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I. — GEÇEN T 

5 Mayısın, Avrupa Günü ve Avrupa Konse
yinin 21 nci yıl dönümü olması dolayısiyle, Baş
kanlıkça, günün önemini ve başarı dileklerini 
bildiren bir demeçte bulunuldu. 

Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Siirt'te oy
nanan bir fulbol maçından sonra meydana ge
len olaylara ve alınması lâzımgelen tedbirlere 
dair demecine Devlet Bakanı Eefet Sezgin ce
vap verdi. 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü, hasat 
mevsiminden evvel buğday fiyatlarının tesbiti 
ve Toprak Mahsulleri Ofisince yapılacak alım
lar konusunda gündem dışı demeçte bulundu. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in; çay 
üretimi, hasadı, alım yerleri, fabrikasyonu, de
polama ve satışı ile personel istihdam politi
kası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
okundu ve gündeme alınarak sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasarı
sı ikinci defa açık oya sunuldu ise de oyların 
ayrımının birleşim sonunda açıklanan sonuçla-

Sözlü sorular 

1. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
Konya Ereğli'sinde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair sözlü soru önergesi, Tarım ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/139) 

2. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
yurtdaşlaran can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/140) 

3. — Konya Milletvekili irfan Baran'm-
Konya ovasının, sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/141) 

rANAK ÖZETİ 

ime göre çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayüı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı öncelik ve ive
dilikle görüşülerek maddeleri kabul olundu ve 
tümü açık oya sunuldu ise de, oyların ayrınıı 
sonunda çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı açıklandı. 

'Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı
nın tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı va 
4 ncü maddesine kadar kabul olundu. 

6.5.1970 Çarşamba günü saat 15,00 te yapı
lacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından son
ra toplanılmak üzere Birleşime saat 18,42 ele son 
verildi, 

Saşkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

:JAR 

Yazıh sorular 

4. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Son -Havadis Gazetesinde yayınlanan ve C. H. 
P. nin yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu iddia olu
nan yazıya dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/161) 

5. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
Personel Kanununun malî hükümlerinin uygu
lanmasını engelliyen sebeplere dair yazılı çoru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/162) 

6. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Tratozson Askeri Hastanesinden sivil halkın da 
yararlandırılmasına ve yeni bir hastane yapıl
masına dair yazılı soru önergesi, Millî Savııp'^a 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/163) 

7. — İçel Milletvekili Çetin Yılır/^'nı, Gü
ven Sigortası tarafından Hacı Ali Demirdi'e açı
lan krediye dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/164) 

— 600 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1, — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, İstanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi (2/341) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul üniversitesi Cerrahpa
şa Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına döner sermayeden öde
nek ve prim, yardımcı tıp personeline prim ve-

B AŞK AN — Yoklama yapılacaktır. 
SADÎ KOÇAŞ (Konya) — İsim okuınajk su

retiyle yoklama yaptınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, Mills: Meclisi 

müzakereleri için ışıklara basmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, isim okumak suretiyle yoklama 
yaptınız. ikinci yoklamayı yaptırmakla vakit 
kaybetmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi rain yapılan yoklama ayrıdır. O bir
leşim bitti. 

KÂMtL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Rica 
ederim efendim, yaptığınız yoklamada millet
vekillerinin de isimleri okundu. Böyle müzake-

rilmesine dair kanun teklifi (2/342) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'İn, 3656 sayılı Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kanu
nun 3 neti maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/343) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Necmettin Gö
nenç ve 52 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 98 ve 99 ncu maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/344) 

( Maliye ve Plân komisyonlarına) 

re olmaz, işinize geldiği için böyle yapıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Beyefendi rica «derim, biz usu
lü tatbik ediyoruz. Meseleyi tetkik 'ettiğinizde, 
bu hususta yanlış beyanda bulunduğunuzu öğ
reneceksiniz ; o zaman Başkana karşı bu. şekilde 
hita'bettiğinizden dolayı üzüntü duyacaksınız 
tahmin ediyorum. 

Millet Meclisinin bugünkü oturumu için yok
lama yaptırıyorum. Lütfen ışıklar yandığı an
da düğmelere basınız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi sona ermiştir. 
Müzakereler içdn gerekli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

BÎRIHCI OTURUM 
Açılm?, saati : 15,51 

BAŞKAN — Başkanvekiili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Naci Gracıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Milİ3t Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'-
nun, Gediz depreminin meydana getirdiği za
rarlar, yabancıların yaptığı yardımlar ve alın
ması gerekli tedbirler hakkında gündem dı§ı 
demeci ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Na-
kiboğlu'nun cevabı. 

1 

BAŞKAN — 'Sayın Şinasi Özdenoğlu, günde
me geçmeden evvel gündem dışı olarak, Gediz'
de vücut M a n müessif deprem olayı hakkında 
intihalarınızı çok kısa olarak Yüce Meclise arz 
etmek istiyorsunuz. Buyurunuz efendim. 

Arkadaşlarımın salonu terk etmemelerini 
önemle rica ediyorum. Çünkü, bugünkü gün
demin 1 nci maddesini teşkil eden konu seçim
le ilgilidir. Bunu takiben başka bir işlemi 
yapmamız imkansızlaşır. Bu hususu önemle 
bilgilerinize sunarım. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri 

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlâmento Komisyonu 21 ve 22 Nisan gün
lerine raslıyan 9 ncu toplantısını Antalya'da 
yapmıştır. Bu toplantıya katılan Avrupa Par
lâmentosu üyelerinden bir grup Gediz dep
rem bölgesini bizzat görmek istemişlerdir. 

Bu grupla birlikte Gediz'e giden bir arka
daşınız olarak, izlenimlerimi ve bu konuda Hü
kümetin dikkatinin çekilmesini gerektiren bir
kaç konuyu kısaca huzurunuza getirmeyi 
bir görev saydım. 

BAŞKAN — Saym Özdenoğlu, bir dakika
nızı rica ediyorum. 

Arkadaşlar tekrar rica ediyorum, bunu 
takibeden gündem maddesi seçimle ilgilidir 
ve bugünkü Meclisin devamına çok etkilidir. 
Onun için arkadaşlarımın salonu terk etme
melerini rica ediyorum. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Gediz bugün bir yıkıntı 
halindedir. Ayakta kalan yapılarda da otur
mak mümkün değildir. Halk çadırlarda ko
naklamaktadır. Kütahya Valisinin bize ver
miş olduğu rakamlara göre Gediz ve civarın
daki insan kaybı 1 086 dır, 2 000 nin üstün
de de yaralı vardır. Hayvan kaybını, yanan ve 
yakılanı, ve nihayet kaybolan insanıgücünü he
saba katarsak, zararın bilançosu kendiliğinden 
ortaya çıkar. 

6 . 5 . 1070 O : 1 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Gediz'de insan yok ki bir yakınını kaybet-
memiş olsun. Enkaz altında haykırarak ya
nıp ölen vatandaşlarımıza ait yürek parça
layıcı hâtıralar dilden dile dolaşmakta ve bu 
fivoia her an yeniden yaşanmaktadır. 

Bu onulmaz acıya rağmen değerli arka
daşlarım, Gediz halkı yaşama mücadelesi yap
maya ve ayakta kalmaya kararlıdır. GedirlHo-
v'm l:u büyük felâket krsısındaki metanetleri 
yabancıdan şa^iîitmıgtır. Ortak Pazar Karma 
Komisyonu Başkanı Belçikalı Senatör DG Win-
ter, Komisyonda yapmış olduğu konuşmada; 
«Felâketzedelerin metaneti karşısında hayret ve 
•saygı duyduk» demek suretiyle hayranlığını 
ifa le etmiş 'bulunmaktadır. 

Keza, Belçika Kamu işleri Bakanı Mösyö 
Petre ise, Topluluk Konseyi Başkanı bulunan 
Bsîçika, Dışişleri Bakanı Harmel'o çekmiş ol
duğu telgrafı Komisyon huzurunda okumuştur. 
Bu. telgrafla âcil yardım istenmiştir. Öğrendi
ğimize göre, topluluk, ilk yardım olarak 
10 000 ton buğday ile 10 000 ton çavdarın, 
nakliye bedeli topluluğa aidolmak üsere, 
Türkiye'ye gönderilmesine karar vermiş bu
lunmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisinin bu
günkü satmalına rayiçlerine yapmış olduğu 
bu yardımın miktarı 16 milyon TL na baliğ ol
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupalı dostları
mızın bu insanca ilgilerini elbette teşekkürle 
karşılıyoruz. Ancak, hemen ifade etmek iste
rim ki, liiç kimse bize kendioıiz karlar dost 
olamaz, hiç kimsenin gücü ve yardımı kendi gü
cümüz kadar yapıcı olamaz. 

Bununla şunu söylemek istiyorum : Ken
dimize, kendi imkânlarımıza güvenmeliyiz. Ne 
yazık M her işimizde olduğu gibi, Gediz dep
reminde de kendi imkânlarımızı ahenkli bir 
şekilde halk hizmetine verememişizdir. Neden? 
Çünkü organizasyon yoktur, çünkü deprem 
•için özel surette yetiştirilmiş ekipler yoktur, 
teknik eleman yoktur ve çünkü, Hükümet ile 
Kızılay arasında, zamanında bir diyalog ku
rulamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Gediz'e vardığıma 
gün, yani 21 Nisan günü halk Gediz'in nereye 
kurulacağını bilmemekte idi. Öğrendiğimize 
göre bugün de bilmemektedir. Gediz'de bek-

— 602 — 
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lenmekte olan jeologlar heyeti her halde şim
diye kadar mahalline gitmiş olmalıdır. 

Halk soruyor; «Nereye yerleşeceğiz, ne 
zaman yerleşeceğiz» diye. Depremden bu yana 
bir aydan fasla zaman geçmiştir, sonuç nedir? 
Gediz'in nerede kurulacağı belli olmuş mudur? 
He gibi bir karar verilmiştir? Bunlardan habe
rimiz yoktur. Gediz halici huzursuzluk içinde
dir. Biran önce Gediz'in yeni kurulacağı yeri 
öğrenmek istemektedir. Yüksek Meclis huzurun
da Hükümetin bu konuda açıklama yapmasını 
rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Gediz gerçekten bahtsız bir yurt köşesidir. 

daha önce de felâketler geçirmiştir. Elli yıl önce 
tamamiyle yanmış ve 1944 yılında yine şiddetli 
bir deprem geçirmiş, köylerinde birçok vatan
daş ölmüştür. Şimdi, işte bu çilekeş Gediz halkı 
kasabanın bir başka yere, jeologların deyimi 
ile, fay hattının dışına kaydırılmasını istemek
tedir. 

Kendimizi halkın yerine koyalım. Halk haklı 
olarak üst üste yaşadığı bu felâketlerin deko
rundan kurtulmak istemektedir. Yeni bir ha
yatı, yeni bir toprak üzerinde yeniden kurmak 
istemektedir Gediz halkı. Buna imkân verilme
sini rica ediyorum. 

Gediz'i görenler bilirler, Gediz âdeta bir çu
kurun içinde kurulmuştur. Burada modern şe
hirciliğin icaplarına göre bir gelişme beklene
mez. Teknisyenler de söylüyorlar, belediye baş
kanı, «Burada imar plânının uygulanmasına 
imkân yoktur,» demiştir bize. Basta belde tem
silcileri olmak üzere kiminle görüşmüşsek, her
kes kasabanın gelişme imkânlarına müsait bir 
yere kurulmasını istemiştir. 

Şimdi benim burada Yüce Meclis huzurun
da, Gediz'in ilk ve en önemli meselesi olarak 
dokunmak istediğim ve Hükümetten sormak is
tediğim şudur: Gediz'in kurulacağı yer konu
sunda ilim son sözü söylemiş midir? Bir karara 
varılmamış'sa daha ne kadar zaman beklenecek
tir? Eğer bu konuda bir karara varılmışsa halka 
duyurulmuş mudur Gediz halkı, her şeyden 
evvel bu sorunun Hükümet tarafımdan cevap
landırılmasını istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Deprem bölgesinin ikinci önemli meselesi ko

nut meselesidir. Yabancılar tarafından gönde
rilmekte olan prefabrike evler gelmeye başla

mıştır. ilk yardım olarak Yugoslavya'dan gel
miş olan 15 ev Kızılay tarafından gümrükten 
çekilmiş ve imar ve İskân Bakanlığına teslim 
edilmiştir. 

Şimdi, bu gelmiş olan prefabrike evlerin ne-
roye kurulacağı belli midir? Kışa kadar bir yer
leştirme politikası takibedilmek suretiyle on-
binlerce halk yerleştirilecektir. Bu yerleştirme
nin bir genel plânı düzenlenmiş midir ve bunun 
yanında bu konutların nereye, ne zaman kuru
lacağı, özel plânlarla düzenlenmiş midir? 

Hükümetten bu konuda izahat vermesini ta
lebe diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye'de deprem bölgesi halkı için konut 

denilince akla çadır gelmektedir. Halen Gediz 
bölgesinde 14 000 i Kızılaya aidolmak üzere, 
20 000 çadır vardır. Bu 20 000 çadır ihtiyaca 
yetmemektedir. Dün sekiz kişinin, yedi kişinin 
bir arada yatmakta olduğu çadırda, bugün bu 
miktar insanı bir arada yatıramazsınız. Bunun 
sayılamıyacak kadar mazhurları vardır, öyle 
ise bu 20 000 çadırı bir 20 000 daha arttırmak 
gerekiyor, zaruret var. Akçaalan'da insan ve 
hayvanı aynı çadır içinde gördük arkadaşlar. 
Bir arada yatıyor, bir arada yaşıyor. Halk, ken
disi için, hayvanı için çadır istiyor, dükkân aç
mak için çadır istiyor, öyle ise tezelden, müm
kün olduğu kadar çabuk çadır temin edilmesi 
gereklidir. Bu çadırlar Türkiye'de Kızılay tara
fından kendi atelyelerinde imal edilir. Beheri
nin maliyet fiyatı 700 liradır. 20 000 çadır ne
ft iyle aşağı yukarı 14 - 15 milyon liraya ihti
yaç vardır. Kızılay atelyeleri günde ancak yüz 
çadır yapabiliyor, öyle ise bunun tedbirini sü
ratle almak babında imar ve İskân Bakanlığı 
ile Hükümetin bu mesele üzerine eğilmeleri lâ
zımdır. 

Halk çadır beklemektdir. Çadır, Gediz dep
rem felâketzedeleri için bir nimet haline gel
miştir. Mühim bir mesele değildir, tekrar rica 
ediyorum, o bölge felâketzedelerinin ihtiyacına 
yeter miktarda cadın, Hükümet derhal temin 
etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım. 
Deprem bölgesi halkının üçüncü önemli me

selesi, banka borçlarının ertelenmesi meselesi
dir. Halen Gediz çiftçileri için Ziraat Bankası 
normal erteleme yapıyor. Bu, bankanın kendi 
mevzuatı içersinde yapmış olduğu bir ertele-
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medir ve bu bir yıllık ertelemedir. Yani, ana
paraya faiz ilâve edilmekte, belli taksitlere 
bağlanmakta ve bu belli taksitler bir sene için 
ertelenmektedir. Bu erteleme normaldir. Aslın
da, bu bölge halkı için faizsiz erteleme sistemi
nin tatbiki gerekmektedir. 

Hepiniz hatırlıyacaksınız, 1968 Adana sey-
lâbında felâkete uğramış olan Çukurova çiftçi
lerinin borçlarını Hükümet bir kararname ile 
üç sene müddetle tecil etmişti, hem de faizsiz 
olarak. Faiz, Hazinece karşılanmıştır. Taksitle
re bağlanmak suretiyle her taksit üç sene tecil 
edilmiştir. Demek ki emsal de vardır. 

Bakanlar Kurulunun, 1969 un Temmuz ayın
da çıkan 6/12132 sayılı Kararnamesi ile «faiz
siz erteleme» diye bir sistem uygulanmıştır. O 
halde istirham ediyorum, ortada emsal bir sis
tem mevcuttur ve uygulanmıştır. Gediz bölgesi 
halkının nasıl bir imkânsızlık ve perişanlık 
içerisinde olduğu hepimizin malûmudur. Öyle 
ise, aynı sistemin, yani faizsiz erteleme siste
minin Gediz halkı hakkında, çiftçisi hakkında 
tatbijk edilmesi evleviyetle gerekmektedir ve 'en 
adilâne hal tarzı bu olacaktır. Çok rica edi-

- yorum, Gediz felâketzedelerinin üçüncü bü
yük problemi olarak Hükümet bu mevzua biraz 
daha ciddiyetle eğilmelidir ve o bölge halkı
nın, miktar tefriki yapılmaksızın, banjka borçla
rını faizsiz ertelemeye tabi tutmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, deprem acısını bize 
sürekli olarak tattıran bir vatanımız var. Bu 
bizim coğrafya olarak kaderimizdir. Bu kade
ri değiştirmek elimizde olmadığına göre, bu 
gibi felaketler karşısında önceden hazırlıklı 
bulunmamız şarttır. Başlangıçta da arz ettim, 
sorumluluğa tek bağına muhatap yeni bir örgüt 
kurmak şarttır. Zaman oluyor, İmar ve iskân 
Bakanlığı işi Kızılaym üzerine atıyor. Zaman 
oluyor, Kızılay, imar ve iskân Bakanlığını gö
revli ısayıyor. Görevlerin nerede başlayıp ne
rede bitliği, kimin ne zaman neyi yapacağı bel
li değildir değerli arkadaşlarım. Bu işler için 
yetişmiş teknik elemanlara ihtiyaç vardır ve 
işin kötü tarafı her felâketten sonra, her dep
remden sonra toparlanmak istiyoruz ama bir 
türlü toparlanmak mümkün olmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, lütfen bağla
yınız sözlerinizi. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şimdi 
sayın arkadaşlarım, Gediz depremi, Cenevre'
deki Milletlerarası Kızılhaç örgütü tarafından 
dünyaya duyurulunca, ilk günden itibaren dün
yanın her köşesinden günde elli - atmış !kadar 
-telsks Kızılay Gsııel Merkezine yağmaya başla
mıştır. Dünyanın her tarafından insanlık, «si
se nasıl yardım edebiliriz, ne gönderebiliriz, ki-. 
me gönderebiliriz?» Diye hatearler yağdırma
ya başlamıştır. Me acı ve ne gariptir ki, bu ta
leplere muhatabolacak bir kimse, bir teşkilât 
yoktur. Gelen teleksleri tercüme edecek insa
nı bulmakta müşkülât çekilmiştir. Hali görü
yor musunuz?... Dünya, Türkiye'ye yardım et
mek İstiyor, ama bu yardımı alacak, yardıma 
mühatalbolacak sorumlu bir teşekkül yoktur. Kı
zılay, imar ve iskân Bakanlığının üzerine at
maktadır; Bakanlık iıse, «Kızılaym vazifesi
dir» diye ona devretmektedir. Çok rica .edi
yorum, aslında Gediz deprem felâketi gibi 
önemli bir konu dolayısiyle yüksek huzurunuza 
bir yeni meseleyi getirmiş bulunuyorum ve bu
nu vazife telâîkki ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, gelecek felâketlere 
hazn- olmanın sorumluluğu içerisinde bir teşki
lât kurulsun ve şimdiden yoni bir örgüt kurııl-
n asımr zaruri olduğunu lütfen ilgililer kabul 
buyursun. Yetkileri belli, kadrosu belli bir teş
kilâtı hızla kurmaya mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, lütfen Göz
lerinizi bağlayınız, Gürjrlem dışı konuşmalar 
beş dakikayla kayıtlıdır. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok önemli mevzuda mâruzâtta bulun
mak istiyorum, lütfederseniz iki dakijka daha 
müsaadenizi rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek huzurlarınız
da talebimi tekrarlayarak sözlerimi bağlıyo
rum. 

Hükümet, Gediz bölgesindeki çalışmalar? na 
bir yandan hız vermeli, bir yandan da derhal 
teknisyenler seviyesinde bir toplantı yaparak, 
sorumluluğa tek başına muhatap, görevlerinin 
ve yetkilerinin sınırları belli bir örgüt kurmak 
üzere derhal harekete geçmelidir kanısındayım. 
Bu arada mevzuat ve elbette Taibiî âfetler Ka
nunu yeniden gözden geçirilmelidir. 

Bu vesile ile Sayın imar ve tskân Bakanı 
arkadaşımızdan bir istirhamım olacak, o da 
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şudur : Kendilerinin deprem 'bölgesine gidip 
dör beş gün kalması, felâketzedeler tarafın
dan olumlu şekilde karşılanmıştır. Yaralı Ge
diz halkı, sorumlu kişileri sık sık kendi ara
larında görmek, meselelerini "bizzat göstermek, 
derltlerini dökmek istemektedirler. Hükümetin 
ve hepimizin karşısında bulunan katı gerçek 
şudur arkadaşlarım : Hükümet, kıştan önce 
onbinlerce insanı ve hayvanı, geçici de olsa, 
barındırmak gibi çetin bir dâva ile karşı kar
şıyadır. Hükümeti ikaz etmek "benim için kaçı
nılmaz bir görevdir, önümüzde sınırlı bir za
man vardır. Şahsan, yukarda arz ettiğim ko
nularda dişlerin biraz yavaş gittiği kanısında
yım. Sayın Bakanın zaman zaman deprem böl
gesine giderek icraatı bizzat yerinde izlemek 
suretiyle gerekli emir ve talimatı vermesinin 
çok yerinde olacağı inancındayım. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, lütfen söz
lerinizi bağlayınız. Sizinle beş dakika için an
laştık. Sözlerinizi fazla uzattınız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Bakan, zaman zaman, Meclis huzurunda, ya
pılan çalışmalar hakkında izahat vermelidir. 
Bunu da kendilerinden bilhassa rica ©diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ihmal yüzünden, dep
rem sonuçları kadar acı sonuçlarla karşılaşma
mak için Yüksek Huzurunuzda Hükümeti ikazı 
bir görev saydım. Olumlu sonuçlar hepimizi se
vindirecektir. Tarifsiz acılar içindeki Gediz 
halkının yaralarının kıştan önce sarılması, el
bette, hepimizin ortak dileğimizdir. 

Yüce Meclisi derin saygılarla selâmlarım. 

rak, elbette, memleketimizde büyük acılar bı
rakan bir deprem hakkında, onun yaralarının 
sarılması hakkında konuşabilir ve temenniler
de bıılıınafbiiir. Bu, pek tabiî bir hak. Ama, 
bunun yanında Sayın özdenoğlu, Bakan ola
rak benim, Hükümetin bâzı tedbirler bakı
mından «gereği gibi işe eğilme diğimizi» söyledi
ler ve hatltâ, «Bakan sık sık oraya giderse iyi 
olur» dediler. 

SİMASI ÖZDENOĞLU (Ankara) — «Gitme
diniz» demedim, «tekrar teşrif ediniz» dedim. 

V - GÖRÜŞÜI 

1. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun \ 
tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/152) (S. Sayısı : 114) 

2. — m . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 13 numaralı Geçici Komisyon ra- \ 
poru (1/162) (S. Sayısı : 125) • 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENİ 

1. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'- I 
nun, Gediz depreminin meydana getirdiği za
rarlar, yabancıların yaptığı yardımlar ve alın
ması gerekli tedbirler hakkında gündem dışı de
meci ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Na-
kiboğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. I 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN j 
NAK1BOĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Sayın özdenoğlu, 
muhalefete mensup bir değerli Milletvekili ola-

V - GÖRÜŞÜ 

1. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun 
tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/152) (S. Sayısı : 114) 

2. — m . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 13 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/162) (S. Sayısı : 125) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GEN 

EN İŞLER 

Muhterem arkadaşlarım, gündemde bugün 
açık oya sunulması gereken iki kanun tasarısı 
vardır. Eğer Yüce Meclis uygun bulursa bu 
kanunların açık oylama muamelesini yapma
mız mümkün olabilecek. Açık oylamayı oy ku
palarını gezdirmek suretiyle yapacağız. Bu 
takdim tehir mahiyetindeki Başkanlığın su
nuşunu ve açık oylama muamelesinin sıralar 
arasında dolaştırılmak suretiyle intacı hususu
nu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun taşanlarının açık oylama muamele
si sıralar arasında kupalar dolaştırılmak sure
tiyle yapılacaktır. 

Kupaları gezdiriniz. 

L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Bu söze çok üzül
düğümü ve esef ettiğimi söylemekle maruza
tıma başlıyorum. 

Çünkü, depremin vukuunu öğrenir, öğren
mez Hükümet üyesi olarak ben, ve diğer sayın 
iki Bakan derhal Kütahya'ya ve Gediz'e hare
ket etmiştir. Aynı gün Sayın Başbakan gel
miştir ve deprem bölgesini gezdikten sonra 
gerekli emirleri vermiştir. Bilâhara, Sayın 
Cumhurbaşkanımız teşrif etmiştir. O da, dep
rem bölgesi halkını hem teselli etmiş, hem 
de gerekli dirketifleri vermiştir. 

Ben, îmar İskân Bakanı olarak depremin 
vukuundan itibaren 14 gün müddetle Gediz'de 
ve deprem bölgesinde kaldım. Bunları söyle
meye lüzum yok, oradaki çalışmalarımızı tek
rar edecek değilim. Muhakkak ki orada 14 gün 
kalışım deprem felâfetzedelerinin yaralarının 
süratle sarılması t için çok faydalı olmuştur. 
Bir defa muvakkat iskânın süratle yapılması 
bakımından, orada koordinasyon vazifesini 
yaptım, Hükümet üyeleriyle temas kurdum, 
yardımların süratle gelmesini sağladım. 

En kısa zamanda Gediz'e ve bölgeye 26 bin 
çadır gelmiştir, gönderilmiştir. Bu çadırlar hem 
memleket içinden, hem memleket dışından ge
len yardımlardan sağlanmıştır. Bu çadırlar, 
çok tahribat gören köyler, bölgeler başta ol
mak üzere, tevzi edilmiştir. Evi yıkılmıyan va
tandaşlar dahi zelzelenin devamı sebebiyle ça
dır istemişlerdir. Bizim sıramız şu oldu: Ev
velâ evi yıkılan, oturulacak, barınılacak bir 
yeri bulunmıyan vatandaşlar, bilâhara evinde 
hasar olan vatandaşlar. 

Bunun yanında, gerek memleket içinden 
ve gerekse memleket dışından gönderilen yiye
cek maddesi, giyecek maddesi tevziatı - ki, 
Kızılayın ihtisaslaşmış bir işi - depolama ve 
tevziat faaliyetleri çok düzgün cereyen etti. 
Kanun ve mevzuatın gösterdiği tevzi ekiple
ri, muhtar ve belediye başkanlanndan aldığı 
ihtiyaç listelerine göre, ihtiyaç sahiplerine 
yiyecek ve gıda maddeleri tevzi ettiler. Bun
da ne bir adaletsizlik;, ne bir haksızlık oldu. 
Bunu Yüksek Huzurlarınızda tekrar tekrar ifa
de ve iddia ederim. 

Büyük milletimizin, zelzelenin başındaki bü
yük alâkası ve memleketin her köşesinden fe

lâketzedelere gönderilen kucak kucak yardım 
malzemesi, tahminlerimizin fevkinde oldu. 

Kızılay, oraya getirttiği memurlariyle bü
yük tehacüm karşısında, ilk anda gereği gibi 
süratle işi yürütemedi, bir ufak tıkanıklıktan 
sonra Ankara'dan celbetiiği^ yedek eleman
larla bu işi de düzene soktu. 

Biz orada muvakkat iskân işiyle sağlık ve 
zuhurundan korktuğumuz her hangi bir sari 
hastalığın önlenmesi konusiyle ilgilenirken 
boş da durmadık. Daimi iskânın plânlaması ve 
bunun şartları için ben ilk günlerde müsteşa
rımı çağırdım, gerekli tetkikleri birlikte yap
tıktan sonra, onların merkezde çalışmalarını 
emrettim. 

Döndüğümde, Sayın Başbakan Bakanlar 
Kurulu toplantısı yaparak bendenizden izahat 
aldı ve ayrıca raporlarımı okumuşlar. Daimi 
iskâna biran evvel geçilmesi için kesin emir
lerini verdiler. Bizim hazırladıklarımız devam 
ettiği ve neticeye geldiği için hazırladığımız 
bir Mastr plânımızı da, döndükten birkaç gün 
sonra, Sayın Başbakanıma takdim ettim. Aynı 
zamanda Bakanlar Kuruluna da arz ettim. 

Mastr Plânımızda, felâketzedelerin sürat
le yerleşmesi ve evlerinin yapılması için ne 
mümkün ise, ne lazımsa hepsi vardır. Sayın Öz-
denoğlu'nun ifade ettikleri gibi, ne işlerde bir 
gecikme, ne de işi hafif tutma vardır. Bilâkis 
biz, böyle bir önemli konuda bütün ciddiyeti
mizle, bütün gayretimizle oradaki vatandaşla
rın biran evvel meskene kavuşması, kıştan 
Önce barındırılması mevzuunu ele aldık ve her 
türlü teferruatımda plânladık. Bu plân, çok 
uzun olduğu için, Yüksek Huzurlarınızda te
ferruatına kadar anlatacak değilim. Ama, ma
dem ki böyle tereddütler var, bâzı noktalarını 
arz etmekte fayda olduğu için, bir özetleme 
şeklinde yüksek ıttılaınıza sunacağım. 

Bir defa, tesbitlerimize göre, Sayın Özden-
oğlu'na sesleniyorum, «Orada işleri süratli yü
rümedi» derse; bizim Bakanlığımızın ve baş
ka bakanlıkların yüzlerce, binlerce teknik per
soneli gece gündüz çalışmış ve zelzele yarala
rını âfet yaralarını biran evvel «saralım» diye 
bütün gayretiyle çalışmışlardır. Bunları zedele
miş oluruz. Bunu tekrar edeyim, tekrar kendile
rine hatırlatayım ki, bu bilgi ya kendilerine iyi 
aksetmemiştir, yahut kendileri mahallinde biz-
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zat iyi tetkik yapmamışlardır. Oraya vazife
li olarak giden bakanlığımızın elemanları ve 
diğer bakanlıkların elemanları gerçekten in
sanüstü bir gayretle, olağanüstü bir faaliyet
le çalıştılar ve çok kısa zamanda daimi yer
leşimin prensiplerini ve Mastr Plânını yaptı
lar. Bunu iftiharla söylerim ve Yüksek Huzur
larınızda kendilerine teşekkürlerimi de bildi
ririm. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — konuş
manızın müspet tarafları yok. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, müzakere edi
yoruz, müsahebe etmiyoruz. Sayın Özdenoğlu, 
karşılıklı konuşmak yok. Meclis müzakerele
rinde hatip konuşur, üyeler dinler. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, başta 
ifade ettim; zatiâliniz sadece bir temenni şek
linde ve gördüğünüz noksanları beyan etmek 
suretiyle burada ifade etseydiniz, benim ko
nuşma tarzım, üslûbum başka olurdu, ama siz 
birtakım noksanlıkları ifade ettiniz. Onun için 
tafsilât vermeye mecbur oluyorum. Ve diyo
rum İd, «Bu iş çok ciddî olarak ele alınmıştır, 
yaraların sarılması için çok süratle teşebbüse 
geçilmiştir ve bunda da muvaffak olunmuş-
tur.»işte bizim dışımızda yabancı müşahitle
rin, yabancı misafirlerin müşahedeleri ve be
yanları da ortada. Birkaç gün evvel gazeteler
de de bu beyanlar yer almıştır. 

Gediz depremi sebebiyle, orada yapılan hiz
metleri ve organizasyonu isveç Hükümeti dahi 
kendisine örnek ittihaz edecek şekilde mü
kemmel bulmuştur. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Biz 
Gediz'e gittiğimiz zaman Gediz'in içerisinde 
çadırdan başka bir şey mevcut değildi. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, lütfen sükû
net bulunuz ve müdahale etmeyiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Şimdi ben, daimî 
iskân nasıl olacak, onun şartlarını çok kısa 
olarak arz etmek istiyorum. 

Daimî iskâna geçebilmek için yıkılan yer
lerin ve meydana gelen hasarın kesin olarak 
tesbiti gerekir. Bunu tekrar arz ediyorum. 
Teknik elemanlarımız - onları her zaman teşek
kürle yadederim - gece gündüz çalışmak su
retiyle bu büyük işi kısa zamanda bitirmişler
dir. 

Tesbitlerimize göre Kütahya ilinin şuurla
rı iğinde zelzelenin tahribat yaptığı merkez
ler; Uşa-k ilinin Banaz ilçesi ve Kütahya sını
rında bulunan köyler,, Afyon ilinin zelzeleden 
hasar gören köyleri, hepsi dâhil, 313 merkezde 
zelzele tahribat yapmıştır. Bunların içinde 
zelzelenin merkezi halinde yahutta zelzelenin 
merkez üstü şeklinde sınırhyacağımız bâzı 
kasaba ve köyler fazla miktarda hasar gör
müştür. Hattâ bu kasaba ve köylerde, tâbir 
caizse, dikili ağaç kalmamıştır, hiçbir ev ayak
ta kalmamıştır. Bunun dışında, daha önce bu
rada mâruzâtımda arz etmiştim; 250 kilomet
rekarelik saha dışında 1 000 kilometrekarelik 
sahada zelzelenin oldukça ağır hasarı vardır 
ve onun dışında da yine 12 bin kilometre kare
lik sahada zelzele birtakım evleri yıkmıştır. 

Zelzelenin merkez üssü olan 250 kilometre 
karelik sahada, Gediz'den başlamak suretiyle, 
Akçaalan, Kaya, İğdiş, Dereköy, Örenköy, Hi
sarcık, bunlar sağlam tek bir evin kalmadığı 
kasaba ve köylerimizdir ve tamamen yenile
necektir. Bunların ^hasarının tesbiti ve bunun 
dışındaki, arz ettiğim üzere, 313 ünitede yeni
leyeceğimiz evler veya orta derecede hasa
ra nıârua kalan evler, hepsi ayrı ayrı tesbit 
edlidi, dosyalandı ve bu arada da, daimî iskâ
nı biz nasıl yapacağız, nerede şantiye kura
cağız, bu şantiyelerin sahası ne olacak;, bun
lar, hem de gece gündüz mesai yapmak sure
tiyle tesbit edildi ve bugün de, hattâ iş bugün 
başlamış değil, hemen on günden beri de fiilen 
şantiyelerin faaliyeti başlamış ve inşaata gi
rişilmiştir. 

Bu arada malzeme ihzarı, onun mahallinde 
veya civar vilâyetlerden temini, hattâ bunla
rın nakliyesi, nakliyeyi hangi yoldan kaç ara
ba yapacak, bunun hesabı dahi uzun uzun dü
şünülerek, tartışılarak yapılmıştır. 

Gediz'de - Gediz büyük bir kasaba - % 95 
bina tamamen zelzeleden harabolmuş. Ayrıca 
Gediz'in yalan köylerinde, arz ettiğim gibi, 250 
kilometrekarelik sahada son derece ağır hasar 
var. Oradaki kasaba ve köylerin yeniden ya
pılması, aynı yerde mi veya jeolojik şartlar 
bakımından, depreme dayanıklılık bakımından 
başka bir yerde mi kurulması tetkikleri de bit
miş. Bu 313 üniteden 138 ünitenin eski yeri 
bırakılarak yeni yerde kurulmasına da karar 
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verilmiştir. Bunlar hemen kâğıt üzerinde ve
rilen kararlar değil. Arazide tetkik yapmak, 
hattâ arazinin jeolojik şartları gözden geçi
rilmek, tetkik edilmek, haritaları incelenmek, 
hattâ ve hattâ sondaj yapılmak suretiyle, bâ
zı âletlerle de tesbitler yapılmak suretiyle bu 
iş neticeye bağlanmıştır. 

Şimdi Sayın Özdenoğlu, Gediz'in yeri halk 
tarafından bilinmiyor, Gediz aynı yerde mi 
kurulacak, yoksa başka yerde mi kurulacak, 
diyor. Zannediyorum bu konuyu burada ifa
de etmenin derinliğine, enine,, boyuna hem 
faydasını, hem de zararını biliyorlar, biliyor
lar, ama neden burada bu şekilde konuştular bir 
türlü akıl erdiremiyorum. 

Bir konuyu enine boyuna bildikten son
ra, burada onu itham bulutu altında, yahut-
ta bir tereddüt içinde ifade etmek doğru bir 
şey değil. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çok 
alıngansınız Sayın Bakan, rica ederim. 

İMÂR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Şimdi, Gediz'in ye
ri tesbit edilmiştir ama yine Yüksek müsaade
nize sığınarak ben burada bâzı spekülatif ha
reketlere ve fırsatlara meydan vermemek üze
re onu açıklamıyorum.. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Öyle 
şeylere tenezzül edecek insanlar değiliz. Vazi
fe yapıyoruz, ama tenkidler karşısında çok 
alıngansınız, çok rica ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, ben hiç
bir şeyden alınmam, ama ben söylediklerinize 
cevap veriyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sual 
sorduk, açıklama yapmanızı rica ettik, bilmi
yoruz dedik.. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, müzakereyi 
normal hududun içerisinde icra etmemize yar
dımcı olun. Rica ederim, müdahale etmekten 
vazgeçin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Gediz'in yeni yeri 
tesbit edilmiştir, ama onu, çok özür dilerim, 
biraz acele eden adamlar bunu hüsnüniyetle 
değil, bâzı spekülatif düşüncelerle tahrik edi
yorlar, bize kadar intikal etti. Eğer zatiâliniz 

lütfedip de bunu benden şahsan sorsaydmız, 
siae hattâ yerini dahi söylerdim,, onlara inti
kal etmemek kaydı ile, ama biz her şeyimizi 
hazırladıktan, istimlâk işimizi bitirdikten son
ra bunu efkârı umumiyeye arz edeceğiz, ya
hut da ilân edeceğiz. Onun için, bunun zatıâlini-
zin bilmemesi imkânsız, ama burada illâ ıs
rar etmenizi ben anlıyamadım, tekrar edeyim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Halkın 
arzusunu siz de biliyorsunuz tabiî.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Şimdi, deprem böl
gesinde en önemli işimiz malzeme ilızaratı-
dır. Malzeme ihzaratı devam ediyor. Bilhassa, 
başta muhtacolduğumuz mamul kereste, hem 
Emet Orman işletme bölgesinde ve deposun
da, hem Gediz'de, hem Simav'da işleniyor ve 
ayriica Dursunbey gibi büyük bir işletmede, 
fabrikada ve Eskişehir gibi -yakın illerde, hü
lâsa Kütahya'ya nakil bakımından kolay mer
kezlerden bu malzemeler, yani başta kereste 
olmak üzere mamul hale getiriliyor, biçiliyor, 
ayrıca demir ve diğer malzemeler hepsi ha
zırlanıyor. Meselâ yine misal olarak arz ede
yim; bilirsiniz Kütahya'da Sümerbankm bir 
kiremik ve tuğla fabrikası vardır,, onlarla an
laşma yaptık, imalâtını, daha da artırmak su
retiyle yüzde yüz bize tahsis etmiştir. Ayrı
ca bütün kum alacağımız ocaklar tesbit edil-

x miş ve her türlü muamelesi bitmiş, hattâ bâ
zılarından da çıkarılmaya başlanmıştır. Taş 
ocakları hakeza her şey, her şey büyük bir işin 
hazırlığı olarak, hem de çok ciddî bir tutum
la ele alınmış ve tatbikata da geçilmiştir. 

Şu anda benim Müsteşarım orada, deprem 
bölgesinde. Bunu da sıraya koydum. Müsteşa
rımı gönderiyorum, o denetimini yapıyor, ora
daki, noksanlık olursa onu tesbit ediyor, bir 
taraftan bana bildiriyor, gerekli emri veriyor. 
Müsteşar geldiğinde ben gidiyorum. Bunu da 
o şekilde sıraya koydum. Ve çok üzüldüğüm 
nokta da bu zaten; ben deprem olduktan son
ra 14 gün orada kalıyorum. Özür dilerim, 
4 - 5 gün yatağa girmemek, yemek yememek 
ve yorgunluk düşünmemek kaydı ile... Bunu 
söylemezdim, ama sizin sözünüze cevap ol
sun diye söylüyorum. Ondan sonra, Müsteşa
rım buraya geldiği zaman yine birkaç defa 
gidiyorum, fakat buna rağmen Sayın Özden-
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oğlu diyor ki, Bakan oraya sık gitsin, gitme
mesi mahzurlu.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Günah 
mı böyle bir temennide bulunmak Sayın Ba
kan? Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, musahabe ha
line getiriyoruz Meclis müzakeresini. Rica ede
rim lütfediniz... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Devamla) — Eğer bundan daha 
fazla bir alâka olursa, onu da ben burada tarif 
edemem. 

Şimdi, Gediz bölgesinde deprem evleri için 
de esaslı bir çalışma yapılmıştır. Malûmuâlileri, 
deprem 8 dereceye ulaştı ve 8 dereceye dayana
cak ev tipi nedir? Ahşap olarak, yahut da beton 
karkas olarak, yahut da, prefabrik olarak... Bun
ların statik hesapları, ayrıca malzemesi, muka
vemet hesapları hepsi, hepsi uzun uzun yapıldı 
ve nazari de değil, tatbikata da başlandı. 

Şimdi, biz deprem bölgesinde başta daha çok 
ahşap evin yapılmasını kabul ettik. Yine, arz 
ettiğim gibi, uzun hesaplar ve teknik elemanla
rın, ben de iştirak etmek suretiyle, uzun tartış
maları ve en doğru neticeyi bulmaları sonunda 
buna vâsıl olduk. Zaten halk bir sezişle orada, 
her halde eski depremlerden de, ilmî bir mes
nedi olmamakla beraber, bir ders almış olacak, 
daima ahşap eve- gitmiş ve ahşap ev bildiğiniz 
veçhile «Hımış» dedikleri bir tip. Fakat yine 
mütehassıslarımız tesbit ettiler ki, bu evler, ah
şap ev zelzeleye en çok mukavemet eden bir tip 
olmakla beraber, bağlantı yerleri ve yere gelen 
tarafları kırılmak suretiyle çökmüş. Şu halde 
ahşap tip evlerde bağlantı yerlerini biz çok 
muhkem yapacağız, aynı zamanda lama, köşe
bent demirleriyle takviye edeceğiz ve zemini de 
rutubet işlemiyecek, çürütmiyecek şekilde tec-
ridetmek suretiyle yapacağız. Ancak o zaman 
yapılacak evleri zelzeleye dayanıklı şekilde in
şa etmiş oluruz. 

Bunun için yine uzun olacak tetkikler, ge
ce - gündüz mesai yapmak suretiyle çok kısal
tıldı ve ayrıca prefabrik imalât yapan atelyemiz 
var, onun âzami randımanla çalışması, daha çok 
istihsal yapması için her türlü tedbir alındı. 
Hattâ istihsali artırmak üzere, Sayın özdenoğlu'-
na söyliyeyim, Almanya bize diğer dost memle
ketlerden daha çok yardım yaptı, o yardım için-
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de bizim muhtacolduğumuz birkaç makinanın 
da süratle gönderilmesini Sayın Büyükelçiden 
şahsan rica ettim, o da birkaç güne kadar gelip, 
prefabrik imalâtımız âzami hızla devam edecek 
ve orada yapılacak. 

ıSonra, yine Özdenoğlu ifade ettiler, hangi 
yerde prefabrik yapılacak, hangi yerde beton 
yapılacak, hangi yerde ahşap yapılacak?.. Bu da 
tesibit edilmiş. Henüz bunun tesbit edilmemesi 
yüzünden bizim veya halkın her hangi bir te
reddüdü mevcut değil, ama bunların malzeme
sini nerede ihzar ediyoruz, nereye gönderiyo
ruz, ne yapıyoruz, bunun üzerindeyiz ve bunun 
plânlaması da yapıldı. Hangi köyde prefabrik 
yapacağımızı, hangi yerde ahşap yapacağımızı, 
hangi yerde beton yapacağımızı biz çoktan tes
bit ettik. Onun için, kasaba ve bilhassa ilçe mer
kezlerimde, oradaki şartlara uygun olarak beton 
karkas tipi seçtik. 

Yine malzeme nakliyatında müşkilât çektiği
miz veya çekeceğimiz, kıştan evvel bâzı zorluk
larla karşılaşacağımız köylerde prefabrik ima
lâtı kabul ettik. 

Hulâsa, bir zelzele sonunda oradaki afetzede 
vatandaşların biran evvel daimî iskânı için ne 
gerekiyorsa, «master plân» imiz çok büyük bir 
emek mahsulüdür, dikkat mahsulüdür, onu 
orada tesbit ettik, şimdi onun uygulaması da 
çoktan başlamış bulunmaktadır ve arz ettiğim 
sebeplerle, Gediz'in yerinin ilân edilmemesi, bi
zim kanaatimizce bir hata değil, bir ihtiyattır 
ve bir zarurettir. 

Şunu ifade edeyim, Gediz'in yeri mevzuun
da bütün jeologlar ve zemin mekaniği mühen
disleri müşterek veya münferit tetkikat yaptı
lar. Bu tetkikat sonunda bilmeniz için arz edi
yorum, Gediz'in muhitindeki arazi şartlarını, 
arazi niteliğini aynı durumda gördüler. Yani, 
bir zelzele vukuunda Gediz'in olduğu yerde, 
etrafında ve civarında şiddet aynı olacak, 
bunda bir fark yok. Onun için Gediz'in bu
günkü şehircilik şartları, ayrıca Gediz'in eko-
nomlik şartları, sosyal şartları dikkate alı
nacaktır. 

Çok kısa olarak arz edeyim : Biz böyle bir 
yer değiştirmede, yeniden şehir vapmada yal
nız şehircilik ve mimari prensiplerini değil, 
ekonomik prensipleri, aynı zamanda sosyal 
itihyaçları da göz önünde tutmak mecburiye
tindeyiz. 
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Aslında Gediz'in daha önce yapılmış eko
nomik etüdü, sosyal şartlar bakımından tet
kiki, hepsi bize vereceğimiz kararlarda destek 
oldu. Yine o muhiti yakından tanıyan sa
yın milletvekilleri bilirler; Gediz , dar bir 
saha içinde kalmış. Bilhassa şehir kuruluşu 
âdeta bir tasın içine oturmuş. Bunun için sı
kıntı var ve Gediz'in bugün bariz zirai bir 
karakteri de yok. Meselâ; çok yalımda Ak-
çalan köyü var. Akçalan köyü (Arazisi dar 
olduğu için hemen Gediz'e bitişik vaziyette) 
ziratten çok el sanatlarına kaymış. Dokuma 
tezgâhları fazlaca. Gediz'de de bu var. Hattâ 
halıcılık bölgeye nazaran biraz daha ileri. 
Biz şehir yeri tesbit ederken, hattâ evin ter
tibatını tesbit ederken veyahut da şehrin 
umumi karakterini tesbit ederken bunları da 
nazarı itibara aldık ve almak mecburiyetin
deydik. Onun için bugüne kadar yapılacak 
işlerden, yapılması zaruri olan işlerden hiçbi
risinin geciktirildiği şeklinde bir idida ve bir 
tenkid asla doğru olmaz ve insafsızlık olur. 

Bundansonra yine plân mucibince yapaca
ğımız işleri en süratli şekilde yapacağız. 

Şunu da sözlerimi bitirmeden arz etmek is
tiyorum ki, baştan beri, bu millî felâket kar
şısında saym muhalefet partileri milletvekil
leri, insaflı ve afetzede vatandaşların daima 
yarasını saracak bir şefkat içinde bulundu
lar. Buna teşekkür ederiz, ama şu son ko
nuşma ile, 'basta arz ettiğim gibi, Saym öz-
denoğlu bu güzel tutumu da bir dereceye ;ia-
dar zedelemiş oluyorlar, ona da üzüntülerimi 
belirtmeden geçemiyorum. 

Çok temenni ederim ki, (Bu, vatandaşla
rın iktidar olarak, nuıîıalfe't olarak hepimiz 
den beklediği bir haktır) hepimiz bu konu 
üzerine eğileceğiz, hepimiz onlara aynı şef
kati göstereceğiz, hepimiz yaralarını sar
maya gayret edeceğiz, o vatandaşlar bu ıstı
raplardan biran evvel kurtulacaklar ve en 
başta Devlete ve büyük milletimize minnet
tar olacaklar, müteşekkir olacaklar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 
Başkan, gündem dışı söz istemiştim, çok rica 
'edeceğim. Mühim bir konu. Bu sebeple Sa
ym Başkanım onbeş günden beri gündem dışı 
söz istiyorum, önümüzdeki günlerde Ortak 

Pazar müzakereleri başlıyacaktır, on dakika
lık bir konuşma için söz istiyorum, Hükü
meti uyarmak istiyorum Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Saym Erten, size cevap ver
meyecektim, ama faydalı olacağı için verece
ğim. 

Şimdi düşünün ki, saat 17,00 ye gelmiştir 
ve biz henüz gündeme girme imkânını bul-
muşuzdur. Zatıâlinizin konuşmalarının fay
dalı ve yapıcı olacağını takdir ediyorum, ama 
insaf ölçüleri içerıisnde mütalâa ederseniz, 
artık, bundan sonra gündem dışı konuşmaya 
fırsat verdiğim takdirde Yüce Mecliste bü
yük çapta meseleyi suiistimal etmiş olurum. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Saym 
Başkanım, on dakikalık bir zaman rica ediyo
rum. önemli bir husus, karar arifesindeyiz. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz celse açıl
dıktan sonra, bundan on dakika öncesine 
kadar zatıâlmizin bu şekilde bir konuşma ta
lebine muihatabolmadım, öyle değil mi? 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Saym 
Başkanım, ben talebettim, biraz evvel de ya-
ziyle rica ettim. 

BAŞKAN — Saym Erten, işi müzakereye 
dükmiyelim. Gündem dışı konuşmalarda arka
daşlarımızın no şekilde fırsat 'araştırdıklarım 
ve nasıl her gün kaç kişinin talepte bulundu
ğunu takdir edersiniz, Mirsiniz. Değil siz, 
sizden önce birçok arkadaşlarımız gündem dışı 
'konuşma talebinde bulunmuşlardır, maalesef 
onları da karşılamak imkânını bulamamışım-
dır. Siz daha şimdi talepte bulunuyorsunuz. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Son daki
kada olabilir. Meselenin önemine göre takdir 
yetkinizi kullanabilirsiniz. Hükümet Ortak Pa
zar için rıiüsalkereye gidiyor. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim, siz 
bu talebimizi sabahtan yapabilirdiniz, dün ya
pabilirdiniz, ewe.lie.ii gün yapabilirdiniz. Ken
dinizin kullanmadığınız imkânları, fırsatları, 
hakları Başkanın üzerinde" bu anda durdur
mak bilmem ne dereceye kadar insaf ölçüleriy
le bağdaşır. Rica ederim Saym Erten. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Bu ka
dar konuşacağınıza söz verseydiniz, şimdiye 
'kadar bitirmiş olurdum. Sonra bu iş için acele 
geldim Saym Başkanım. 
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BAŞKAN - - Eica ederim Beyci'ineli, bu
gün bendenize gelebilirdiniz, talepte bulunabi
lirdiniz. Dün hakeza yine taelpte bulunabilhdi-
mhs, evvelsi gün bunu yapabilirdiniz, yapma
mışsınız, şimdi, «illâ konuşayım» eliyorsunuz. 
Rica edeyim Sayın Erten. 

2. — 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısının geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (1/197, 3/264) 

BAŞKAN — M ah terem arkadaş arım, iki 
g'eri alma talebi var, onları okutuyorum. 

Millet Mocifii Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 . 1970 tarih ve 71-957/1025 sayılı 

yazımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızlia sunulan «1967 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı» nm geri gönderilmesini 
rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Yüoe Meclisin bilgilerine su
nulur. 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğln'nun (10/10) esas sayılı Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesini geri aldığı hakkın 
dahi önergesi (10/10, d/63) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa ] 

Gündemin ikinci sırasında (10/10) esas do- j 
ya sayılı «üçüncü Demir - Çelik tesisleriyle* ! 
ilgili Meclis araştırması önergemin gündemde:1 | 
çıkarılarak geriverilmesini arz ederim. i 

30 . 3 . 1970 I 
Sivas 

Mustafa Kemal Palaoğlu j 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner- I 
ge gündemdedir. Sayın Palaoğlu önergesini geri 
istemektedir. Bu husustaki talebini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... j 
Kabul edilmiştir, önerge geriverilmiştir ve do- I 
layısiyle Meclis kararıyla gündemden çıkarıl- j 
mıştır. 

•i. — Tmfik kamlarının artış sebepleriyle | 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen j/rr'. '^ j 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/')) \ 
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BAŞKAN — Şimdi trafik kabalarının artış 
sebepleriyle önleme çarelerini tesbit konusun
da araştırma yapmak üzere kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırması Komisyonuna üye se
çimine geçiyoruz. 

Açık oylama işleminde oylarını kullanmıyan 
arkadaşlarımın lütfen oylarını kullanmalarını 
rica ederim. 

Yapılacak seçim için Tasnif Heyetine üye 
tesbit ediyoruz. 

Sayın Orhan Alp (Ankara).. Yok. 
Turgut Artaç (Kars).. Yok. 
Sinan Bosna (Ankara).. Yok. 
Hakkı Esatoğlu (Nevşehir).. Burada. 
Orhan Öztrak (Tekirdağ).. Yok. 
Önol Sakar (Manisa).. Yok. 
Hüsamettin Uslu (Adana).. Yok. 
Kasım Kiifrevi (Ağrı).. Burada. 
Arif Tcsyaboğlu (Çankırı).. Burada. 
Sayın Esatoğlu, Sayın Kiifrevi ve Sayın Arif 

Tosyalıoğlu Tasnif Heyetine seçilmişlerdir. Oy 
puslalarmı dağıtıyoruz. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız varsa lütfen acele etsin. 

Oylamaya hangi ilden başlayacağımıza dair 
isim çekiyoruz... İsparta... 

(İsparta Milletvekillerinden başlanarak oy-
~y-: toplamlı.) 

BA-KAN -•- Oylarını kullanmıyan arkadaş-
Hrî^îiî var mı .. Yok. Oy verme muamelesi 
•-irm-i rv-or.tir. Sepeti kaldırınız. Tasnif Konıis-
TO- ' I yoi-ini nldı, tasnifi yapacak. 

Muhterem ^kndnşlarım, 2510 sayılı İskân 
Hamamına ok kanun tasarısının yapılan açık 
oylamadır a (223) milletvekili katılmıştır. (222) 
kabı1!, (2) rot, (4) cekinser oy çıkmıştır. Ta
sara Meclisimizce kabul edilmiştir. 

27 . 7 . 1967 tnrih ve 926 sayılı Türk Si-
T b h Kv:;v:tleri Personel Kanununun bâzı mad-
,-"nî '*rr»i--'. -doğ-rtiriîmesine ve üç geçici madde 
^"-dcnr-.î ?.ino d t-1. İv k m u n tasarısının yapılan açık 
oylamasına (227) milletvekili katılmıştır. (206) 
'kaV--al. flO) ret, (3) cekinser oy çıkmıştır. Ge
rekli oy çoğunluğu sağlanmıştır ve tasarı Mil
let Meclisince kabul edilmiştir. 

Mıi'Me::-::.:?. arkadaşlarım, Tasnif Komisyonu
nun raporu gelmiştir, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Trafik kazalarının artış sebepleriyle önleme 
çarelerini tesbit etmek üzere kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu için yapılan seçime (73) 
üye katılmış ve neticede nisap hâsıl olmadığın
dan ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 

üye 
Nevşehir 

Salâhattin Hakkı Esatoğlu 

Üye 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 

üye 
Çankırı 

Arif Tosyalıoğlu 
BAŞKAN — Gerekli oy çoğunluğu sağla

namamış bulunduğu için bu seçim gelecek bir
leşimde araştırma ve diğer murakabe konuları
nın görüşüleceği gündemde tekrar oya sunula
caktır. 

8 Mayıs 1970 Cuma günü saat 15,00 t2 topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,10 

t:»@-o 
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2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların scnucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 228 

Kabul edenler : 222 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 221 
Af.ık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavifc Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zefki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ha/mdi Hamaımcıoğihı 
Ali İhsan Uhı'baihşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toıketr 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlıı 
Ömer Buyrukçu 
ömer Eken 
Rafiet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemali Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğhı 
Kemal ErVleım 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osrman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bildin 

BOLU 
Nihat Bayramoğhı 
Halil İbrahim Cop 
Ahım et Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğhı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensariofi-îu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Hamuancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 

Naci Gaciroğhı 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet tsınuet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orha;n Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
ilhan (Egemen) Da~ 
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
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M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMİR 
Şükrü Akkan 
M. Hulu'si Çakır 
Ali Naili Erdemi 
Şinasi Osnıa 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu, 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mdhmet Scydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ataıgün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

KONYA 
Necmettin Eribalkan 
Sezai Ergim 
Mustafa Kubilay îmer 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderris oğlu 
Orhan Ok ay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat; Az mi oğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Ertv;ğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadı oğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim. Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir Özrnoıı 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

;&tuş 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğln 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğln 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köscoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal1 

Yusuf Ziya Öndeı 

[Reddedenler] 
HATAY 

M. Sait Reşa 

KARS 
Osman Yelteıkin 

SAMSUN 
Yasar Akal 

[Çekinser] 
NEVŞEHİR 

>. Hakkı Esatoğlu 

Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

[Oya hatılmıyanlar] 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
Yusuf Ziyaı Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Isme't Hilmi Balcı 
Osman Ilacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet Ilışan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yeuipınar 

URFA 
Mıöhmet Altsoy 
Mehmet Ali Köiklü 

UŞAK 
Orhan Detngıiız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasuzioğlu 

VAN 
Kin yas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gün er 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kovni Nedim oğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

AFYON KARAHİSAR 

Süleyman Mutlu 

Kâzım Uysal 
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AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Komal Ataman 
Orhan, Biırgit 
Osman Bölükbaşı 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlıı 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmlet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abiidin İnan 

BOLU 
Komal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
•Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Kü/ntay 
Ertuğrul Mat 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel' 

ÇANAKKALE 
Mustafa' Calıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmje't Emin Durul 
Hüdai Or;al 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoglu 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Safine t Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Rıfkı Danışman 
Cevat önder 
FethuUah Taşkescnlioğhı 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin Incioğlıı 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
(t Ü.) 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 

Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk.V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyübpğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
llhami Sancar 
İsmail Hafkkı Tetkinel 
Naime İkbal Tolkgöz 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhaniettdn Asutay 
Şeref Ba<kşık 
Münir Daldal 
İhsan Güırsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Turgut Artaç 

Keıııaıl Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
M. Şevket Doğan 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Baıhri Dağdaş 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eıfoek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orham D aut 
Muammer Ertem 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşııt 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
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Seyfi Güncştan 
Abdülkadir Kcrnıooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodaraanoglu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basiri ALbayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SÎIRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran (L) 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 

Vahit Bozatlı 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltanı 
M. Kemal Palaoglu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztralk 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rızıa Uzuııer 

URPA 
Necati Aksoy 
NeomeMn Oevheıri 
(B.) 
Balhri Karakeçili 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet' Salih Yıldız 
e*. D 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akm 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 

Yekûn 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve üç geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KAEAHÎSAE 
Methlmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haım'di Hamamei'oğkı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
.Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

450 
227 
206 

19 
2 

222 
1 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafct Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
İbrahim Aytaç 
öiihat Bilgettıan 
M. Şükrü Çavtâaroğlu 
Kemal ErVIdm 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgen 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlır 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazmı, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güller 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sajbahattîn Araş 
Turhan Bildin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 

Gıyasettin Karaca 
ESKİŞEHİR 

Mehmet tsımıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhap. Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet tpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayıız 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) l)a-
rendclioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza KURS 

— 617 — 



M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Hasan Türkay 
Mehmet Yartdımcı 

IZMÎR 
Şülkrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Şinasıi Osuna 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
+smail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kcıma'l Kaya 
Veyis Koçu'hı 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanla 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERt 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ataigün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Suna Tu rai 
Yusuf Ziya Yağcı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
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İsmet Hilmi Balcı 
Osm an Hacıbal'oğlu 
Mehmet Ka'zova, 

TRABZON 
Ahmet İhsan Blirincioğlıı 
Ekrem Dikmen 
Selâhattirı Güven 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
IIüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aks'oy 
Mehmet Ali Göldü 

UŞAK 
Orhan Dcıngıiız 
Adıil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
tsmaül Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karak'aş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kovni Nedim oğlu 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

•NEVŞEHlR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAMSUN 
Yasar A kal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

KONYA 
Necmettin Erfbaikan 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay îmer 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuma 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet Özdal 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
A.bdülkadir Öznıen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

İzzet Oktay 
MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlıı 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ferda Gülcy 
Hamdi Mağden 
Kemal Şeıısoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçın er 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Yusuf Zıya önder 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayttuğ 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

HATAY 
M. Sait Resa 

İZMİR 
Şeref; BaJkşık 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlıı 
Hasan Tosyalı 

KONYA 
Orhan Ok ay 

[Çekinserler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalm 
KARS 

Osman Yel.teıkin 
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ADANA 
Cevklet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M'elh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Vjmiv H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkioğhı 
Yusuf Ziyaı Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan1 Uluhahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
A İni ülkerim Bay azıt 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
"Ivomal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
'Minin Paiksüt 
Osman Soğukpınar 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Sil eymam Çiloğlu 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Fikret Turhangil 
(B§fk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmlet Niyazı Gürer 
Mevl'üt Yıknaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Albildin İnan 

[Oya 
BOLU 

Kamal Demir 
BURSA 

Nail Atlı 
Gadrettin Oaııga 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Bari as Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Ihsajı Tombuş 
Ali Naki Ulıısoy 

DENİZLİ 
Mehm/et Emjin Durul 
llüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ha,san Değer 
Behzat Egilli 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Safmjet Giüdıoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Rasim Çinisi i 
Cevat Önder 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Kar-acaşehir 
iSeyfi Öztürk (IP>.) 

mıyanlar] 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
(I. A.) 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
tsmail Arar (Bşk.V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bozbeyli 
(Bas/kan) 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orknnt 
Haydar özdemir 
İl hami Sancar 
Akgün Silıivrili 
tsımail Ha/kkı TeÛrinel 
N'aim'e İkbal Tdkgöz 

Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reışit Üllker 
Debit Yıırdoğlu 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanıettin Asutay 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
öo^kun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NalM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehhi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Bağdaş 
İhsan' Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
ıSadi Koçaş 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eıfoek 
Kemal Kaçar 
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MALATYA 
Hafekı Gökçe 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şcngüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa O r hain D aut 
Muammer Ertem 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat 'Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başor 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

Bahattin Uzunoğlu 
SİİRT 

<5eki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran (I.) 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

StVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğlıı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

Yusuf Ulıısoy 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğiu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal1 

Ali Rızja Uzuner 
URFA 

Necati Altsoy 
Necmettin Cevheri (ıB.) 
Balhni Karakeiçıil'i 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmıet Salih Yıldız 
(t. Â.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent E'cevit 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 

Yekûn 

— 620 — 



Millet Meclisi 
Gündemi 

77 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 5 . 1070 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 

önleme çarelerini tesbit konusunda araştırıma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğkı ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — İçel Milletveikili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — M'araş Milletveikili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-
d?na getirdiği sonuçlan tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Bursa Milletveikili Sadrettin Çanağa'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 
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14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, | 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesıbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu ' 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et- J 
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın j 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak- I 
çılığmı tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere-ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
'önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair 'önerge
si (8/8) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta- j 
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması « 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö- ı 
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) { 

22. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'ın, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

26. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

27. — İçel Milletvekild Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

28. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
'depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinımek ve alınması ge-
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reMi tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana- I 
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İş
leri ve Plân 'komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/152) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4.1970) 

X 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici 
•madde dklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 er 
üyeden kurulu 13 numaralı Geçici Komisyon ra- I 
poru (1/162) (iS. Sayısı : 125) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1970) 

n . 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ata öv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair. Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve I 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ (Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) | 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarin, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saTın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 



Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitimi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmıir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair 'Tarım Bakanından 
söidü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhancttin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

28. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

29. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

30. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

31. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

32. —• Afyon Milletvekili Ilamdi Hamamcı-
cğiu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

33. — İzmir Milletvekili Kemal ünder'in, 
Ege tüt/Vuı piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

34. — Sinop Milletvekili Tcvfik Fikret Övet'-
i'îi, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
eğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

36. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'iıı, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

37. •— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

38. •—• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ıın Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

41. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun ast altlan m, IÎ; nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
mı, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 



44. - - Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

47. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

48. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

49. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

50. — İçel Milletvekili Turhan Özgüncr'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

51. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

52. — Samsun Milletvekili İlyas Kıl iç'in, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

54. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

55. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınıtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

58. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

59. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

60. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
"er'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

62. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme, ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner' 
in, E. K. I. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

67. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nım, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 



69. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

70. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/77) 

71. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen alaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözdü so
rusu. (6/80) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Baş/baban
dan sözlü s<orusu. (6/81) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

77. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

79. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzur'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

80. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nun, Erzurum - İspir ilçesinde bar vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
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; dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

82. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

83. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

86. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

87. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

88. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesin^, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

89. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

91. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

92. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 



edileniere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

93. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğ,hı'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

95. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

96. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

97. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

99. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

100. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıiım, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

101. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl-
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ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

104. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

105. — Uşak Milletvekili' Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

106. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

107. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

108. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek-
•ine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

109. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

110. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

111. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçanı köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

112. _— Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

113. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ııij 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş1-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

114. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

115. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
I ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 



200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

116. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSÎ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

1.1.7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

118. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
«Bugün Gazetesi» sahibine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/126) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Balkanından söz
lü sorusu (6/127) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racamın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

123. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
racamın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
ısuyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

125. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yükseli Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu 06/134) 

127. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
TTzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

128. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

129. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

130. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


