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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Adıyaman Vilâyetine bağlı Gerger kaza merkezinin aynı kazannı Taraksu nahiyesine bağlı Alduş*
köyüne kaldırılması hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekil
leri Heyetince 25 , V . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte
sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
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Adıyaman vilâyetine bağlı Gerger kazası 1 Haziran 1954 tarihinden mer'i olmak ve Malatya
vilâyetine bağlı bulunmak üzere 4 . III . 1954 tarihinde kabul edilen (6324) sayılı Kanunla Nefsipötürge köyünde Gerger adiyle kurulmuş ve (6418) sayılı Kanunla yeni teşkil olunan Adıyaman
vilâyetine bağlanmıştır.
Gerger kazası mmtakası, Siverek, Çermik ve Oüngüş kazalarından Fırat nehriyle ayırmakta
ve Antitoros dağlarının Fırat nehrine bakan yamaçlarını işgal etmekte ve yüksek yerlerinde kış
lar sert ve bol kar yağışlı buna mukabil Fırat sahillerinde yazlar sıcak, kışlar mutedil geçmekte
ve etrafı yüksek dağlarla çevrili bulunmaktadır. I^aza merkezi olan 390 nüfuslu Nefsipötürge kö
yü ise 1 000 metreden daha yüksek sarp ve arızalı bir arazi üzerine kurulmuş olup etrafı da yine
yüksek dağlarla çevrili bulunmakta ve bu köyü Kâhta merkezine bağlıyan 50 km. lik yolun geç
mekte olduğu Kân boğazı kışın fazla yağan kardan kapanarak Adıyaman vilâyeti ile irtibatı ke
silmektedir. Devlet dairelerinin yerleştirilmesine ve memurların oturmasına yarayışlı binalardan
tamamen mahrum olan bu köyde Devlet memurları ve aileleri gayrisıhhi bir evin ayrı ayn oda
larını işgal ettiklerinden gayrimüsait iskân şartları içinde yaşamakta ve kazadan en basit ihtiyaç
larını dahi temine imkân bulamamaktadırlar. Bu köyle civarındaki 3 - 4 köy hariç kazaya bağlı
diğer köyler halkının umumi temayülü kaza merkezi yerinin daha uygun başka bir yere nakli nok
tasında toplanmış olup, sayılan bu mahzurlar kaza merkezinin başka bir yere naklini zaruri kıl
maktadır. Aynı kazannı Taraksu nahiyesine bağlı 463 nüfuslu Alduş köyü ise; her türlü inkişafa
müsait, tatlı bir meyil üzerinde kurulmuş, iklimi mutedil ve kışın çok az kar tutan, buna mukabil
yazları ise serin geçen ve büyük bir kasaba halkının ihtiyacını karşılıyacak memba suyuna sahip
bulunan, kaza bölgesinin tam merkezinde ve en uzak köyünden dahi en kısa zamanda gidip gelme
nin mümkün olduğu bir mevkide bulunmaktadır. Kaza merkezi Alduş köyüne nakledildiği takdir
de, iktisadi hareketlerin burada toplanması ve buranın bir mübadele merkezi olması mümkün ve
kışlar mülayim geçtiğinden Siverek ve Çermik kazalarına her mevsimde gidip gelinmesi ve her
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türlü ihtiyacın teinini de kabil olabilecektir. Diğer taraftan Kâhta - Siverek yolunun açılması te
şebbüsüne geçilmiş olup Fırat nehri üzerinde inşa edilecek köprünün hazırlıklarına başlanmış bu*
hunnaktadır. Alduş köyü bu yola takriben 35 km. mesafede bulunduğu ve bu yolun kış ve yaz ka
panmasına da imkân olmadığı ve bugünkü hali ile dahi jeeple gitmek mümkün olduğundan, Kâhta - Siverek yolu vasıtasiyle ve her mevsimde vilâyet merkezi ile ve diğer büyük şehirlerle irtibat
sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda Alduş köyünde taş ve ağaç gibi inşaat malzemesi bol ve köy
de müsait bir meyil üzerinde kurulmuş olduğundan kanalizasyon yapmak kolay olduğu gibi mem
ba suyu köyün hemen yakınında bulunduğundan fennî su tesisatı da ucuza mal edilecektir. Alduş
köyü kaza merkezi ittihaz edildiği takdirde doğacak tek mahzur Devlet dairelerinin ve memurla
rın iskânına müsait binaların bulunmamasıdır ki, bu mahzur mmtakanın bütün köyleri için de va
rittir. Kaza merkezinin nakli hakkındaki kanuna neşri talihinden altı ay sonra muteber olmak kay
dı konulmak suretiyle bu müddet zarfında yeni, küçük ve inkişafa müsait bir kasaba kurulması
mümkün olabilecektir. Yukarda izah olunan sebepler muvacehesinde Gerger kaza merkezinin, ye
ni bir kuruluş için bütün imkânlara sahip bulunan aynı kazanın Taraksu nahiyesine bağlı Alduş kö
yüne kaldırılması ve kaza adının da Gerger olarak ipkası İdare Heyeti ve Umumi Meclisin müta
lâalarına dayanılarak Adıyaman Valiliğinden teklif edilmiş ve ayrıca merkezden mahalline gönde
rilen mülkiye müfettişi tarafından bu hususta düzenlenen raporla da salahiyetli heyetlerin mütalâ
aları aynen teyidedilmiştir.
Vâki teklifin bölgenin coğrafi, iktisadi ve idari şartlarına uygun düştüğü sonucuna varılmış ve
muamelesi de îl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan, ilişik kanun lâyihası
bu maksatla hazırlanmıştır.
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Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahüiye Encümeni
Esas No. 1/681
Karar No. 59

7. VI.1957
Yüksek Reisliğe
Adıyaman vilâyetine bağlı Gerger kaza mer
kezinin aynı kazanın Taraksu nahiyesine mer
but Alduş köyüne kaldırılması hakkında Dahi
liye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise
takdimi îera Vekilleri Heyetince 25 . V . 1957 ta
rihinde kararlaştırılan ve Riyaset Makamından
encümenimize havale buyrulmuş olan kanun lâ
yihası ilgili vekâlet mümessillerinin huzurları
ile tetkik ve müzakere edildi:
Yapılan inceleme neticesinde, kanun lâyiha
sının esbabı mucibesinde arz ve izah olunan
hususlar encümenimizce de muvafık görülerek
lâyiha aynen kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur.
Dahiliye Encümeni Reisi
Reisvekili
Edirne
Ankara
R. Nasuhioğhı
Â. Benderlioğlu
îmzada bulunamadı
Bu Mazbata M. ve Kâtip
Samsun
Amasya
E. Anıt
K. Eren
izmir
Kastamonu
Bolu
8. Çağlar
R. Akğemsettinoğlu P. Arat
Kastamonu
Kırşehir
Muğla
M. Kuşakçıoğlıı
T. Taşer
Muhalifim
Y. Paşamehmedoğlu
Samsun
Seyhan (
, Sivas
A. Kınık
E. Damalı
M. özkefeli
Trabzon
P. Sanaç
îmzada bulunamadı
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Adıyaman vilâyetine bağlı Gerger kaza merkezinin aynı kazaiım Taraksu nahiyesine bağlı Aldus
köyüne kaldırılması hakkında kanun lâyüıam
MADDE 1. — Adıyaman vilâyetine bağlı
Gerger kazasının mrekezi aynı kazaöm Taraksu
nahiyesine bağlı Alduş köyüne kaldırılmış ve ka
zanın adı (Gerger) olarak ipka olunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden altı
ay sonra meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
25 . V . 1957
Başvekil
Devlet Vekili
A. Menderes
M. C. Bengü
Devlet Vekili ve
Devlet Vekili
Millî M. V. V.
§. Ergm
Devlet Vekili
Adliye Vekili
C. Yardımcı
//. A. Göktürk
Millî Müdafaa Vekili
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
ff. Polatkan
Maarif Vekili
Nafıa Vekili ve
T. tleri
Hariciye V. V.
E, Menderes
İktisat re Ticaret Vekili Sıh. ve îç. Mv. Vekili
A. Aker
N. Körez
Güm. ve înL Vekili
Ziraat Vekili
H. Hüsrnan
E. Budakoğlu
Münakalât Vekili
Çalışma Vekili
A. üemirer
M. Tarhım
İşletmeler Vekili
S. Ağaoğlu
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