARELI 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

[Çekin serler] 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya kat drnıy anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilli gil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet 'Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet De m ir ay 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölüıkbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 

| Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez (1) 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Kemal Ziya Öztürk 
(t) 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 
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BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Ge bol oğlu 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Deımir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrehim öktem 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel. (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topeubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 
(Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğıu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmı Özoğul 

Türkân Seçkin 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
İsmail Hakkı Yıldırın: 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk (ıB.) 
Ertuğrul Gazi Sakaryr 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
tb rahim Etem KıLıçoğlıı 

GÜM ÜŞ A NE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sal)ri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

. İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 

Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Sere ° Lâç 
Osman Özer 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tckincl 
Osman Nuri Ulusay 
'leşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Hüsamettin OümüşpaLı 
fhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KAJtfci 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil ICurtcl 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 

Süreyya Sofuoğlu 
KONYA 

Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sma Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (İ.Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
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NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özarp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Eıkin 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

Tcvfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Alli Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Behiee Hatko (Boran) 

M 
[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Orhan Dengiz 
VAN 

Muslin Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat (I.) 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 

)>9<\ . . . < . . . . 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur. 

ADANA 
Kasım Gül ek 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A] i Turanlı 
AFYON KARA HİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öe!âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hü'seyin Balan 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
îhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 187 

Kabul edenler : 182 
Eeddedenler : 3 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 258 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaçj 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çeli'kbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

Nurettin Ok 
ÇORUM 

Hilmi incesulu 
Necdet Yüoer 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Sam et Güldoğan 

ERZİNCAN 
Âdi] Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytin oğlu f 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
Alil Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
trfan Akau 
Ali ihsan Balım, 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Suphi Baykaım 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfettin Orhon 
Kaya özdemir 
İlhamı Sancar 
Fuad Sırmen 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Aibbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Muzaffer Şamiloğlu 
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KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

•Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagikı 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan) 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer ı 
M. Ziyaettin İzerdem 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

Osman Hacıbalöğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğju 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ÇANAKKALE 
Citiad Baban 

[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Çekinserler] 

KONYA 
Nazil Kurucu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya kahlmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğan oğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Uluoahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 

Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez (1.) 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bil'gdhan (B.) 
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Enver Güreli 
Fennî İslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Kcımal Demir 
Hasan özean 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktetm 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oralı 
Zafer Niha-t özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali Ilışan Göğüs, 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN; 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel (Baş
bakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
i. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Erfcunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinası Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Haeapaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler ı 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 

Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
Ali Mesut Erez 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 
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OEDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Haımdi Mağden 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat AHşan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil, Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 

[Açık üy 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Mithat Çavdaroğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Behiee Hatko (Boran) 
Ramazan Tekeli 

elikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü. 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğar 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevdt 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

• 

Yekûn 

>>«-<< 
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Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, Mtislih Görentaş ve Celâl Sungur'un 1967 Malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen oyla

rın sonucu 

(Çoğunluk yok) 

ADANA 
Kasım Gülek 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila t 

Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
îhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 189 

Iyabul edenler : 167 
Reddedenler : 15 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyaıılar : 261 

Acık üyelikler : 5 

[Kabul edenlerJ 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya üztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Oza-nsü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Rofet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhami Ertem 

ELÂZIÖ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şen yurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

Ali İhsan Balım 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efcoğlu 
Ali Naili Erdem 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközl/Ü 
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î. Hakkı Yılanlıoğlu 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyacddin Izcrdem 
Mckki Keskin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bokir Tünay 

AFYON KARAHlSAR 
Murat Öner 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
Vcfik Pirinçeioğkı 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Rai£ Aybar 

Arif Hikmet Onat 
Şadı Pchlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şcrafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi üzgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Hyas Demir 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KIRKLARELİ 
Haşatı Tahsin Uzun 

K I R Ş E H İ R " " 
Süleyman Onan 

[Reddedenler] 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

[Çekinserler] 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya katılmıyanlar] 

Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Ulubalışıi 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Böliikbaşı (I.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 

Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Ivuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Toz (I.) 
II. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kinle oğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

TEKİRDAĞ 

Kemal Nebioğlu 

TRABZON 

Ahmet Şener 

YOZGAT 

Nuri Kodamanoğlu 

Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksc1] 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
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Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Domir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkî (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 
(Bşk. V ) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu ' 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin Bşk. V.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

Kevni Nedimoğlu I 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

. GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıluçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çclikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı | 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Ar en 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar | 

Sadettin Bilgiç (B.) I 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâçl 
Osman Özer 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel ı 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm a 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU | 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evlıyaoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kem alî Bay azıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycııoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îazet Oktay (î. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
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Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RÎZB 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüİJezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pallaoğlu 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELI 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentas (î. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınla 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Erkmen Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

[Açtk üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

. .>. . . *>&<{ 

— 267 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
25 NıCt BİRLEŞİM 

10 . 1 . 1968 Çarşamba 

Saat : 14.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — 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) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'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) 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 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 înce-
sulü'nun tefeciliğe kesin olanak 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) 

4. — İstanbul Milletvkili 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) 

5. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'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) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özardataıaı, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

7. — Kayseri Milletvekili 'Turhan Fey-
zi'oğhı ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika^-
nın esaslarını' tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

9. — iSakarya Millletvekili Hayrettin Uy
sal ve *9 arkadaşının, Millî 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 . — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/448; 
Cumhuriyet Senatosu 1/833) (ıS. Sayısı : 462) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 



hakkımda kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/449) 
(Cumhuriyet Senatosu 1/835) (S. Sayısı : 
463) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

X 3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslih Oörentaş ve Celâl Sun-
gtur'un 1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi. (Millet Meclisi 2/581; 
Cumhuriyet ıSenatosu 2/231) (S. Sayısı : 464) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiıloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba> 
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — 'Traibzon Milletvekili Ali Rıza Uzunıer'-
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 Adnıan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortalk olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

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

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-

tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve iskân ve Köy işleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

8. — Trabzon Milletvekili 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) 

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

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarçia bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

13. — 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) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

15. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

16. — Konya Milletvekii Nazif Kurucu'
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439) 



17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenane, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) 

18. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan »özlü sorusu (6/442) 

19. — 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) 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından »özlü 
sorusu (6/444) 

21. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi banlkaları 
taraflından yaptırılmakıta olan ikramiye evleri
nin, yurdum muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İıs'kâın bafkanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

22. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Taraş'ce sa-
tmalınımıası için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/452) 

23. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
İlkokul öğretmenlerine de konut yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soruısıu (6/458) 

24. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağma dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/4G5) 

25. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
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) 

3 — 
26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

27. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Anlkara'ınm Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

28. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve bunların girmedik
leri dersler için, diğer öğretmenlere ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/490) 

29. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikâmetinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akal'ın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/496) 

31. — 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) 

32. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

33. — Konya Milletvekili Nazif EJurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

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

35. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 



— 4 
vuku 'bulan 'hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil seböbine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

36. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

37. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'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) 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, 'bâzı ilâç lâbaratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu ('6/523) 

39. — Ordu Milletvckii Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

40. —• Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
un, Eskişelhir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/525) 

41. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

42. —• Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan 
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

43. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

44. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

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

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

47. — Aydın Milletvekili Reşat üzarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

49. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
nm, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

50. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

51. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

52. —• Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

53. —• Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

54. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

55. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

56. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan-
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masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

57. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

58. — Trabzon Milletvekilli Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nelbioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

60. — Kırklareli Milletvekili Ha'san Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

61. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

62. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair imar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

63. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

>64. — îstanhul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

65. —• Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

66. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za

man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

67. — Nevşehir Milletvekili ıSalâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

68. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

69. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

70. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'ih, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

71. — Afyon Karaih'isar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

72. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

73. — 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) 

74. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

75. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

76. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 
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77. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-

nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567) 

78. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

79. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/569) 

80. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

81. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 

82. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, Maraş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572) 

83. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. 06/575) 

84. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğtiş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla 
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

85. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

86. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

'87. — Aydın Milletvekili Reşat ö'zarda'nın, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti j 

tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

88. — Istanlbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözdü so
rusu. (6/580) 

'89. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserl'iğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

90. — Tralbz'on Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu. (6/582) 

91. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza üzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

92. — Afyon Kara'hisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü île Adana Şubesin'deki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. (6/584) 

93. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

94. — Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair 'Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

95. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Barbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

96. —• Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına da'ir Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

97. — Snop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu-

I güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se-
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beıbine dair Baymdırlılk Balkanımdan sözlü soru
su. (6/589) 

'98. — Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü »orusu. (6/590) 

99. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yüfk arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

100. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

101. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (fi/594) 

102. — Aydın Milletvekili Reşat Üzarda'mn, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp, düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

103. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596) 

104. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

105. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

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

107. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen

mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

108. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

109. — Samsun Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

110. — 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) 

111. — 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) 

112. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ine 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

113. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırlan içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanıadan sözlü sorusu 
(6/607) 

114. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

115. — 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) 

116. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
TLin, Başbakanın köylü "sorumlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) 

117. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 
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118. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 

Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

119. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

120. —• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

121. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
in, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

123. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

124. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

125. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

126. — 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) 

127. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
sınm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

128. — 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) 

129. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

130. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

131. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

132. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/627) 

133. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzıon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl b'ir sistem 
dahilinde yürütüldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/628) 

134. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'-
m, Kuzey Atlantik And]aşmasından, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/630) 

135. — Ankara Milletvekili İ. Sıtkı Hatip-
oğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere tabi tutulan kamu hizmetlerine dai*r 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

136. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım 
Bakanlığına sa:ttığı elmaların fiyatına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

137. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Akşehir Erkek Samat Enstitüsünde elek
trik ve ımotor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker 
Okulu açılmasına dair Millî Eğitim Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/633) 

138. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

139. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alınanı 
barajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/635) 



140. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyerin Niğ-
«de*nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

141. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsal üe 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

142. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele 

-dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 
143. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Sinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

144. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

145. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

146. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Suriye'de. arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

147. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

148. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

149. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Dizel lokomotiflerin Erzurum - Kars hattı ara
sında da" çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/645) 

150. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçişleri, 
İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

151. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/647) 

152. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
•«İma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 

dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 

153. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/649) 

154. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San-
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/650) 

155. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
bâzı fabrikalar tarafından İzmit körfezine akı
tılan. 'klorlu artık suların tesirinden, su ürün
lerinin korunmasına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/651) 

156. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/652) 

157. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653) 

158. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/654) 

159. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Takat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/655) 

160. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay 
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656) 

161. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657) 

162. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin 
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, İçişleri 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/658) 

163. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kuzey (İran) karayolunun ne zaman trafiğe 
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/659) 
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164. —• Tokat Milletvekili Oyman Saraç'm, 

Erbaa ve Niksar ilçelerinin bâzı bölgelerinde 
şamfıstığı ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/660) 

165. — Erzuruım Milletvekili Nihat Diler'in, 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/661) 

166. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı ilçesinin yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/662) 

167. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo
lu güzergâhına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/663) 

168. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasan-
kale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/664) 

169. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Gökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665) 

170. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalm'ın, Hazine adına tesbit ve tescili 
yapılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine 
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

171. — Atyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalm'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı 
inşası için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş 
olduğuna dair Ulaştırma ve Millî Savunma 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/667) 

172. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
(Niğde'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına ve 
Bor - Zengen yolu. kenarındaki arazilerin su
lanmasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/668) 

173. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Diyanet İşleri Başkanına ve Diyanet İş
leri teşkilatındaki atanmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/669) 

174. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uznn'nn, pancar yetiştiren çiftçinin hak
larının korunmasına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/670) 

175. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
doğan'ın, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı 
Akça köylülerinin kullandıkları arazilere dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/671) 

176. — 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) 

177. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
Horasan'ın bâzı köylerle irtibatını sağlıyan yol
ların yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/673) 

178. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
İspir ilçesinin 20 köyünü ilgilendiren yol ve köp
rülerin yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/674) 

179. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Hükümet üyelerinin yaptıkları 
dış gezilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/675) 

.180. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, bir Bakanın eşi tarafından Mil
letlerarası telefonla, yapılan konuşmaya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/676) 

181. •—• İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
İstanbul Belediye İmar ve Plânlama Müdür 
Muavinine dair İçişleri, İmar ve İskân bakanla
rından sözlü sorusu. (6/677) 

182. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy-' 
un, Urfa - Mardin yolunun ne zaman asfaltlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/478) 

183. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatip oğlu'nun, Etnografya müzesi önündeki 
Atatürk anıtının onarılmasına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/679) 

184. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Erzurum ile deprem felâketine uğrayan 
diğer yerlerin yakıt ihtiyacma dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/680) 



185. — Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'-
ın, Ordu Ziraat Bankası şubesinden istenen ve 
açılan kredilere dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/681) 

186. — Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nm, Fransa'daki işçilerimizin hak ve men-
fatlcrinin korunmasına dair Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/682) 

187. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Baba
eski, Pmarhisar ve Demirköy ilçelerinin Hükü
met Konağı ihtiyacına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/683) 

188. —-İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
bir milletvekilinin Bütçe Komisyonu önünde 
oyuncak tabanca patlatıp patlatmadığına dair 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu. (6/684) 

189. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını ya-
yımlıyan bir derginin toplattırılmasına dair 
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/685) 

190. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Ankara Belediye hudutları içindeki 
ilkokullardan nakil ve tâyin yönünden sıra dışı 
tutulanlara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/686) 

191. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanıga'-
nın, Uluabat gölü kıyısında bulunan Karaoğ-
lan ve diğer köylerin su baskınlarından korun
masına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/687) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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