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ı. — GEÇEN Ttr 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai 
gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehiri
ne dair Millet Meclisince kabul olunan Kanun 
ile 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulü
ne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldı
rılması hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
11 Ocak 1962 tarihli 21 nci Birleşiminde Doğu 
illerindeki kıtlık durumunu mahallen tetkik 
etmek üzere seçilen 5 kişiden mürekkep Komis-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Millet Meclisince ka
bul olunan kanun teklifi ve C. Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (Gündeme) 

(S. Sayısı: 41) 

BAŞKAN — Gündemdeki konuların müza
keresine geçmeden evvel Başkanlığa sunulmuş 
bir önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci sıra sayılı kanun teklifi ve raporları 

tab'edilmiş ve dağıtılmış bulunmaktadır. Mez
kûr kanun teklifinin gelen kâğıtlardan günde-
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TANAK ÖZETÎ 

yon raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 
Yeter sayı kalmadığından 1 . 3 . 1962 Per

şembe günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Aydın 

İbrahim Şevki Atasağun Fikret Turhangil 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu
mu açıyorum. 

me alınarak öncelikle ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Başkanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Bu önerge ile 41 nci sıra numa
rasını alan kanun teklifinin gündeme alınması 
öncelik ve ivedilikle müzakeresi istenmektedir. 

İHSAN HAMİT TİĞREL (Diyarbakır) — 
Bu kanun teklifi birçok arkadaşların henüz eli
ne geçmiş değildir. Neye aidolduğunu lütfen 
izah etsinler. 

-•• m>m<* 

B I R Î N C Î OTUEUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ibrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLEB : Fikret Turhangil (Aydın), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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C. Senatosu B : 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efendim, kanu
nun başlığı okunsun, buyuruyorlar. 

BAŞKAN — 41 sıra numarasını almış olan 
bu kanun tab'edilmiş ve bugün de dağıtılmış 
bulunmaktadır. (Almadık, dağılmadı, bir kıs
mımız aldık, sesleri) 

O halde bir kısım sayın üyeler alamamış 
olabilirler. Fakat tab'edilmiş ve tevzi edilmiş 
olduğu, bir kısım sayın üyelerin ellerindeki ka
nun tasarılarından görülmektedir. Bu kanun 
tasarısının gündeme alınarak, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunu istiyen bir önerge 
vardır. Evvelemirde bu önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Evvelce okunmuş bulunan ve ivedilik ile önce
liği mutazammm önerge kabul edilmiştir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Usul üzerinde mi? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hayır, ka

nun teklifi üzerinde. 
BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki sö

zünüz mahfuzdur. Efendim, şimdi müsaade 
ederseniz bir hususu daha oylarınıza arz etmek 
istiyorum. 

Şimdi teklifin gündeme alınmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

önergenin öncelik ve ivedilik talebeden hu
suslarını ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

öncelikle müzakeresini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi de kanun teklifine ait raporun oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum ; 

Raporun okunmasını kabul edenler lütfen 
işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Tümü üzerindeki müzakereye geçiyo
ruz. 

Buyurun, Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, görülüyor ki, kanun teklifi bâzı ar
kadaşlar tarafından alınmamış. Ben kısaca izah 
edeceğim. 

Bu kanun teklifi 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
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nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki geçici madde eklenmesine dair bendeni
zin kanun teklifidir. 

Bu kanun teklifim, Millet Meclisinde iki 
defa müzakere edilip kabul edildikten sonra 
Senatoya geldi. Senatonun Maliye Komisyonu 
bâzı ufak tefek tadillerle kabul etti. Bu he
saba göre bu kanun teklifi Yüksek Meclisinize 
gelip kabul edilse dahi, tekrar Millet Meclisi
ne gidecektir. Esasen, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda değişmesi icabeden 
daha birçok maddeler vardır. Bunların üzerin
de de çalışmaktayım, bu teklifi daha geniş bir 
şekilde hazırlamak üzereyim. Bu geniş sekiliyle 
Heyeti Umimiyenize sunmak üzere şimdilik 80 
ve 92 nci maddeleri ihtiva eden bu kanun tek
lifimi geri alıyorum. Yeni teklifimde bu mad
deler de mevcuttur. Ancak Bütçe Komisyonu
muz bu kanun teklifi üzerine bir mazbata ha
zırlamıştır. Bu mazbata iki bentten ibarettir. 
İkinci bent, şimdi arz ettiğim şekilde, bu tek
lifin kendi tarafımdan alındığını yazmaktadır. 

Bendeniz asıl birinci bent üzerinde konuşmak 
istiyorum. Bu da İçtüzüğümüzün 69 ncu mad
desine göre, müzakerede esasa geçilmeden red
dedilmesi yoluna gidilmiştir ki, bendeniz ka
bul edemiyorum. 

69 ncu madde şu şekildedir efendim : «Ge
rek intihabın! tecdidine karar verilmesi, gerek 
intihap devresinin sonuna gelmesi sebebiyle, 
Meclisin yeniden intihabı halinde sabık Meclis 
tarafından henüz kabul edilmemiş veyahut yal
nız birinci müzakeresi icra edilmiş olan veya 
reye konup da ekseriyete iktiran etmediği için, 
ikinci defa reye konulması lâzımgelen bütün ka
nun lâyiha ve teklifleri, yeni Meclig için hüküm
süzdür. 

Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümenle
rin veyahut 10 mebusun talebi üzerine Riyaset 
tarafından encümenlere verilir.» demektedir. 
Yani ben, tek başıma bu kanun teklifini yap
tığım için, on mebus tarafından yapılmadığı 
nazarı itibara alınarak, esasa geçilmeden evvel 
mazbata yazılmıştır. Ben bu kanaatte değilim. 
Böyle bir teklif ancak, o andaki, kadük oldu
ğu andaki hali ile, tekrar hayat bulması için 
yapılan bu kanunun heyeti umumiyesini ihtiva 
eden teklifler içindir. Benim teklifim, o ka
nunun içerisinde sadece iki maddeyi ihtiva et
mektedir ki, o kanunla suıeti katiyede alâka-
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O. Senatosu B : 42 
sı yoktur. Bunun içindir ki, 69 ncu madde- j 
nin şümulü içine girdiğine kaani değilim. Mus- j 
terem arkadaşlar, bu hususu tesbit için huzıı- j 
runuza geldim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ BU RAPOR SÖZCÜ

SÜ MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu adına ısöz al
mış bulunuyorum Muhterem'teklif sahibi Meh
met Ünaldı arkadaşımız, kanun teklifini İçtü
züğün 68 nci maddesi mucibince geri aldığını 
burada da beyan buyurduğuna nazaran komisyo
numuz raporda yazılı birinci sebeple iştirak ha
lindedir. 

Muhterem arkadaşımızın, mor'i tüzüğümü
zün 69 ncu maddesi mucibince ileri sürdüğü ka-
dük olma halinin vâridolmadığı hakkındaki mü
dafaa ve iddialarına gelince : Biz Bütçe Ko
misyonu olarak meseleyi derinliğine tetkik ede
rek şu kanaate vardık : Muhterem arkadaşımız 
Mehmet Ünaldı'nın teklifinden evvel Temsilciler I 
Meclisi zamanında Millî Birlik Komitesinden dört 
muhterem arkadaşımızla bir Temsilci, muhterem 
arkadaşımız 5434 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında bir teklif yapmışlar
dır. Bu teklif de muhterem Mehmet Ünaldı arkada
şımızın teklif ettiği 80 ve 92 nci maddeler de 
mevcuttur. Dosya buradadır. Şimdi muhterem 
Mehmet Ünaldı diyorlar ki, «Teklifin yalnız 
başına iki maddeye tekabül ediyor kadük ha
li yoktur» diyorlar. Biz ise kadüktür diyo
ruz. 69 ncu maddenin 42 nci nota bakınız şek
lindeki işareti de tetkik ettik. Bu müzakere 
1932 senesindeki bir müzakeredir, içtihada bak
tık, tetkik ettik, bu içtihat şöyledir : Şehit 
Teğmen Necati karısı Hatice tarafından Arzu
hal Encümenine verilen; bir dilekçenin orada 
tetkikinden sonra, Meclisin feshinden dolayı 
yeni teşekkül eden Mecliste bu teklif kadük olur 
mu şeklindeki bir iddia üzeıine açılan bir mü
nakaşa sonunda, 1932 senesinde, muhterem Bü
yük Millet Meclisinin şu karara vardığını da 
tesbit ettik. Deniyor ki, «Şehit Teğmen Necati 
karısı Haticenin verdiği arzuhal encümen ta
rafından reddedilmiştir.» Bir ay zarfındaki iti- I 
raz, mebusun şahsi hakkı ile alâkalı olan iti
razdır. Bu itibarla, mahkeme tebeddül etti 
diye bir istida nasıl bertaraf edilmezse, şahsi 
hakka taallûk ettiği içinde 69 ncu maddedeki 
durumun kadük halden vareste kalıp kalmadı- | 
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ğuıı dahi inceledik. Şu şekilde arz etmek is
tiyorum, encümen bu noktai nazarda musirdir. 
Ancak Muhterem Mehmet Ünaldı teklifini esasen 
geri aldığına, göre, encümen, müzakere edi
lecek bir mevzuun kalmadığı kanaatindedir. 
Takdir muhterem Senatonundur. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, mesele bir usul meselesidir. Ben
deniz bu hususun tespitini hassaten istirham 
edeceğim. Çünkü deminki izahatımdan da an
laşılacağı üzere 'bendeniz daha birçok madde
leri ihtiva eden yeni bir teklif hazırlamakta
yım. Bu maddelerin, daha evvei Kurucu Mec
lise verilmiş olan kanun teklifi içerisinde bu
lunacakları da, Iralunmıyacakları da vardır. 
Binaenaleyh tek imzamla verdiğim bu teklifi
min, komisyonda ayni usul noktasından müza
kereye tat)i tutulması gibi bir vaziyet hâsıl ol
masın. 

Burada 'bir arzuhal meselesini izah buyur
dular. Arzuhal ile kanun teklifinin aynı sta
tüye tâbi olmaması icabeder. Meselâ geçen 
seneden verilmiş bulunan bâzı arzuhaller, ha
len bu Meclisin faaliyetini beklemektedir. Ka
dük olmamışlardır. 'Binaenaleyh, demin de 
izah ettiğim gibi ve maddesini de okuduğum 
gibi kanun teklifini alsam da şahsi teklifim 
halinde sunsaydım. o zaman, 69 ncu maddenin 
şümulü içine girerdi. Ama, kanun teklifi hey
eti umumiyesi itibariyle hiçbir alâkası olma
dan, sadece o kanun teklifi içinde 'bulunan 
M maddede 'kalması dolayısiyle, 69 ncu 'mad
de ile re'ddine imkân olmadığı kanaatindeyim. 
Bu hususun tesbiti lâzımdır arkadaşlar. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun raporu
nun heyeti umumiyesi üzerinde başka söz isti-
yen var mı? Buyurun İhsan Hamit Tigrel. 

İHSAN HAMIT TlGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, teklif sahibi teklifini 
geri almak istediğine göre, artık, Bütçe Ko
misyonunun raporu üzerinde söze mahal yok
tur. Binaenaleyh, teklif »sahibinin teklifinin, 
evvelâ reye konması icabeder. Bunu Riyasetten 
rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Buyuran Çağa, 
ESAT ÇAĞA — Muhterem senatörler, tek

lif sahibi Ünaldı teklifini geri aldıklarını söy-

— 106 — 



C. Senatosu B : < 
lüyorlar. Yapacak bir şey yoktur, teklif ken
dilerinin. Yalnız, biliyorsunuz ki, şimdi iki 
Meclis var. Bendeniz, kafamı kurcalıyaıı mese
leyi arz edeceğim, Heyetiniz musip kararı, ta
biî, bulacaktır. 

Bu, Millet Meclisinden gelmiş, Senatomuz 
komisyonundan geçmiş, Mu'h'terem Umumi Hey
etinize kadar intikal etmiş bir meseledir. Aca
ba Senatoda arkadaşımızın teklifini geri al
ması bu muameleyi durdurur mu, yoksa ar
kadaşımız geri aldığı için teklifin Heyeti Umu-
miyece, t>u mucip sebeplerle, reddi mi icab-
eder? Bendeniz bu teklifin reddi ica'bedeeeği 
kanaatindeyim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, içtüzüğümüzün 68 nci maddesi; her 
hangi bir teklifin, tekemmülünden önce, o tek
lifi yapan tarafından geri alınmasına cevaz 
veriyor. Esat Çağa arkadaşımızın beyanlarını 
bir noktada tavzih etmede isabet vardır : önü
müzdeki tüzük tek Meclis olduğu zaman ha
zırlanmış; tek Meclise göre tedvin edilmiş bir 
Tüzüktür. Aynı hükmü iki Meclis olarak ka
bul ve tatbik ederken şöyle düşüneceğiz : Mec
lis bugün, Millet Meclisi ve 'Senatodan müte
şekkil iki Meclistir. Millet Meclisinde bugün 
bir kanun teklifinin; tasarısının görüşülmesi ve 
karara bağlanması, onun kanun haline gelmesi 
demek değildir. Şu halde, bu Tüzük muvace
hesinde, meseleyi ele aldık mı; durum şudur: 
Her iki Meclis de müstakil birer Meclis olduk
larına göre, ki (Anayasanın âmir hükmüdür.) 
Burada da tek Meclis gibi her hangi bir (tek
lif, kanunlaşmadan, Meclis Genel Kurulunda 
kabul edilmeden geri alınabilir. Meseleyi bu 
şekilde vuzuha kavuşturduktan ve yalnız bu 
sebeple dahi geri alma keyfiyetini, yani rapo
run oyunuza müstahak olduğu noktasını belirt
tikten sonra; ikinci ve diğer müstakil argü
manı izah edeyim. O da şudur : 

Bir teklif, daha önceki Meclise yapılmışsa 
ve kanun haline gelmeden, her hangi bir saf
hada Meclis yeni bir seçime gitmişse, umumi 
tâbirle, o teklif kadük oluyor. Bunun tekrar 
muameleye konulabilmesi üç halde mümkün
dür. içtüzüğün 69 ncu maddesi bunu şöyle 
tasrih ediyor : <* 

1. Hükümet bu Teklifi beri/msıyor, Meclise 
getiriyor, 
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2. Encümenlerden biri benimsiyor, Meclise 

veriyor, 
3. 10 milletvekili veya senatör benimsiyor. 
Bahis konusu teklif, önceki Meclise yapıl

mış ve hükümsüz kalmış bulunduğuna göre, 
yeni Mecliste görüşülebilmesi için, bu üç şe
kilden birinin mevcudolması gerekir. Bu tek
lifte ise, 'bir tek arkadaşın imzası var. Bu ba
kımdan Tüzüğe uygun değildir. 

Bununla beraber, Yüksek Heyetinizin ka
rarma, arkadaşımızın beyanının bir tesiri yok
tur. Çünkü raporumuzda her biri müstakil ret 
sebebi olan iki argümandan biri fondur. 

Arkadaşımız daha etraflı, yeni bir kanun 
teklifi getirmek niyetinde imiş. O halde, bunu 
getirirken bu mevzuu tetkik ederler, tek imza 
ile verilmesinde mahzur yoksa öyle verirler, on 
arkadaşın imzasına ihtiyaç varsa öyle verirler. 
Şu anda TDU mesele raporumuzun kabulüne 
mâni ve münakaşa konusu değildir. Komisyon 
mevzuu bu şekilde anlamış ve karara bağla
mıştır. 

Netice arkadaşlar: Bizim raporumuzun <herbi-
ri tek başına kâfi olan iki mesnedi var. Bu mes
netlerden birisi ıgeri alma mesnedidir. Bu mes
net, teklif sahibi arkadaşımın buradaki konuşma-
siyle de tebellür etmiştir. Şu ihale -göre raporu
muzun kaibulü bir zaruret halindedir, ikinci 
mesnet de arkadaşımızla küçük bir ihtilâfımız var. 
Kendileri ikinci kanun teklifini yaparken 'bunun 
üzerinde düşüneceklerdir. Bu bizi ilgilendirmez. 
Bu itibarla Heyeti Celilenizden, raporumuzun ka
bul edilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasanın 92 

nci maddesine göre Cumhuriyet Senatosunun Mil
let Meclisinden gelen maddeler üzerindeki (huku
ki tasarrufunu bilmemiz ve ona göre hareket et
memiz lâzımdır. Millet Meclisinden gelen kanun 
teklifi veya tasarısı hakkında Meclisin kararı ret 
veya kabul mahiyetinde ise, Cumlhuriyet [Senato
sunun yapacağı, iş, ya kabul etmek, ya reddet
mek, yahut da değiştirerek kabul etmektir, iade 
ve ıgeri alma mümkün değildir. Anayasanın 92 
nei maddesinin beş ve mütaakıp fıkraları lütfen 
okunsun. Durum sarih olarak meydandadır. Bi
naenaleyh, düşme ve iade müesseseleri Cumlhuri
yet Senatosu için 'bahis mevzuu değildir, içtüzü
ğün 68 nci maddesi tek Meclise aittir. Halbuki 
Cumhuriyet Senatosunda fonksiyonu itibariyle 
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Millet Meclisinden gelen Ibir metin muameleye uğ
rar. Ya kaıbul edilir, ya reddedilir, yahut da de
ğiştirilerek kabul edilir. Bunun dışında her 
hangi bir işlem yapıp iade etmek mümkün değil
dir. Geri alıyorum, iade ediyorum diye Cumhuri
yet Senatosu, metni gönderemez. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER — Muhterem efen

diler, pratik hukuk tabiriyle 'kouşuyorum, dava
cı dâva arzuhalini geri alıyor. Biz ise hu dâva 
üzerinde münakaşa ediyoruz. Neyi münakaşa edi
yoruz? Ne çağa, ne de Bekata arkadaşlarımın izah
larına iştirak etmiyorum. Deniyor ki, bunu red
dedelim, yahut komisyon raporunu müzakere ede
lim. Komisyon raporunun müzakeresi işin esası
na girmektir. Komisyon raporunun müzakeresi 
ve hu teklifin reddiyle hu teklif iki sene içinde 
tekrar edilemez demektir. Bu durumda ise, tek
lifini geri almıştır ve belki de yarın aynı mevzu 
ile yine gelecektir. Bunun için esasa girmiye hiç 
lüzum yoktur. 

Arkadaşlarınım da teklifine iştirak etmiyo
rum. Anayasa, Cumhuriyet Senatosunda geriver-
me vardır diye tasrih etmemiştir, diyor. Bâzı 
hedahatler vardır ki, tasrihe lüzum yoktur. Ka
nunun kanunluğu tekemmül etmediği müddetçe 
muallâktadır. Kanunların tekemmülü malûm usu
le göre olur. Bu usul tekemmül etmedikçe tek
lif sahibi teklifimi geri aldım der ve teklif geri-
verilir. Davacı mahkemeye hir arzuhal verir dâ
vasından vazgeçer. Arkadaş da geri alıyorum 
diyor, huna ne denir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Hamit Tiğrel. 
IHASAN HAMÎT TlĞREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, aziz arkadaşım Sırrı Ata-
lay Anayasadan 'bahsederek bu kanunu geri al
manın mümkün olamıyacağı tezini müdafaa etti
ler. Bendeniz Ibu kanaatte değilim. Ben de yine 
Anayasaya dayanarak mütalâamı arz edeceğim. 
Anayasanın 85 nci maddesinde şöyle der: «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, çalışma
larını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hükümleri
ne göre yürütürler.» Elimizde hir içtüzük var. 
Bu içtüzüğün 68 nci maddesi - Milletvekili ve Se
natör diye ayırmıyor - yeni içtüzük yapılıncaya ka
dar hepsine şâmildir ve hu üyelere bu hakkı ver
mektedir. Şimdi bir milletvekili, kanunu Millet 
Meclisinde müzakere edilirken geri alma hakkına 
haiz olduğundan, kanun teklif etme hakkına sa-
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j hibolan bir ıSento üyesi de böyle hir haktan isti-
j fade edecektir. Talep tamamen yerindedir ve pek-
î âlâ geri alabilirler. Benim kanaatim hu ınerkez-
j dedir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçe Encümeni raporu üze
rinde her hangi bir mütalâa dermeyen edecek ar-

j kadaşımız var mı? Buyurun Sayın Aydmer. 

I HİDAYET AYDINER — Muhterem arka
daşlar, yine bir usul hatası ile karşı karşıyayız. 
Bütçe Komisyonunun raporunun müzakeresi de
mek, işin esasına girmek demektir. Halbuki işin 
esası ortadan kalkmıştır, kanun teklifi geri isten
mesiyle ortadan kalkmıştır. Geriverilmesinin 
kalbulü veya ademikabulü oya konacaktır. Efen
dim, çok rica ederim, yanlış bir hareket yapmıya-
•lım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arkadaşlar, bü
tün bu konuşmalar Bütçe Komisyonu raporu
nun okunmamış oluşundan doğmaktadır. Büt
çe Komisyonu raporunun bir pasajı şudur: 
«Teklifin yapılışının, içtüzüğün bu âmir hük
müne aykırı bulunduğu tesbit edildiğinden, esa
sının müzakeresine geçilmemiştir.» Şu halde 
Bütçe Komisyonu raporunun kabulü maddesi
nin esasiyle alakalı değildir. Ret keyfiyeti sade
ce geri alma ve Bütçe Encümeninin içtihadı
na - göre teklifin 10 imza ile gelmemiş olması 
gibi iki sebebe dayanıyor. Esasen Bütçe Ko
misyonu raporu bu bakımdan münakaşa edilmi-
yecek kadar açıktır. Meclislerde herhangi bir 
tasan veya teklif önce ilgili komisyona verilir 
ve bu komisyon tarafından hazırlanan raporu
nun reddedilmesi veya kabul edilmesiyle ne
ticeye bağlanır. Hiçbir arkadaşla bu anlayışta 
ayrılığımız bahis konusu değildir. Bu iki ar
gümanla, Bütçe Komisyonu raporunun kabul 
edilmesi meselenin en tabii neticesi olacaktır. 
isabetli olan ela budur. 

BAŞKAN — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER — Bir sual soraca

ğım. Bu geri alma meselesi Bütçe Komisyonu 
raporundan evvel midir, sonra mıdır? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ev
veldir e-$ndim. ^ 

HİDAYET AYDINER — Yani geri aldıktan 
sonra mı müzakere ettiniz? 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 

rapor geri alma hususunu da tesbit ettiğine ve 
ondan sonra basıldığına göre, elbetteki evvel
dir. Yani geri alma hâdisesi, bu rapordan 
evveldir ki rapora girmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Efendim, bendeniz muhte

rem arkadaşımız Hıfzı Oğuz Bekata beye ce
vap vereceğim. Evet, bir davacı dâvasını 
geri almak hakkını her zaman haizdir. Ama 
mahkeme hiç kararsız bitmez, dâvayı reddet
tim der ve masarifi mahkeme ile de mahkûm 
eder. Şimdi Anayasanın 92 nci maddesinin 
10 ncu fıkrası «Cumhuriyet Senatosu, ken
disine gönderilen bir metni Millet Meclisi ko
misyonlarında ve Genel Kurulundaki görüşme 
süresini aşmıyan bir süre içinde karara bağlar; 
bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde 
onbeş günde, ivedi olmıyan hallerde bir ay
dan kısa olamaz.» Şimdi bizden istenen şey 
bir karar vermektir. Arkadaşımızın geri alma
ya hakkı yok deniyor. Geri aldığını bildirdi. 
Geri almasiyle ilgili olarak buradan bir kara
rın sâdır olması lâzımdır. Çünkü karar şek
linde bir tasarrufumuz olmazsa şu müddet zar
fında çıkardığımız için kanuniyet kesbedecek. 
Halbuki, Sırrı Atalay arkadaşımızın da ifade 
buyurduğu gibi, bu karar ya kabul ya red ve-
yahutta tadilen kabul şeklinde olur. Bendeni
zin naçiz kanaatime göre, teklif sahibinin tek
lifini geri alması dolayısiyle, tasarının reddi 
hususunda rey izhar etmesi lâzımdır. (Yok ses
leri) 

BAŞKAN — Aydmer. 

HtDAYET AYDINER — Efendim, Esat Çağa 
arkaldaşımız ıkarar vereceğiz ıdedi. Karar verece
ğiz, ama İadesine karar vereceğiz. Yoksa esasa 
dair değil. Encümen de yanlış müzakere etmiş, 
müzakereye girmiyecekti, (teklif sahibi teklifin
den vazgeçmiş, >aırtık bunun müzakeresine lü
zum yok diyecekti. Bu telkldfin esasına girerek 
reddi demek, ük!i siene geçmeden aynı teklifi 
getirmek hakkından ımahrumiyelt demektir. Ve
receğimiz karar, teklifin geri istenmesi sebe
biyle geri veriHmeisdnden ibarettir. Reye bu şe
kilde vaz'edilmelidir, başlkası yanlış olur. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kara) — Vazgeçtim. 
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BAŞKAN — Buyurun, Bekata. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Affınızı rica ede
rim, tekrar tekrar huzurunuzla çıkmak mecbu
riyetinde kalıyorulm. Arkadaşımızın nolktai na
zarı şu balkımdan doğru değildir. Bu kanım 
teklifi Meclisten bize gelmiştir. Biz burada bu 
teklifini geri alan arkadaşa, mademki geri laii-
dın buyur, diyemiyeeeğiz. Bu geri alıma mev
zuunu takabbül ederek karara bağlayıp, bu tek
lifin geri alındığını Meclise bildireceğiz. Komis
yon raporundaki ikinci sdbep «budur. Arkadaşı
mız demin izah ettiler, ama bir fark var. Tem
yiz Mahkemesinde veya her hanlgi bir mahkeme
de davacının bir arzulhaile dâvasını geri alması, 
bir daha benzeri b'ir dâva ikamesine mâni değil
dir. Buraıda konuşulan mevzu usulle ilgilidir. 
Binaenaleyh .arkadaşın söylediği konu, esasında 
müzakere edilerek reddedillmiş nıevzularla ilgi
lidir. Yani bir settıe içinde tekrar verilemez mev
zuu, bu Iteklif (müzakereye konursa, maddele
re geçilirse ve Heyeti Umumiye tarafından red
dedilirse, doğrudur. Burada !biz esası konuşmu
yoruz. Usul ile ilgili iki noktadan, teklifi bize 
göndermiş bulunan Meclise, ret raporumuzu tak
dim fetmiş bulunuyoruz. Durum bundan ibaret
tir. Bu itibarla meselenin reye arz edilerek bir 
neticeye bağlanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tiğrel. 
İHSAN HAMİT TİÜREL (Diyarbakır) — 

Mulhlterem »arkadaşlarım, teklif sahibi teklifini 
geri aldıktan ısonra dahi, sayın Çağa'nın (buyur
dukları gibi, teklif geri alındığı için müzake
resine mahal kalmamıştır kararma varılabilir. 
Bunda mutabıkız. Yalnız Bütçe Encümeninin 
raporunun reye konulması ve 'bir karana varıl
ması şu veya bu istikamette yanlış bir karara 
sevk edebilir. Hukuki bir mesele müzakere edi
liyor ; demliyor ki, (bu kadük olmuştur. Kadük 
olan bir kanun anoalk şu şartlar dâhilinde yeni
den müzakere edilebilir, diğer şekilde (hayır. 
Bu kanun lâyihasiyle alâkalı değil. 50 - 60 - 100 
maddelik bir kanun kadük olabilir. Fakat her 
hangi bir maddesi Heyeti Celilenize getirilebi
lir. Içtfcüzük yapılırken bu gibi mevzuların ele 
alınacağı tabiîdir. Şimdi verilecek karar içtü
zük Komisyonunun çalışmalarıinı güçleştireSbi-
lir. Binaenaleyh ibizim vereceğimiz karar, tek
lif sahibinin kanun teklifini geri almak isteme
sini müzakereye mahal olmadığını beyandan 
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ibarettir. Bu selbepk Riyaset Divanından ricam, 
evvelâ teklif sahibinin talebiniln reye koruması
dır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kaııs) — Muhterem ar-

kadaşiar; bu usul (meselesi lüzumundan fazla 
uzamıştır. Kanun teklifinin geri iahnsmaısı (bu 
Meclisten çıkması için bir sebeptir. Fakat lâ
zımdan bir sebeptir, ıkâfi olan bir sebep değil
dir. Meclise gelmiş bir mevzuda Meclisin bir 
tasarrufta bulunmasını, sadece teklif sahibinin 
igeri alması eslbaibına bağlamak İçtüzükte mu
ayyen hallere inhisar ettirilmiştir. Hidayet Ay-
dıner arkadaşımızın bir hususi hukuk dâvasına, 
şahsı ilgilendiren ıbir dâvaya benzetmesinin mev
zuun esası ile bir irtibatı bullunmaımaktaldır. 
Tıpkı bir âmıme (dâvası gibi davacının feragati 
ile dâva ortadan kalkmaz. Meclise ımıalolmuş 
(bir mevzu, teklif sahibinin, muayyen haller 
geçtikten sonraki bir talebiyle düşımez. îlki Mec
lis vardır. Bir Meclisten geçmiş, diğer bir Mec
lise gelmiş olan bir kanun teklifi bu Mecliste 
muayyen meselelere Itâbi tutulur. Buna göre 
muamele yapılır. Demin ihsan Hanuit Tigr'el Be
yin temas ettiği Anayasanın 85 nci maddesinin 
İçtüzüğe atfettiği muameleler, içtüzükte layrı-
ca sarih hüküm bulunlmıyan Ihallerdiır. 92 inici 
maddedeki hüküm ısarahatle ıdiyor ki, Senato 
kenldisine gelen bir kanun teklifini ya kabul 
eder, ya reddeder, yalhut Ida değiştirir kabul 
eder. Anayasada 'bu kadar sarih hüküm olması 
karşısında içtüzüğe atıf yapan maddenin ileri 
sürülmesi ve bu ımaddeyi ortadan kaldırması 
mümkün değildir. Medlds gündemine aldığı bir 
mevzuu saJdece teklif sahiıbinin geri aldığı mülâ-
hazasiyle değil, ketadi tasarrufunda bulunan bu 
mevzuu diğer Meclise intikal ettirmek için bir 
karar alması icalbeder. Artılk bu mevzuu ele 
alınmış nazariyle bakılarak netdcelendirilmeli-
dir. 

BAŞKAN — Efendim, Ibir önerge vardır, 
onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Teklif sahibi teklifini ge

ri aldığından teklifin geri veriKmesinin oya ko
nulmasını arz ve teklif ejderim. 

C. Senatolsu Üyesi 
Hidayet Aydımer 

BAŞKAN — Efendilin, okunan 'önergede 'iki 
hutsuls varıdır : Birisi kifayeti müzakere, idiğeri 
de teklif sahibinin geriverme teklifinin oya ko
nulması hususudur. 

Şimdi, rapor üzerinde ıkâfi derecede müzake
reler olduğu ve Heyeti Umumiye tenevvür ettiği 
ve teklif Genel Kurulun malı olduğu için evvelâ 
bu önergedeki birinci hususun, yani raüzalkere-
nin (kifayetimi oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
buyuranlar... Eitaıiyenler... Kifayeti müzakere 
kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer önergeler var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Teklifin geri alınması sebebiyle geriye ve

rilmesi hususunun oya konulmasını raz ve tek
lif ederim. 

Hidayet Aydmer 

Yüksek Riyasete 
'Teklif sahibinin teklifini geri alması dola-

yısiyle tasarının reddinin oya konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Easat Çağa 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mehmet Ünaldı'nın T. C. Emekli Sandığına 

ait kanun teklifini takabül ediyoruz. Bütçe 
Encümenine havalesini rica ederim. 

Adana istanbul 
Dr. Sakıp önal Rifat öztürkdine 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Ünaldı'nın, kanun teklifini geri almış 

olması itibariyle, oylamasını «teklif sahibi ka
nun teklifini geri aldığından teklifin reddine» 
şeklinde yapılmasını ve bu suretle karar veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Efendim, görülüyor ki, muhte
lif önergeler var. Filhakika okunuşundan çı
kan mâna şöyle anlaşılıyor: 'Teklif sahibi tekli
fini geri almıştır, bu teklifin oya konularak 
raporun reddini istemektedir. Bu önergelerden 
çıkan mâna aşağı - yukarı Riyasetçe böyle an
laşılmaktadır. (Hayır sesleri, mesnetleri ayrı 
ayrı sesleri) O 'halde bu önergeler üzerinde bir 
karara varmamız lâzımdır. Önergelerde vuzuh 
yok. Bu itibarla Riyaset Divanı beş dakika bu 
mevzu üzerinde görüşerek 'blir neticeye varsın. 
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•SIRRI ATALAY (Kars) — Usul 'hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — (Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Önergeleri dik

katle dinledik. En aykırısı Sayın Hidayet Ay-
dmer'in -iştirak etmediğim bir tekliftir- ka
nun teklifi sahibi te'klfini geri aldığından 'ia
desini istemektedir. En aykırı teklif bu oldu
ğuna göre Riyaset bunu oylarınıza arz edecek
tir. Bu kabul edilmezse diğerlerini oylarınıza 
arz edecektir. Bu kadar muğlak ve müzakere-^ 
yi iea'bettiren .bir mesele değüldir. Evvelâ Sa
yın Hidayet Ay diner'in, en aykırı olmak 'hase
biyle, takriri oya arz edilecek. "Eğer kabul edil
mezse, diğer arkadaşların ret mahiyetinde olan 
ve bizim de taraftarı olduğumuz no'ktai nazar 
oya konur. IBU bakımdan bu iki teklif önce en 
aykırısı olmak üzere ayrı ayrı ^oya konacaktır. 
En aykırı teklif Hidayet Aydmer'in teklifi ol
duğuna göre önce bu oya konsun. 

BAŞKAN — Sayın 'Turhan Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — 'Muhte

rem senatörler, takrirleri dinledik. Reddine ta-
•zammun edenine, iadesine tazammun edenine 
ve diğer bir takrirde de teklifin takabbül ede
nine raslamyor. İçtüzüğün 68 nei maddesi sa
rahati karşısında çok değerli Hidayet Aydı-
ner'in ve diğer takrir sahiplerinin takrirlerini 
reye vaz'etmek kanaatimizce hatalı olacaktır. 
içtüzük: «Hükümet veya teklif sahibi verilen 
kanun lâyiha ve tekliflerini ruznameye alınma
dan evvel Heyeti Umumiyeye ve malûmat ver
mek şartiyle geri alalbilir» diyor. 

Şu kadar ki, bu lâyiha veya 'kanun teklifle
rini diğer 'bir mebus veyahut aidolduğu encü
men üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olu
nur. Arkadaşlarımızdan Sakip Ünal'la R'ifat 
öztürkçine teklifi üzerlerine aldıklarına göre, 
müzakerye devam etmek şekli düşünülebilir. 
Ancak Encümen mevzuun esasına girmemiş ol
duğuna göre, teklifi tekabbül eden arkadaşla
rımızın düşünce tarzına uyularak, kanun tekli
finin esasına 'girmek üzere Encümene iadesi ka
rarının alınmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim; Sa

yın Kapanlı arkadaşım 68 nei maddenin 
1 - 2 nei fıkrasını okudular. Fakat son fıkrayı 
okumadılar. [Bunu okusalardı, melese ortaya 
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çıkardı. Te'kaJb'bül şu şarta bağlıdır: Gündeme 
almmıyan bir mesele için. Son fıkra ise günde
me alman meselelere aittir. Eğer gündeme alın
madaydı, arkadaşımız tekabbül edebilirlerdi. 
Ama gündeme alındıktan sonra tekahbül meka
nizması işlemez. Gündeme alındığı için burada 
tekâb'bül mümkün değildir. Eğer gündeme alın-
masaydı tekabbül işliyeeekti. 

Hidayet Aydmer arkadaşımızın teklifi, en 
aykırı olan tekliftir, onun oya konulması lâ
zımdır. Eğer ka'bul edilmezse ondan sonra red
di tazammun eden önergenin oya konulması ge
rekir. Mesele gayet baslittir. 

BAŞKAN — Efendim, ikürsüye gelen sayın 
hatipler, şüphe yok ki, müzakerenin kifayetim 
biliyorlar. Oya 'konulmuş ve kabul edilmiş. Yal
nız, konuşmalar usul hakkındadır. Yani, Yrük-
se'k Meclise verilmiş olan şu önergeler bakımın
dan ne şekilde çalıştırılması lâzımdır, ve ne şe
kilde oya konması icaheder. Konuşmalar hu
nim içindir. Şimdi Sayın Atalay'm ifade ettiği 
şekilde en aykırı olarak 'görünen 'Sayın Ay
dmer'in önergesini 'bir defa daha lokııtara'k rey
lerinize arz edeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Macit Zeren. 
MACÎT ZEREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlarım, bir kanun telklifi, teklif sahibi ta
ra l'mdan gerialma'bilir mi, alınamaz mı? Ka
nun teklifini yapan arkadaş, Dahilî Nizamname
ye göre yapmış olduğu teklifi gerialabilir. Fa
kat bu nizamname, tek Meclisli hir rejimden 
zamanımıza intikal ettiği için, acaba 'bugün ne 
şekilde tatbik edilecektir, aynı şekilde tatbik 
edilebilecek midir? Birincisi, Mecliste mi teklif 
sahibi teklifini geri alacaktır, yoksa encümen
de mi geri alacaktır, Kanaatimce, sadece teklif 
sahibi teklifini geri alabilmektedir. Kanuniye! 
kesbetmemesi kâfidir. Bir zamanı yoktur. Her 
zaman alabilir. 

Teklifi geri alabilme e'sası böylece tesbit 
edilince; bu teklifi geri alabilmek için Heyeti 
Umumiyenin reyine ihtiyaç var mıdır, yok mu
dur? (Var, var sesleri) Bu mesele ortaya çıkar. 
Bir sual takriri veren hir arkadaşımız, takririni 
geri aldığı zaman 'burada reye müracaat edili
yor mu? Edilmiyor. O halde mademki, burada 
teklifi yapan arkadaşımız teklifini geri almış
tır ; doğrudan doğruya Riyasetin salâhiyetine 
ait bir iştir. Teklifini geri aldığından dolayı^ 
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Cumhuriyet Senatosu Riyaset Divanınca Millet 
Meclisi Riyaset Divanına iade edilmesi lâzımdır, 
kanaatindeyim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aydmer'in ay
kırı olan önergesini okutarak oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Hidayet Aydmer'in teklifin geri verilmesi 
hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
11 Ocak 1962 tarihli 21 nci Birleşiminde, Doğu 
illerindeki kıtlık durumunu mahallen tetkik et
mek üzere seçilen 5 kişiden mürekkep komisyo
nun raporu (Dağıtma tarihi ; 23.2.1962) (1) 

BAŞKAN — Gündemin (birinci maddesinde, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 
Ocak 1962 tarihli 21 nei Birleşiminde Doğu il
lerindeki kıtlık durumunu mahallen tetkik et
mek üzere kurulan komisyonun raporu üzerin
deki müzakerelere, Yüksek Heyetinizin de tak
dir buyuracağı üzere dün başlanmışsa da, ilgili 
Bakan 'bulunmadığından ve ayrıca ekseriyet de 
temin edilemediğinden, bugüne bırakılmıştı. Mü
zakere devam edecektir. Bu kanunda söz isti-
yen var mı? 

Sayın Atalay, dünden söz istemişti, buyurun 
efendim. Başka söz istiyen varsa, lütfen işaret 
etsin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yüksek Heyeti
niz, burada bir müddet önce, Doğu - Anadolu 
bölgesinde bâzı vilâyetlerin mâruz kaldığı felâ
ket karşısında, bunun tesirlerini ve alman ted
birleri mahallinde tetkik etmek üzere, Anaya
sanın teşriî bir murakabe vasıtası olurak itti
haz ettiği Meclis Araştırma Müessesesini işlete
rek, Yüksek Senato mahalline bir heyet gön
dermişti. Bu heyet mahallinde tetkikler yapmış 
ve dönmüştür. 

Dünkü Birleşimde Sayın Ersü ve Sayın 
Türker gerekli izahatı verdikleri gibi daha ön
ce kendi partileri adına aynı mahiyette tetkik
lerde bulunan Sivas Senatörü Sayın Söylemez-
oğlu da meseleyi bu kürsüden izah etmişti. 

(1) Komisyon raporu 41 nci Birleşim tutana
ğının sonundadtr. 
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BAŞKAN — Kabul edenter... Kabul etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

(36 reye karşı 72 reyle) böylece teklif iade 
edilmiştir. 

Efendim, daha önce verilmiş diğer takrirler 
de var, ama, bir evvelki takrir oylandığı için, 
diğerlerini okutup oylarınıza arz etmekten vaz
geçilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞU 

Bütün bu tetkikler hize iki netice vermiştir. 
Birisi : 

Kuraklık neticelerinin ve kuraklığın meyda
na getirdiği çeşitli tecellilerin geçici tedbirlerle 
önlenemiyeceğini Sayın Devlet Bakanı Profesör 
Turhan Feyzioğlu'nun, Atatürk Üniversitesinde 
söylediği ve basında da ifadesini hulan, isabet
li ve yerindeki görüşü, yatırım projelerinin sü
ratle tatbikidir ki, ancak, gerek bu kuraklık ve 
gerek Doğu - Anadolu'ya giden heyetin rapo
runda ortaya koyacağı susuşlardan da bunu an-' 
lıyabiliriz. Bu bakımdan Hükümetin, bilhassa 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nun, Doğu Anadolu'da 
vuku'bulan tou yılki kuraklığı en ince teferruatı
na kadar öğrenmesini ve malûmat sahibi olma
sını şükranla kaydederim ve huzurunuzda ken
disine teşekkür ederim, Hükümet gerekli ted
birleri almıştır. Bu tedbirler yalnız âmme mas
rafları mahiyetinde olan cari gelire aittir. Dai
ma devam edecektir. 

Yüzde 90 tenzilâtla hayvan yemi nakliyatı, 
buğday verilmesi ve bir miktar da Ziraat Ban
kası kredisi verilmesi gibi üç bölümde umumi 
ifadesini hulan 'bu yardımların tesirleri şüphe
siz ki, çok kuvvetli olmuştur. Bu hölge halkını 
geçici hir müddet için ıstırap ve sıkıntıdan kur
tarmıştır. Bu ancak geçici bir müddet için ol
muştur. Mühim olan âzami şekil ve süratle asıl 
kaynağa dönmesini temin edecek yatırımların 
tahakkuku ve bunun yanında 'bayındırlık, «ağ
lık ve millî eğitim gihi âmme masraflarını, 
umumi ve sosyal hazırlıklarda da nazarı dikka
te alarak tahakkuk ettirilmesi, devamlı tetkik
ler mahiyetinde olacaktır. Üzerinde duracağı
mız en önemli mesele, bu projelerin Devlet 
Plânlama Dairesinde hazırlanması ve önümüz
deki bütçe yıllarında tahakkuk safhasına gir-

j mesidir, 
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îstikbale nrnzaf olarak vadedici sözlerin 

yerine, nelerin yapıldığının ve hangi fiilî teşeb
büslerinin tahakkuk safhasına sokulacağının şim
diden ifadesidir ki ancak gönüllere rahatlık 
verebilir. Yoksa, uzun yıllardan beri dendiği 
gibi, yapılacak, yaptırılacak, yapılıyor, ehemmi
yetle üzerinde duruluyor, gibi kelime ve tâbirler 
meselenin halli için kâfi değildir. Bu umumi me
sele yanında araştırma mevzuu üzerinde de ta
leplerimiz vardır. Meselenin en ufak teferruatı
na kadar malûmat sahibi bulunan Devlet Baka
nından bilhassa bu husustaki fikirlerini öğren
mek isteriz. Kasaba ve şehirlerde yaşayan ve 
geçim şartlarının çeşitli sebeplerini düşünmeyen 
halkın ihtiyacı bu buğday yardımında 'göz önün
de tutulmaktadır. Köylüye yapılan yardım yapıl
mamaktadır. Bu yardımın yapılmaması demek; 
yalnız Kars'ın 14 kazasında; yalnız Erzurum ve 
Ağrı'nın 24 kazasında en aşağı 200 bine yaklaşan 
bir nüfusun bundan faydalanamaması ve ıstı
raplar içinde kalması demektir. 

Sayın Feyzioğlu bu mesele üzerinde tedbirleri 
almaktadır. Amma ibir kaç yerde bunun teşebbü
sü yapılmıştır. Henüz verilmiştir. 200 bin nü
fûsu bulunan bu bölgelerin, bu yardımdan isti
fadelerinin temin edildiğinin müjdesini, sayın 
arkadaşımın basiretli dilinden burada işitmek is
teriz. 

Araştırma hey'etinin işaret ettiği ikinci hu
sus da; banka kredileri mevzuunun bir taraftan 
iyi bir şekle bağlanması, bir taraftanda bu sıkın
tılı (günlerde işe yarar bir meblâğ verilmesidir. 
Gerçi Hükümet ıgeçen yıla nazaran sıkıntı çeken 
ıbu yerlere bir miktar Ziraat Bankası kredisi da
ğıtmıştır. Fakat, nüfus başına 50 liranın altın
da bir para düşmektedir. Bu parayla vatandaş 
kendi yiyeceğini hayvanının yiyeceğini ve daha 
birçok diğer ihtiyaçlarını karşılıyamadığı gibi 
koca bir kışın sıkıntısını 'geçirebilmesi için, yu
varlak hesap elli liranın altında bir kredi yar
dımı yapılması elbetteki bir çare değildir. Bu 
miktarın, bilhassa ekim yapılacağı sıralarda ve
ya kış uzun sürerse köylünün imdadına koşula-
bilmesi için Nisan veya Mart sonunda, Zimat 
Bankansınm, bütçeden aldığı yüz milyon lira 
nazara alınarak köylüye verilmesi ve bu suret
le yardımın faydalı olması sağlanacağını burada 
ifade etmesini temenni etmekteyiz. 

Yine araştırma heyetinin ifade ettiği bir 
hususun burada sayın Bakan tarafından derdi-
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nin belirtilmesi yerinde olur. tik baharda ekimin 
yapılmasında kulanılan, çift hayvanı diye Do
ğu - Anadolu'da ifade edilen öküz yahut taşıt va
sıtası olan canlı hayvanını köylü satmıştır ve 
elinden çıkarmıştır. Bunun, Devlet sektöründe
ki motorlu vasıtalarla yahut diğer vasıtalarla te
min edilmesi hususunda Hükümetin bâzı tedbir
ler alması yahut Ziraî Donatım Kurumu tara
fından ithâli mümkün olan traktörlerin, uzun va
deli ve az faizli olarak muhtaç köylü vatandaşla
ra verilmesi hususunda da tedbirlerini bize bu
rada müjdelerse kendilerine bir kere daha ayrıca 
minnetdar kalacağımı ifade etmek isterim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMlR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar. 
Doğudaki kuraklığın sebep olduğu kıtlık, 

Yüksek (Senatoyu, Meclisi, basınımızı hattâ dış ba* 
sim dahi ilgilendiren önemli meselelerden biri ol
muştur. 

Devlet Bakanımız, Sayın Turhan Feyzioğlu, 
Doğu - Anadolu'daki illerimizden bâzılarında in
san yiyeceği, hayvan yemi bakımından çekilen 
sıkıntıdan hükümetin bu hususta aldığı tedbir
lerden uzun uzadıya bahsetmişlerdi. 

Hükümet tarafından alman tedbirlerin yapı
lan yardımların yeter ve yerinde olup olmadığını 
mahallinde incelemek üzere isabetli bir kararla 
doğuya heyetler de gönderilmişti. Yüksek (Senato, 
Yüksek Meclis ve Yeni Türkiye Partisi tarafından 
Doğuya gönderilen heyetlerin hazırladıkları ra
porlar memnuniyet verici olmakla beraber, şahsî 
kanaatıma göre, alman bu tedbirler bin bir türlü 
mahrumiyetler içerisinde hayatlarını idame et
tiren doğudaki vatandaşlarımızı duçar oldukları 
acı felâketlerden muvakkat bir zaman için kur
tarmıştır. Fakat, şunu da açıkça itiraf etmek lâ
zımdır ki, doğudaki kıtlık basına intikal ettikten 
sonra ancak ciddi surette ele alınmıştır. Bâzı 
mülkî âmirlerin zamanından evvel ikazlarına ku
lak verilseydi, ıgerekli tedbirler zamanından ev
vel alınmış olsaydı, Hükümet şimdiki kadar yo-
rulmıyacaktı. Acı tenkidlere muhatalbolmıyacak-
tı. Ve vatandaş da bugünkü kadar ıstırap çekmi-
yecekti. Mmtakaya yapılan yardımlar daha fay
dalı olacak, ıgeniş bir kütleyi ve mmtakayı içi
ne alacaktı. Bugünkü gibi, yapılan yardımın ye
rine ulaşabilmesi için büyük bir masrafı icap et-
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tirmiyecekti. Gaye az masraflarla vatandaşa yar
dım yapma yollan aranmalıdır. 

Sayın Hükümet temsilcilerinin aynı gün ver
dikleri izahatta uzak ilçe ve bucaklara sevkiyatın 
yapılabilmesi için bâzı bölgelerdeki karayolları 
(teşkilâtı takviye edilmiş ve askerî birliklerden de 
faydalanma yollarına gidilmiştir. Ancak yerinde 
bir tedbir olmakla beraber, bugün Doğu - Anado
lu'muzda sayıları yüzleri aşan 7 - 8 ay motorlu 
vasıtalara hasret kalan ve bu gibi anlarda kara
yollarındaki teşkilâtın vazife yapamıyacağım, çok 
iptidai kaza yollarımızın da mevcudolduğunu bil
mek ve düşünmek lâzmıdır. Ne acıdır ki, motorlu 
vasıtaların vazifelerini, af buyurunuz, vatandaş 
katırı ve merkebi ile değil 7 - 8 ay nakliyeyi sırtı 
ile ve kilosu 150 - 200 kuruş arasında yap
maktadır. Misal mi istersiniz; işte 30 - 40 bin 
nüfusa sahip Tunceli'nin Ovacık kazası, ra
porda da işaret edildiği gibi, bu gibi kaza
ların yolları bir an evvel yapılmalıdır. Ay
rıca buralarda zamanından evvel insan ve hay
van yem stokları yapılmalı ve lüzumlu teşkilât 
kurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğuda'ki kıtlık ve 
sıkıntının, yalnız kuraklığın bir neticesi ol
madığını bilmek lâzımdır. Bu ktılığı doğu
ran bir çok âmiller mevcuttur. Ekim ve ha
sat mevsiminin dar oluşu, meraların azalması, 
hayvan yeminin istihsal edilmemesi, hayvan mah
sûlünün ve hayvanların kıymetlendirilmemesi, 
vukubulan hastalıklarla zamanından evvel mü
cadele edilmemesi ve buna ait tedbirlerin alın
maması, boşa akıp giden vatandaşın enerjisini 
değerlendirecek iş sahası bulunması, bu saha
ların çoğalması lâzımken azalması, vatandaşa 
zamanında gerekli kredilerin verilmemesi kıt
lığı doğuran sebeplerden birkaç tanesidir. 

Yatırımlar; esaslı plân ve bir program dâ
hilinde yapılmadıkça, esaslı bir istihsal sefer
berliğine girişilmedikçe bu gibi felâketlerin, 
bu vatanın ufuklarında eksik olmıyacağma 
kaaniim. 

Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisi tara
fından seçilen komisoynun hazırladığı rapor
da Tunceli vilâyetinin durumuna da temas 
edilmişse de buradaki durumu yakından bilen 
bir arkadaşınız olmam dolayısiyle birkaç cüm
le ile ben de temas etmek istiyorum : Raporda 
belirtildiği gibi bu bölgede kuraklıktan mü

tevellit vatandaşın gördüğü zarar zamanında 
tesbit edilmemiştir. Yine raporda belirtildiği 
gibi vilâyet halkı, yiyeceğini '% 40 - 50 sinin 
dışardan satmalına* suretiyle temin etmekte
dir. Vf'landaş, beslediği birkaç keçiden ve ko
yundan temin ettiği birkaç kuruşla ve kaldır
dığı birraç yüz kilo arpa ve darı ile geçimini 
temine çalışmaktadır. Vilâyet dâhilinde hiçbir 
çalışma sahası mevcudolmadığmdan, vatandaş 
umumiyetle dışarı vilâyetlere göç etmek sure
tiyle gittiği yerlerde eğer bir iş bulabilirlerse 
çalışarak aldıkları birkaç lira ile aile efrat
larını geçindirmeye, banka borçlarını kapat
maya çalışırlar. Nüfusunun % 70 - 80 ni buğday 
ekmeğine hasrettir. Geçimlerini kuru bir darı 
ve arpa ekmeğiyle bir bardak ayrana bağladık
larını söyliyerek, raporda da zikredilen yaşama 
şartlarının ne kadar acı olduğunu yüksek tak
dirlerinize bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir vilâyet tasavvur 
ediniz ki, birkaç kazasında 20 nci medeniyet 
asrında (mağaradan meskene) - adile dernek ku
rulur, vatandaşı mağra hayatından çıkarılması
na çalışılır. îşte bu vilâyet Tunceli'dir. Ve bu 
kazalarda Tunceli vilâyetine bağlıdır. Bunun 
sebebi iş sahasının bulunmaması, fakirlik, ara
zinin darlığı, kazanç kapılarının azlığı, bu
lunanın da kapatılması, tabiat şartlarının ya
rattığı güçlükler, çeşitli âfetler ve bilhassa or
manlık bölgelerde yaşıyanların realiteden 
uzak, orman kanunlarımızın mevcudiyeti, or
manları muhafazaya memur kimselerin kanun
ları yanlış tatbik etmeleri yüzünden, bu böl
gedeki vatandaşlar, senelerden beri mahrumi
yetler içerisinde yaşamaktadırlar. Feryatları
na Hükümet kulak vermediği gibi basın da 
duymamıştır. Biz basından bu gibi bölgelerin 
dertlerinin dile getirmesini kendilerinden rica 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet tarafıdan 
bu bölgelere yapılan ve yapılması düşünülen 
yardımı vatandaşın evine kadar götürecek 
malî kuvvete sahip değilken, Ziraat Bankası 
âdeta bir ezrail gibi fakir vatandaşın üzerine 
çöker, borçlarına mahsuben vatandaşın al
tındaki yatağını, mutfağındaki kabına, af bu
yurunuz, ahırmdaki hayvanına haciz koymuş
tur. Bu muamelelerin tamamlanması için ilgili 
dairelerin yapmış oldukları masraflar da va-
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tandaşa yüklenmiştir. Bu durumda Tunceli'de 
binlerce vatandaş vardır. Bankaca bütün mua
meleleri tekâmül etmiş olup vatandaşın bütün 
malları icra voliyle satılması bir gün meselesidir. 
Tunceli ve Tunceli durumunda bulunan malların 
banka borçlarının derhal tecil edilmesi, malla
rına haciz konan varsa haczin kaldırılması, hattâ 
mümkün olduğu takdirde borçlu vatandaşa, 
ayrıca ikinci bir kredi açılması, bu bölgeye ya
pılacak gıda maddesinin en kısa zamanda şev
kinin temini, çift ve koşu hayvanı almak isti-
yenlere ayrı bir kredinin verilmesinin sağlan
ması,, bugünkü banka plasmanlarının en az 
yüzde 50 daha artırılması, tohum alma imkânını 
bulamıyan köylere tohum yardımı yapılması, 
bu bölgedeki yaşıyan vatandaşlara çeşitli yön
lerden kredilerin açılmasının sağlanması, son 
olarak yapılan bu yardımların faydalı olabil
mesi için mümkün olduğu nisbette kırtasiyeci
likten uzak kalınmasını rica, eder ve yardım
larından dolayı da Hükümete ve bilhassa Sa
yın Turhan Feyzioğlu'na huzurlarınızda teşek
kür eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 

Başkan ve değerli senatörler; zannediyorum 
ki, Doğu'daki açlık konusu ile buraya getirilen 
mevzu daha geniş bir ölçüde incelenmeli ve 
memleketin umumi bir derdi mahiyetinde te
lâkki edilmelidir. 

Doğu'ya giden heyet arasında siyasi zatların 
bulunmasına rağmen, siyasi bir heyet olmasına 
rağmen çok vukuflu ve ilmî rapora dayanan, 
arkadaşlarımızın dünkü çok enteresan beyan
larını bilhassa takdirle ve şükranla yâdetmeyi 
bir vazife telâkki ediyorum. Vehbi Ersü ve Ha
san Ali Türker arkadaşlarım hakikaten bu me
seleyi büyük titizlikle incelemiş ve vukufla ele 
almışlardır. 

Efendim, geçenlerde de arz ettiğim gibi bu
gün dünyada bir açlıkla savaş kampanyası açıl
mıştır. Türkiye de bu kampanyanın içindedir. 
Türkiye bir açlık adası içindedir, daha doğrusu 
Türkiye açlık okyanusu içindedir. 

Ancak, tok olan, kâfi derecede beslenen 
memleketler bizden çok uzakta değildirler. O 
halde, bizim teklifimiz nazarı dikkate alına
caktır. Türkiye'de umumi bir açlık tehlikesi 
bahis mevzuudur. Bu, bu sene Doğu'da patlak 
veren kuraklık dolayısiyle de kendisini açıkça 
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göstermiştir. Aslında Türkiye'de bir beslenme 
dâvası bozukluğu vardır. Uzaklara gitmeye lü
zum yok. Bu mevzu bilhassa Başkentte dahi 
mevcuttur. Bunun sebebi sadece gıda yokluğu 
değil, en başta bilgi noksanlığı ve halkın bu hu
susta uyarılmaması gelmektedir. Ayrıca nüfus 
artışı bariz olan memleketler, diğeri de topra
ğın prodüktivite kabiliyeti henüz mevcut fakat 
ziraat usulleri geri ve gerek hayvancılık, ge
rekse ziraat unsurları kâfi derecede geniş ol-
mıyan, prodüktivitesi geri olan memleketler, 
diye ikiye ayrılmıştır. Biz ikinci durumdayız. 
Biz, bugün hayvancılığımızı daha çok ileriye gö
türmeye muktediriz. Vehbi Ersü arkadaşımı
zın belirttiği gibi, bugün hayvanlarımızın vasati 
tartılarını nazara alırsak, bir sığırın Batı'da ve 
bizde olmak üzere kilolarını mukayese eder
sek, bizimkilere hayvan demenin bile mümkün 
olmadığını görürüz. Yapılacak iş memleket ça
pında bir organizasyon kurmaktır. Bu teşkilâtı 
rejyonalist bir görüşle Doğu'ya veya Batı'ya 
lokalize etmek doğru değildir. Türkiye çapında 
bir gıda organizasyon teşkilâtı kurmak lâzım
dır. Bunun için de insanların açlık derecelerini 
kontrol edecek hekimler, birtakım araştırıcılar 
temin etmek gerekir. Zirai prodüktiviteyi ar
tırmak bakımından Ziraat Vekâleti, suni gübre 
tevzii bakımından Sanayi Bakanlığı, pazarla
rın ayarlanması ve buğday fiyatlarının tanzimi 
bakımından da Ticaret Bakanlığı bu çalışmaya 
iştirak edecektir. Nihayet Millî Savunma teşki
lâtının mahallî yardımlarından da istifade edi
lebilecektir. Ayrıca 1960 - 1965 seneleri arasın
da bitirilmesi lâzımgelen, bir açlık mücadelesi 
organizasyonu vardır. Türkiye'nin, bu organi
zasyona iştiraki açlık dâvasının halledilmesi 
yolunda atılmış adımlarından birisidir. Ayrıca, 
Ünesko Teşkilâtı da bu yolda milletlere yar
dım etmek için beklemektedir. Şu duruma göre, 
memleketimizin açlık dâvasını, önümüzdeki, 
gelecek yılları düşünerek, nüfusun artışını da 
göz önünde tutarak halletme yolunda tedbirler 
almalıyız. Bunun için de özel bir komisyonun 
görevlendirilmesi kanaatimce iyi olur. Bu mese
lenin hallinde, sadece «Doğu'yu» yahut da Or
ta - Anadolu'yu ele almak, memleketin bu 
önemli meselesini küçümsemek olacaktır. Bu 
sebeple mesele memleketin her tarafını ilgilen
diren bir problem olarak ele alınmalıdır. Bu-

! gün, insanlar arasında yapılan tetkiklerde gizli 
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bir açlığa mâruz kalanlar tesbit edilmiştir. 
Yani zahiren tok insanlar arasında açlık oldu
ğu gibi, gıda muvazenesizliği dolayısiyle de bir
takım açlık vardır. Demir vitamini, protein, ne
bati ve hayvani protein açlığı ve bâzı yerlerde 
yeşil maddeler noksanlığı vardır. Bütün bun
ları organize edip, rasyonel bir görüşle memle
ket teşkilâtlanmak ve bunlar memleket çapın
da ele alınmalıdır. Rasyonalist bir zihniyetle 
ilmî ve fennî metotlarla çalışarak ve FAO Teş
kilâtına muvazi olarak enternasyonal kaynak
lardan mütehassıslar getirmek veyahut da mad
di yardımlar temin etmek suretiyle istifade et
mek imkânı vardır. Zirai prodüktiviteyi aktive 
etmek bakımından, gıda maddeleri satış pazar
larını tanzim etmek bakımından halkı uyarmak 
büyük fayda sağlar. EPU Teşkilâtının üç un
suru, propaganda, ulaştırma ve teknik yardım
lar lâzımdır. 

Binaenaleyh, bu mihver etrafında memleket 
çapında bir gıda koordinasyon heyeti, ilgili 
bakanlıkları ve Devlet teşkilâtını içine alan 
bir teşkilâtın kurulması ve meseleyi Doğu - Ba
tı diye değil de, Türkiye açlık meselesi olarak 
ele almayı arz ve teklif eder, ilgililerin dikka
tini çekerim (alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
NÎHAT PASlNLÎ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım; bendeniz bu rapor üzerinde ve 
istikbâle muzaf tedbirlerden bahsetmiyeceğim. 
Âcil tedbirlerde yani sayın Devlet Bakanının 
bu kürsüdeki beyanları ile vait buyurdukları 
hususlarda bâzı aksaklıklar olduğunu ve bun
ların giderilmesi lâzımgeldiği için konuşmayı 
faydalı buluyorum. 

Bu tedbirlerden birisi Ziraat kredisi mesele
sidir. Son defa olarak borçlu vatandaşlara da 
kredi verilmesi için, eski borçlan nazara al
mamak üzere Doğuya 10 milyon lira tahsis edil
mişti. Bu kerediler konusunda maalesef, o ka
dar zaman geçtiği halde, kazalardaki Ziraat 
bankalarına emir verilmemiştir. Hergün çeşit
li şekillerde bendenize şikâyet ediyorlar. Bi
naenaleyh, hayvan yemi için verilmesi icabe-
den kredilerin bir an evvel, süratle kazalara 
gönderilmesini sayın Bakandan rica ediyorum. 
Daha evvel konuşan bir arkadaşımızın temas 
ettiği gibi, bu mevzuda çoz az miktarda kredi 
verilmektedir. 50 lira gibi, kahve parası di
yebileceğim bu miktarı vatandaş alınca, bir ye-
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mek yemekte arkasından bir kahve içerek bi
tirmektedir. Bu bakımdan bu, mevzu, üzerin
de durulması lâzımgelen bir konudur. 

Müttefikimiz ve dostumuz Amerika'nın yar
dımlarından Doğuda'ki muhtaç vatandaşlara 
tahsis edilen buğdayın, maalesef çiftçilikle iş
tigal eden muhtaç vatandaşlara devir edildiği
ni öğrenmiş bulunuyorum. Halbuki bugün Do
ğuda hepinizce malûm olduğu üzere kazaların 
yüzde 85 i çiftçi ve geri kalan yüzde on beşi 
de sanatkâr ve sairedir. 

O halde sayın bakandan ricam, yeni karar
nameyi hazırlayıp Bakanlar Kurulundan süratle 
çıkarsınlar ve bu kararname çıkıncaya kadar 
da re'sen kazalardaki çiftçilere buğday yardımı
nın yapılmasına lütfen emir versinler. Bunu 
bilhassa ve tekrar tekrar rica ediyorum. 

Bütün talep ve dileklerimize rağmen, kış 
ve kar mücadelesi karşısında birçok kazalarımız
da Toprak Mahsûlleri Ofisi ve ajansları açıl
mamıştır. 3 - 4 kazayı bir merkeze bağlamak su
retiyle idare edin şeklinde bir şeyle de karşı
laşmış bulunmaktayız. 

Bugünkü Yüksek Meclis ve Senato karşısın
da bu şayiaların da yeri olmasa gerektir. Ka
zalarımızda ufak bir ajans açmak suretiyle, ih
tiyaca cevap verilmesi, ve iki üç kazayı kat-
ederek vatandaşı uzak yerlerden buğday almak 
zorunda bırakmamak lâzımdır. 

Hiç olmazsa Erzurum, Hınıs, Karayazı, Tek
man ve Şenkaya birbirlerinden çok uzaktır. Bu
ralara ancak hayvanla münakale yapılabilir. 
Hiçbir suretle motorlu vasıta işlememektedir. 
Bunlara; mutlak surette birer ajans kurmak 
ve hattâ ordunun motorlu vasıtalarından da is
tifade etmek çok yerinde olur. Belki sayın 
bakan diyecektir ki bugünkü mevzuat karşısın
da bu vasıtalardan faydalanmak mümkün ve uy
gun değildir... Ama kahraman ordumuz, her 
felâketli anda olduğu gibi, şimdi de yardım 
elini uzatarak ve kumandanlar mümkün olan 
kolaylığı göstereceklerdir. Ben buna inanıyo
rum. 

Bendeniz bu mevzu üzerinde daha durmıya-
cağım. Bu maruzatımın bakan tarafından na
zara alınarak gereğinin yapılmasını bekler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türker. 
HASAN ALI TÜRKER (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, Saym Senatörler, Doğu mevzuu açılmış 
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iken, bugün ikinci defa söz almamın sebebi, Sır
rı Atalay Beyin söylediği noktalar üzerinde müş
terek'olduğumuzu îbir kere daha ifade etmektir. 

İkincisi, Sayın Celâl Ertuğ Beyefendinin üze
rinde kısaca durduğu şu husustur. Hakikaten, 
bu mevzu üzerinde durulacak ve önemle ele alı
nacak bir konudur. Bugün yalnız Doğu için de
ğil, bütün memleketi ilgilendiren tedbirler almak 
şarttır. Nüfusumuz da her yıl arttığına tgöre ge
lecek yıllar için tedbirler almamız gerekmekte
dir. Memlekette tehlike çanları çalmıştır. Top
raklarımız verimli hale getirilmez ise, ve bilhas
sa insan için çok lüzumlu bulunan protein mad
desinin kaynağı hayvan mahsulleri değerlendiril
mez ise, hayvanlarımıza gereken önem verilmezse 
gelecek yıllarda daha büyük tehlikelerle karşıla
şacağımızı, ıbir köre daha Yüksek Senatoda arz 
etmeyi bir vazife biliyorum. Memleketimizin ve
rimli ve halen el sürülmemiş kaynakları vardır. 
Bu kaynaklar artık değerlendirilmelidir. Doğu 
Bölgemizdeki vatandaşlarımız, mutlak surette kal-
kmdırılmalıdır. Memleketin, derya içinde derya
dan bihaber, olma durumuna düşmesi doğru de
ğildir, memleketin gıda tehdidi ile Ibir daha kar
şı karşıya gelmez hale getirilmesi şarttır. 

Sayın Hükümet erkânının da hazır bulundu
ğu şu anda bu mevzuda fikirlerimi ifade etmeyi 
yerinde gördüm. Tehlike gelecek yıllarda büyük 
olacaktır. Memleketi her tarafından yapılacak 
yardım ile Doğu'yu kurtarmak kolaydır. Fakat 
yarın bütün memlekette, sanayi kollarında olacak 
işsizlikle beraber bir sıkıntı olacak olursa kimden 
yardım betkliyeceğiz? Her zaman yardım ıbeklen-
mez. iBu kadar topraklarımız ve hayvancılığımı
zın çeşitli kollan bakir bir vaziyette duruyor. 
Türkiye, hayvancılıkla oyalanırken, yarın felâket 
anında kendisini kurtarmak için nereye başvura
caktır? Bizim mütemadiyen yardım beklememiz 
hata olur. 

Bunları kısaca arz etmeyi Ibir vicdan vazifesi 
biliyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; Dğu'da kıt
lık durumunu incelemek üzere vazifelendirilmiş 
olan komisyonun ve daha evvel bu bölgeye git
miş olan Y. T. P. heyetinin, Yüksek Senatonuzda 
okunmuş olan raporlarını Hükümet olarak dik-

1 . 3 . 1962 O : 1 
kat ve istifade ile inceledik. Müzakere konusu 
olan raporda ve diğer raporda Hükümetin almış 
olduğu1 tedbirlerle ilgili olarak yazılan ve bu ted
birleri tasvibeden satırları şükranla karşıladığı
mızı ifade etmek isterim. 

Gerçekten, Senato İnceleme Heyeti, ıbu rapor
da bâzı hususları açıkça belirtmektedir. Denmek
tedir ki: «Doğu'ya yapılan sevkiyatm % 90 ten
zilâta tâbi olması hakkındaki Bakanlar Kurulu 
kararı cidden bu bölgede geniş (bir rahatlık husu
le .getirmiş, fiyatlar üzerinde derhal müspet tesi
rini göstermiştir. İlk başta astronomik rakam
lar kaydeden hayvan yiyecekleri fiyat hadlerin
de, bu tedbirlerle düşme kaydedilmiştir.» 

Yine bu raporda, «Doğu bölgemizde Hüküme
timizin yiyecek hububat hakkındaki karan 
muztarip vatandaşı ziyadesiyle memnun etmiş
tir. Her gittiğimiz yerde halkın Devlete gü
veninin, bağlılığının arttığını ' memnuniyetle 
müşahede ettik.» denmektedir. 

Keza, aynı raporda, pancar müstahsilinin 
alacağının, geçmiş yıllara nazaran, 1,5 ay ev
vel ödenmesinin çok hayırlı neticeler doğurdu
ğuna işaret edilmekte, hayvan yetiştiren çift
çiye melas ve küshenin bedelsiz olarak veril
mesinden bahsedilmektedir. 

Ziraat Bankasının kredileri konusunda, şu 
noktalar belirtilmiştir : «Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün, 1961 yılının vadeli borçları ile 
vâdesi geçen alacakları -bir yıl tecil etmeyi ka
bul ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.» 

Bundan başka tohumluk arpa temini için 
gerekli yardımın yapılacağını memnuniyetle 
müşahede ettik, denmektedir. 

Aynı zamanda, Doğu'ya partileri adına git
miş olan arkadaşlarımızın verdikleri objektif 
raporda da, Hükümetin, bu hölgeye gösterdi
ği ilginin, onların dertleri ile sıkı ve yakından 
alâkadar olmasının çok müspet tesiri olduğu, 
halkın morallerinin takviye edildiği belirtili
yor. Raporda : «Resmî temaslarda, ilgili ma
kam ve şahıslann tam bir ahenk içinde ve sı
kı bir işbirliği halinde, geceli gündüzlü, tatil 
demeden çalıştığı ve vatandaşların ıstıraplan-
nı hafifletmeye gayret sarf ettiklerini gördük.» 
deniyor. Keza, «Erzurum'un, il sınırına girin
ce, demiryolu 'boyunca 'buğday ve ot stokları
nın dolu olduğu görülmüştür. Devlet Bakanı
nın verdikleri rakamlar hakikatin ifadesidir.» 

— 117 — 



C. Senatosu B : 42 
Bu heyet, alman tedbirlerle vatandaşın aç

lık tehlikesine mâruz kalmadan kışı çıkaracağı 
sonucuna varmıştır. Diğer heyetin verdiği ra
por da bu hükme varıyor. Her iki heyetin ra
porunda bâzı temenniler izhar edilmekte ve 
bâzı tedbirlerin alınması suretiyle sıkıntının 
daha da giderilmesi tavsiye edilmektedir. Bu 
hususlarda madde madde mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. Kredili buğdayın tevziinde mute
met usulünün kabulü tavsiye ediliyor. Buğda
yın tevziinde daha başlangıçta mutemet usulü 
kabul edilmiştir. Vatandaşlar tek tek müraca
at edecek yerde, köy halkı tarafından müşte
rek bir senet tanzimi ile muhtar veya foaşka 
her hangi bir kimseyi mutemet tâyin etmek su
retiyle buğdaylarını almaları usulü kabul edil
miş bulunuyordu. Bu usulün bâzı şikâyetlere 
yol açtığı görülerek, bâzı kazalarımızda, 
kaymakamlarca bundan sarfınazar edildi ve 
herkesin bizzat dağıtım yerine gelerek buğda
yını alması usulü tatbik edilmeye başlandı. 
Mevzuu tetkik ettik. Mutemet usulünün va
tandaşa daha külfetsiz olacağı neticesine va
rarak, telgraf tamimiyle bu hususu ilgililere 
bildirdik. Vatandaşlar bizzat kendileri müra
caat ederlerse 'buğdayın kendilerine verilmesi, 
eğer mutemet tâyin ederlerse mutemede veril
mesi kabul edilmiştir. 

Yine raporda, açılmış iş yerlerine ilâve ola
rak Erzurum'da dört, Ağrı'da bir, Kars'ta iki 
satış yeri daha açılması tavsiye edilmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, daha evvel Yüksek 
Senatoya arz etmiştim, Toprak Mahsulleri Ofi
si büyük gayret sarf ederek bu bölgedeki yet
kili satış yerlerini 11 den 25 e çıkarmıştır. 

Bu bölgede tetkik seyahatinde bulunduğum 
sırada eskiden mevcudolan ve yeniden açılan 
iş yerlerine ilâveten üç yerde daha iş yeri açıl
masının uygun olacağına valilerle birlikte ka
rar verdik. Erzurum'un Tekman, Hınıs, Ka
rayazı ilçelerine daha yaklaşmak için Hacı-
Ömer'de bir merkez açtık. Ağrı'da, Doğu - Ba-
yazıt'da bir merkez açtık. Kars'ın Kızılçakçak 
ilçesinde yeni bir satış yerinin açılmasına ka
rar verdik. Bunu telgrafla alâkalılara bildir
dik, Derhal faaliyete geçildi. Hınıs ve Kara
yazı'da yeni iş yeri açılması istenmiş; Çay
cuma, ki bir bucak merkezidir ve il merkezine 
yakındır, orada açılsın, deniyor. Hacıömer'-
den Hınıs kazası ve Ağrı'dan Çaycuma ihtiyaç-
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larmm karşılandığını aldığımız malûmattan öğ
renmiş bulunuyoruz. Kars'ta Kızılçakçak'tan 
başka İğdır ve diğer ilçelerinde yeniden mer
kez açılması mevzuu üzerinde müzakere yaptık. 
Yanımda Toprak Mahsulleri Ofisinin yetkili 
memuru da vardı. Bilhassa yer ve memur bul
ma ve maliyete tesir bakımından işin çok kül
fetli olduğunu ifade ettiler ve Digor'un mer
kezden, İğdır'ın da Köprübaşı mevkiinden bes
lenmesi suretiyle, ihtiyacın temin edilmesinin 
doğru olacağına ittifak edildi. Bu suretle 25 
iş yeri 28 e çıkarılmış oluyordu. Şimdi bâzı 
merkezlerde dağıtım tamamlanmış olduğu için, 
Ticaret Bakanlığı ile de mutabakata vardığı
mız ölçüde dağıtımı bitmiş veya bitmek üzere 
olan yerlerden diğerlerine doğru teşkilâtı kay
dırma yoluna gidilebilir. 

Hayvan yemi kredisi bakımından başlıca şi
kâyet şudur : Ziraat Bankasına borçlu olan ve 
123 sayılı Kanuna göre taksite bağlanmış borç
larının ilk taksiti geldiği halde bu taksiti dahi 
ödiyeeek durumda olmıyanlarııı hayvan yemi 
kredisinden faydalanamaması... Bu noktayı Hü
kümette müzakere ettik. Ziraat Bankasının 
normal usullerini zorlamak ve bozmak isteme
dik. Bunu mahzurlu gördük. Neticede • özel 
bir kaynaktan, iç finansman fonundan 10 mil
yon liralık 'bir munzam kredinin, Ziraat Ban
kasının diğer kredi kaynaklarından farklı 
özel ve fevkalâde bir nizam içinde dağıtılması 
mümkün görüldü. Ziraat Bankası, kendi mev
zuatına göre zamanında ödenmiyen borçlara rağ
men yeni krediler açarsa mevcut imkânlariyle 
iş göremiyecek hale geleceğini ve bankanın geç
miş yıllarda çok yıpratılmış olduğunu, tem
silcileri haklı olarak söylediler. 2,5 milyar ka
dar bir meblâğın kredisi bahis konusu olan 
yerde normal nizamı zorlamanın bankayı müşkül 
durumda bırakacağı neticesine varıldı. Bu yo
lun borç ahlâkına uygun olmıyacağı aşikârdır. 
Buna rağmen, Ziraat Bankasına borçlu kim
selerin . de istifade edebileceği 10 milyon lira
lık özel bir yardım fonu sağlanması kabul 
edilmiştir. Bu suretle, banka normal kredi 
imkânlarına, ek olarak Önemli bir yardım daha 
yapmış oluyor. Tohumluk konusuna gelince, 
ofis elinde bulunan ve yerli mahsûlden elde edi
len arpaları muhafaza ediyoruz. Bunların in-
taş tecrübeleri yapılmıştır. 6 000 ton ekime 
elverişli olup tevziine karar verilmiştir. Ayrı-
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ca, fiğ, koringa, yonca gibi hayvan yemleri 
tohum dağıtılması için kabil olan ölçüde hazır
lık yapılmıştır. Ağrı vilâyetine 20 ton fiğ, 3 
ton koringa, Erzurum vilâyetine 50 ton fiğ, 
1,5 ton korunga, Kars vilâyetine 30 ton fiğ 7,5 
ton koringa 1,5 ton yonca. 

Hayvani yemi yem ziraatini teşvik yolunda 
ilgililer gayret göstermektedirler. Tohumluk mik
tarı mahduttur. Ziraat Bakanlığı elinde bol 
miktarda yonca, koringa tohumu yoktur. Bu 
gibi tohumların ihtiyacının durdurulması ted
birleri alınmıştır. 

Baporda sözü geçen İğdır, Dil Çiftliğinde 
hayvan otlatma meselesine gelince, Tarım Ba
kanlığınca bu konu incelenmiştir. Halen altıbin 
koyun ve 1 700 sığırın beslenmekte olduğu bu 
çiftliğin imkânları ancak bu hayvanlara kâfi 
gelecektir, deniyor. Ayrıca hududa bitişik olan 
bu mahalle hayvan sokmanın kaçakçılık vası
tası olarak kullanılmasından ve aynı zamanda 
Devletin hastalıktan koruyarak beslediği hay
vanlara da hastalık bulaştırmak gibi mah
zurlardan endişe edilmektedir. Bu konuda Zi
raat Bakanlığı musirdir; İğdır çiftliğine bes
lenmek için hayvan alınmasına muvafakat et
memektedir. 

Traktör konusu, Tarım Bakanlığı tarafın
dan incelenmektedir. Türk yapısı traktörlerin 
ve hariçten getirilen traktörlerin vatandaşla
rımız tarafından temin edilebilmeleri için Ziraat 
Bankasının kredi imkânları vardır; 

Devlet elindeki traktörleri kira ile vatandaş
ların kullanması mevzuu ise, yine Tarım Ba
kanlığınca incelenmektedir. 

Başlıca şikâyet, şikâyet mevzuu olan, şehir 
ve kasabalarda mukim halkın buğday dağıtımın
dan faydalanmaması konusuna gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, bu sadece Hükü
metimizin tek taraflı bir tasarrufundan ibaret 
değildir. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret 
Bakanlığımızla 80 bin ton buğdayın hibe edil
mesi hususunda müzakereler yaparken bu hu
sus da öne sürülmüştür. Hibeyi yapacak olan
lar nerelerde ve ne nisbette kuraklık olduğunu 
daha yaz aylarından itibaren tetkik etmek su
retiyle bâzı tesbitler yapmış bulunuyorlardı. 
Amerikan makamları, ayrıca hibe tekliflerinde 
açık olarak, gönderilecek 80 bin ton buğdayın 
doğrudan doğruya köylülere verileceğini belirt
mişlerdi. Şehirlerdeki halkın yiyeceği için, ay-
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rica Amerika Birleşik Devletleri ile ve C. A. 
R. E. Kızılay arasında bâzı müzakereler devam 
etmektedir. Bundan da ümitliyiz, bu konunun 
müspet olarak neticelenmesini beklemekteyiz. 
A. B. D. leri ile şehir ve kasabalarda mukim 
muhtaç halkın yiyecek ihtiyacını karşılamak 
için ayrıca buğday ve yiyecek maddesi hibe edil
mesi yolundaki müzakereler müspet şekilde 
sonuçlanırsa gayet kolaylıkla bu ihtiyacı karşı
lamak imkânı hâsıl olacaktır. Eğer müspet bir 
netice alamazsak, elimizdeki hibe buğdayları 
Toprak Mahsûlleri Ofisi vasıtasiyle buğdaya en 
çok muhtacolan kuraklık geçirmiş köylerle, köy 
karekteri arz eden ve geçimi sadece ziraatten 
olan kasaba halkına ihtiyaç nisbetinde tevzi ede
ceğiz. 

Yalnız, büyük bir açıklıkla, Muhterem Se
natörlerimizin huzurunda bir hususu arz etmek 
istiyorum : Bu dağıtım işinde, Hükümet son 
derece aşırı tasavvur edilebileceğinden ötede 
taleplerle karşı karşıya kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Doğu bölgesinde se
yahat ettiğim sırada, halkın huzurunda daima tek
rar ettim; almadan vermek, yalnız Allah'ın kud-
retindedir. Millet fakir olunca, Devlet de zen
gin değildir. 'Siz, Ziraat Bankasına olan borcu
nuzu vermezseniz, siz, 'haliniz olmadığı için Dev
lete vergi vermezseniz, bu Devlet ve bu Ziraat 
Bankası, bir karşılık olmadan, size hibe şeklinde 
ne verebilir, kaç sene verebilir? 

Evvelâ Erzurum, Kars, Ağrı vilâyetlerinde 
başlamış sonra Erzincan ve öümüşane'ye ve or
ta Anadolu'nun kurak illerine sirayet etmiş olan 
talepler, halen Karadeniz vilâyetlerine, Doğu ve 
Gr'üney - Doğu diğer vilâyetlerine sirayet etmiş
tir. Gerçi, Hükümet olarak, bunun böyle 'olaca
ğını önceden tahmin etmiyor değildik. Amerika 
île yapılan ımüzakelerden sonra verilen 80 000 
ton buğdayın kullanılması hususunda, serbesti 
içinde 'bulunmak ve Türkiye sathında, ihtiyaca 
göre, dağıtmak imkânını istedik. Ama daha yaz 
aylarından, kuraklık ölçüsü ve mahsul durumu 
tesbit edilmek suretiyle listeler yapılmış bizim 
makamlarımızdan bilgiler alınmış. Bu suretle 
bize belli illeri ve sadece 9 ili tasrülh ederek ya
pılan Ihibe teklifini kabul durumunda kaldık. 
Yapılan tetkikat neticesinde 9 vilâyette % 40 
m üstünde mahsulün zarar gördüğü tesbit edil
miş. Böyle bir durumda sınırları belli bir hi-
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be teklifiyle karşılaşınca, hayır diyemedik. 
Çünkü 50 - 60 milyon liralık buğdayın halkımı
za intikali mevzubahis idi. 

Elbette kabul edecektik. Fakat yeni müza
kerelere gidilmek suretiyle, hu miktarın artırıl
masını veya 80 'bin ton buğdayın haşka illere 
de tahsislini mümkün kılmak ümidiyle bâzı te
şebbüsler yapıldı. Çünkü, durum tetkik edildiği 
zaman, ortaya yeni talepler ve muhtaç vilâyet
ler çıkmaktadır. 'Başlıca hasar gören kura'k iller 
dışında bulunan illerimizin de yer yer, bir'kaç 
köye münhasır olarak % 60, 70, 80 dolu, sel 
kuraklık hasarına uğradıkları 'bilinmektedir. 
Fakat bu 'haller bu seneye has değildir. Hükü
met olarak evvelâ Erzurum, (Kars, Ağrı illeri
mize çok geniş (şekilde yardım elini uzattık. 80 
bin tonluîk Hibe Anlaşmasından adı geçen [Kon
ya, Ankara, Çan'kırı, Niğde, Kayseri ve Nev
şehir'i ikinci plânda tüttük. Erzincan ve Gü-
müşane başta olmak üzere, Hibe Anlaşması dı
şında kalan iMuş, Bingöl, Van, Elâzığ, [Bitlis, 
Malatya, Tunceli, Trabzon, Urfa, Samsun, Ma-
raş, Sivas, Kırşehir, Kastamonu illerimize de 
bir miktar kredi ile buğday dağıtma imkânı 
sağladık. Malî portesi çok büyük değildir. Ame
rika'dan sağlanmış olan hibe sayesinde, daha 
evvel Kars'a, Erzurum'a ve Ağrı'ya yapmayı 
tasarladığımız fedakârlığın bir kısmını, diğer 
illerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ak
tarmak im'kânı elde edilmiştir. Hükümet, bu im
kânı bulduğundan dolayı rahatlık duymuştur. 

Şunu da arz edeyim arkadaşlar, bunca güç
lük ve stok darlığı içinde bunca gayrete rağ
men şikâyetler, talepler hudutsuzdur. Yüksek 
Heyetinizin bizden yalnız buğday isterken, yal
nız yol isterken değil, bâzı vergfi kanunlariyle 
huzurunuza geldiğimiz zaman da yardımcı ol
masını istirham ederim. 

Hükümet ve meclisler, Hükümet ve T. B. 
M. M. üyeleri bu dâvalarda el ele vermedikleri 
takdirde işin içinden çikılmıyacağını arz etmek 
(isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen 'gün müzake
resi yapılan Zirai Gelir Vergisi kanun tasarısını 
hatırlatmak istiyorum. Hükümetin bir ricası 
vardı. Yeni kanun Temmuz ayına kadar çıt
sın. Bunu teminat altına almak için eski kanu
nun tatbikatı belli bir süre için tehir edilsin. 
Böyle olmadı. Çünkü bu 'hususta bir kayıt var. 
Kanun çıkması gecikir.se, varlıklı müstahsil 
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vatandaştan bu yıl vergi almmıyacak. ihtiyaç
lar böyle karşılanmaz. 

Doğu bölgesinden başlıyan kıtlık feryadı 
memleketin her tarafına sirayet ediyor. Ayrıca 
filân yerde yol yok, Doğu okul ister, hayvan
cılık yatırım ister, geri bölgeler sanayi tesisi 
ister, ve daha neler... Arkadaşlar bütün bu ta
lepler karşısında, ödiyebilecek vatandaştan ver
gi alıp, muhtaç, vatandaşın ve memleketin der
dine derman bulunacak. Dertlerin ve taleplerin 
hududu yoktur. Bu sayılan dert sadece üç vi
lâyetin derdi değildir. Evvelcede arz ettim ki, 
bu dert ne üç ilin ne bu yılın, ne de birkaç yı
lın derdidir. Bu dert, birikmiş bir derttir. 

Bir arkadaşım, Doğu'da yol yok buyurdu
lar. Evet yol şebekesinin tamamlanamadığı doğ
rudur. Ama şükredelim ki, bu Devlet, demiryol
larını Kars'a kadar götürmüştür. Kars'a ka
dar demiryolu gitmeseydi, Kars, Sivas, Erzu
rum bu kışta kıyamette bilmem nasıl beslenirdi? 

Amerikan buğdayı iskenderun Limanına ge-
lece'k ve kalacaktı. Bugün demiryolu var. Ağ
rı 'ya Tahir dağlarını aşarak kış - yaz geçit ve
ren bu karayolu var. Gönül bu yatırımların art
masını istiyor. 

'Bu vesile ile şunu da arz edeyim "ki, rapor
larda da belirtildiği üzere, karayolları idaremiz 
yolları açık tutmuş ve yer yer Silâhlı Kuvvetle
rimizden de faydalanılarak buğday ihtiyaç yer
lerine ulaştırılmıştır. 

Şimdi arz edeceğim rakamlardan anlaşıla
cağı gibi, pekçok sayıda vatandaşımız, şu daki
kaya kadar bu yardımdan faydalanmışlardır. 
1 Şubat tarihine kadar olan dağıtım rakamları 
elimizdedir. 

Erzurum merkezinden Şubat başına kadar 
74 bölge 972 bin ton, Oltu'da, kazanın 49 kö
yüne 655 ton, Pasinler'in 39 köyüne 410 ton, is
pir'in 38 köyüne 392 ton, Tortum'un 31 köyüne 
440 ton, Aşkale'de 39 köye 664 ton, Köprüköy*-
de 20 köye 285 ton, Horasan'da 31 köye 750 ton, 
Hacıömer'den 16 köye 175 ton buğday dağıtıl
mıştır. 

Ağrı merkezinin 51 köyüne 365 ton 
Diyadin'de 22 köye 243 » 
Eleşkirt'te 29 » 246 » 
Patnos'ta 15 » 139 » 
Tutak'ta 35 » 228 » 
Doğubayazıt'ta 203 » 

buğday dağıtılmıştır. 
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Doğubayazıt'ta da kaç köye dağıtım yapıl

dığı telgrafta bildirilmiyor. Kars'a gelince : 
Kars merkezinden, 53 köye 1 633 ton 
Arpaçay'da 19 » 330 » 
Ardahan'da 8 » 122 » 

Köprübaşı (Kağızman) da 36 » 575 » 
Başgedikler'de 13 » 300 » 
Kızılçakçak 14 » 311 » 
Sarıkamış 22 » 515 » 
Sclim'de 20 » 450 » 

•dağıtılmıştır. 

Bu rakamlar 1 Şubat tarihi itibariyledir. 
Rakamlar bu arada hayli artmıştır. Meselâ Er
zurum merkez iş yerinden 1 Şubata kadar 972 
ton verilmişken, 13 Şubat tarihinde kredili sa
tıştan hibeye geçilmesine kadar bu miktar 1 717 
tona çıkmıştır. O tarihten beri yeni anlaşma 
ile sağlanan hibe buğday dağıtılmaktadır. Yal
nız Kars merkezinde 13 Şubata kadar dağıtım ] 
2 500 tonu bulmuştur. Aynı iş yerinden, son ya
pılan hibe anlaşmasından bu yana 550 ton buğ
day dağıtılmıştır. Ağrı merkez iş yerinde, 13 
Şubata kadar buğday dağıtımı 808 tonu bul
muştur. 

Son olarak, 22 Şubat tarihinde Ağrı'dan ha
ber almış bulunmaktayız. 1 Şubata kadar 51 
köye dağıtım yapıldığı halde halen köy adedi 
108 e çıkmıştır. Buğday yardımı 365 bin ton
dan 985 bin tona çıkmıştır. Bu rakamlar yalnız 
Ağrı merkezine aittir. Doğubayazıtta 1 Şubatta 
203 ton olan dağıtım, 22 Şubatta 547 tona çık
mıştır. Diyadin'in 22 köyüne dağıtılmış iken 
şimdi 50 köye dağıtılmış, dağıtılan buğday da 
243 tondan 606 tona varmıştır. Eleşkirt'te 1 Şu
bata kadar 29 köye dağıtılmış iken şimdi 67 kö
ye dağıtılmış, buğday miktarı 246 tondan 658 
tona çıkmıştır. Tutak'ta bu rakamlar 35 köy 
iken, şimdi 69 köye çıkmış ve buğday 228 ton
dan 414 tona yükselmiştir. 

Ağrı vilâyeti dâhilinde, Ziraat Bankası şube 
ve ajansları tarafından 406 köy ve mahalleye, 
22 Şubata kadar 1 364 785 liralık yem kredisi 
dağıtılmıştır. Kredi dağıtımına devam edilmek
tedir. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, kışta kıyamette, 
elden gelen yapılmıştır. Hükümet geç tedbir 
aldı, dediler. Bilmiyorum, bununla neyi kasdet-
t i ler? 
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Hükümet kurulur kurulmaz, daha progra

mını bile arz etmeye vakit bulamadan, müspet 
neticeleri Senato Heyeti raporiyle kabul edilen 
bâzı tedbirleri almıştır. % 90 tenzilât gibi, 
Amerikalılarla müzakereye girmek gibi birçok 
tedbirlerin bir kısmı derhal alındı, bir kısmı 
plânlandı. Memleketin imkânları, şartları ma
lûm. Şu dakikaya kadar bu kadar çok sayıda 
köye kadar yardımın ulaştırılmış olması zanne
diyorum ki, Devletin ilgisini göstermek bakı
mından iyi bir işarettir. Hudut dışındaki rad
yoların daimî tahrik altında olan bir bölgede, 
bu kesif Devlet ilgisi iyi tesir etmiştir. Yardı
ma muhtacolduğu anda Devletin ilgilenmesi, 
her şeyden evvel bölgede mânevi bir kuvvet 
kaynağı olmuştur. 

Gözler Ankara'ya çevrilmiştir. Halkın has
retini çektiği yakın ilgiyi idare göstermiştir. 
Yardım kazaya, köye ulaşmış, bâzı hallerde as
kerî araçlarla kapısına kadar ithal buğdayı 
ulaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvan yemi kre
disi bakımından bir noktayı arz etmek isterim. 
Yüksek Heyetiniz inceleme grupunu teşkil et
meden önce huzurunuzda bu konuda ilk mâru
zâtta bulunduğum zaman, yazdan beri Doğu'ya 
Ziraat Bankası tarafından yapılan ilâve plas
manları arz etmiştim. Borçlu olan vatandaşlar 
bundan istifade edemediler : Bankaya borçları 
olanlar değil, borçlarını ödemiş olanlar bundan 
faydalandılar. Yazdan itibaren yapılmış olan 
bu kredi ilâveleri yalnız 3 vilâyet değil, birçok 
başka Doğu illerimizi de içine almış ve ceman 
9 milyon 564 bin liraya baliğ olmuştur. 

Son verilen ve borçlu vatandaşların da ha
zan yemi için kullanabilecekleri miktar 10 mil
yon lira da ve eski 9 milyona ilâvedir. 10 mil
yon liranın iki milyon lirası Erzurum yem fab
rikasından ve satış yerlerinden kredi ile hay
van yemi mubayaası için kullanılacaktır. 

Yeni bir imkân olaruk sağlanan 10 milyon 
liranın dağılış tevzii şöyledir : Erzurum'a 
2 925 000, yani takriben 3 milyon nakdi, 
731 000 ayni olmak üzere ceman 3 656 000 lira, 
Kars vilâyetine 3 858 000 nakdi ve 962 000 ay
ni olmak üzene 4 812 000 lira, Ağrı vilâyetine, 
1 225 000 lira nakdi, 306 000 lira ayni olmak 
üzere 1 531 000 lira, yani ceman 8 milyon lira 
nakdi 2 milyon lira ayni kredi sağlanmıştır. 
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Bu kredinin üç vilâyet arasında dağıtımın

da tamamen objektif ölçüler esas tutulmuş 'hay
van sayısı nazarı itibara alınmıştır. 

Bu vesile ile bir temenniye daha cevap arz 
edeyim. Ziraat Bankası borçlun tecil edilsin 
dendi. Kuraklık dolayısiyle Ziraat Bankasının 
karşılaştığı tecil talepleri çok geniştir. 45 ili
mizin 132 ilçesinde 'böyle talepler gelmiş ve 
2 429 köyde 124 154 borçlunun 52 milyon lira
yı hulan borcu tecil edilmiştir veya tecil mua
melesi bitmek üzeredir. îstiyen arkadaşlara dos
yadaki tafsilâtı verebilirim. 

Bunun dışında Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile ilgili olarak, 85 İlçede 1 253 köyün borçları 
tecil edilmiştir. Bu suretle tecil edilen borç mik
tarı da 77 milyon liraya yakındır. 

Bu itibarla, yapılan kredi yardımının dışın
da, 70 milyon liralık bir alacağın takside ve te
cile bağlanması hususu da vatandaşın satmal-
rna gücüne bir destek olarak düşünüldüğü tak
dirde; ayrıca yani naklinde Devlet Demiryol
larının % 90 nisbetinde tarife indirimi yaptığı 
da hesaba katılırsa yapılan fedakârlık daha iyi 
anlaşılır. 

Doğu'da, son günlerde fiyatlar Orta - Ana
dolu'daki yem fiyatlarının altına düşmüştür. 
Zannederim ki, Doğu bölgesinin karşılaştığı ola
ğanüstü durumla gerekli şekilde mücadele edil
miş hulunmaktadır. Kış olağanüstü şekilde uza
dığı takdirde1, 'hayvan yemi bulunamaması sebe
biyle yine güç bir durumla karşılaşabiliriz. Hü
kümetiniz bu mesele üzerinde de durmaktadır. 
Kış uzadığı takdirde, fizikî olarak maddi ola
rak, mevcut yem miktarı hayvan sayısına naza
ran ihtiyaca belki kâfi gelmiyebilir. Bu mmta-
kalarda maalesef zaman zaman karşılaşıldığı 
gibi bir hayvan kırımına yol açabilecek fevkal
âde bir durum meydana çıkabilir. Bunun ted
biri ancak uzun vadeli yatırımdır. Bunun ted
biri fenni hayva.ncdiktir. Halen «saldırın ça
yıra, m evlâm gayıra» tarzında özetlenebilecek, 
bin bir muhataraya mâruz bir hayvancılığımız 
vardır. Eski bir Tarım Bakanımızın «Çaldım 
çayıra, mevlâm gayıra» tarzında özetlediği bu 
iptidai besicilik kurtulmadığımız ve fennî <be-
sieılik yapmadığımız müddetçe hayvancılığımız 
fazla inkişaf etmiyeeektir. Erzurum Fabrikası
nın stokları erimeden duruyor. Nakdi yardım 
yaptığımız ve bu yemleri kredi ile dağıttığımız 
halde vazivet bövledir. Bunun sebebini eğitini 
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ve öğretim noksanlığında aramak gerekir. Er
zurum Fabrikasında 500 bin ton yem stoku bek
liyor. Bunları s&tmalacak hayvan sahibinden 
peşin para da istemiyoruz. Bunun için 2 milyon 
lira Ziraat Bankasına yatırılmıştır. Uzun vadeli 
tedbir bu dâvayı halleder. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu'nun kuraklı
ğı vesilesi ile Doğu kalkınmasına dair uzun mü
zakereler yapıldı; bu sene yalnız 'bütçeden Do
ğu'da yatırımlar için 275 milyon lira ayrıldı. 

önümüzdeki yıllarda, beş yıllık plân devre
si içinde, daha fazla iç ve dış kaynak temin et
mek suretiyle, çok gelişmeye müsaidolan bu 
bölgenin kalkınması için daha fazla ve plânlı 
yat irim yapılacaktır. 

Uzun yılların biriktirdiği dertlerin ıstırap
ların üç, beş ay içinde giderilmesine imkân ol
madığını takdir edersiniz. 

Evvelce de arz ettiğim gibi, Doğu'nun du
rumu, hattâ, evvelki Hükümetlerin zimmetleri
ne de kolayca kaydedilmemelidir. Şüphesiz bi
zim de hata ve ihmalimiz olabilir. Bizden ev
velki Hükümetlerin de, ondan evvelki Hükü
metlerin de... Meselâ Doğu'da meraların tahrib-
edilmesi tenkidedilebilir. Ormanların tahribi ve 
bu tahripler yüzünden yağmurun bile yer yer 
dost olmaktan çıkıp düşman haline gelmesi 
pek acıdır. Bunlar biraz da asırların bize bı
raktığı mirastır. Bilgi ile çalışarak, yılmadan ve 
milletçe elele çalışarak bu çemberden çıkmamız 
lâzımdır. Ve mümkündür. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BİR ÜYE —- Efendim, Hükümetin yapmış 
olduğu plânlı çalışmanın Van vilâyetine kadar 
uzatılmış olduğunu görmekle çok memnunum. 
Acaba Van vilâyetinin komşusu olan Hakkâri 
vilâyetine de 'bir yardım yapılamaz mı? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Devamla) — Yardım istiyen vilâyetlerin ade
di cok arttı, müsaade ederseniz listeye baktık
tan sonra cevap vereyim. Listeye göre 'bugüne 
kadar çıkmış olan kararnamelere Hakkâri vilâ
yeti dâihil değildir. Bakanlar Kurulunun kabul 
ettiği bir usul vardır. Her hangi bir vilâyetten 
bir talep vâki olduğu takdirde, bu talep evve
lâ Ticaret Bakanlığınca incelenmektedir. Tica-
rei Bakanlığı durumu. Toprak Mahsulleri Ofi
si ve bayka yetkili organlar vasıtasiyle tetkik 
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ettirip kuraklığın ve tahribatın miktarını tes-
bit etmektedir. Gerekli görürse Başbakanlığa 
bir teklif yapmakta ve Bakanlıklararası Komis
yon mevzuu karara 'bağlıyarak Başbakanın tas
vibine sunmaktadır. Bugüne kadar Hakkâri vi
lâyeti ile ilgili olarak Komisyonumuza 'bir tek
lif ve talep intikal etmiş değildir. Mâruzâtım 
bu kadar. Huzurunuzdan hürmetle ayrılırım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMÎ BAYSOY (Erzincan) — Muh

terem arkadaşlarım, bu Doğuya buğday yar
dımında benim anlamadığım bir taraf var! 
Sayın Bakan Doğu seyahatinden bahsederken 
buğdayın vatandaşlara kredili olarak verilece
ğini beyan 'buyurmuşlardı. Ayrıca Yüksek Se
natonun huzurunda verdikleri izahatta yine 
kredili olarak verileceğini 'beyan buyurmuşlar
dı. Bizim de tensip buyurduğumuz bu heyet 
Doğuyu dolaşarak yegân yegân temas ettiğimiz 
her topluluğa, 'buğday kredili olarak verilecek 
dedik. Fakat arkasından kulağımıza gelmeye 
başladı ki, kredili değil de hibe olarak verile
cekmiş. Şimdi burada Sayın Bakan buyurdu
lar ki, üç. vilâyete hibe olacak. Bir taraftan Zi
raat Bankası borçları tecil üstüne tecil, yapıl
dığından şikâyet ediyoruz, bir taraftan evvelâ 
kredili buğday vereceğiz diyoruz, arkasından 
bağışlıyoruz. Zaten köylünün kulağında böyle 
bir şey var; bence Ziraat Bankası alacaklarını 
bu şekilde biraz zor alır. Hibe edilmesine ben 
şahsan taraftar değilim, şahsi görüşümü arz 
ediyorum. Emek karşılığı olmıyan yardımlar 
faydasızdır. Bizim Şark malûm, bir hırka, bir 
lokma. Hükümet nasıl olsa bana bedava buğ
day veriyor, borçlarımı tecil ediyor, demekte
dir. 

Arkadaşlar, benim şahsi kanaatim, foir şey 
almadan vermek doğru değildir. Bizim köylü
müzün arazisi hayvan verimini ve ihtiyacını 
karşılayacak durumdadır. Eğer ondan verim 
istiyorsak, eğer ondan istifade etmek istiyor
sak, her şeyden evvel onu çalıştırmasını bile
lim. 

Meselâ Sağlık Bakanlığı 'bâzı yerlerde pilot 
bölgeler kurmuştur. Gönül isterdi ki, Ziraat 
Bakanlığı da bu şekilde pilot bölgeler kursun. 
Ziraatte, veterinerde, ormanda bir seferberlik 
Teşkilâtı kursun. Nitekim, bu tatbikatın çok 
iyi misalleri ilerde görülecektir. îyi çalışan zi-
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raat teşkilâtlarının 'bulunduğu yerlerde pekâlâ 
banka borçları ödenmiştir. Veya ödenme yolu 
tutulmuştur. Tabiî bu iş pek kolay değildir. 
Üç sene, 'beş sene vermezler, yalnız dediğim gi
bi çalışıldığı takdirde pekâlâ borçlular 'borçla
rını ödemeye başlıyacaklardır. Hakikaten Hü
kümetin bu yardım mevzuunda çalışma şekli 
takdire şayandır. Şahsan da gittik, gördük. 
Bilhassa kim verdiyse bu fikri Allah razı ol
sun, tatbik edenden de razı olsun; Doğu'ya en 
büyük yardım Devlet Demiryollarında yapılan 
tenzilâttır. Bu tenzilâtı duyan halk 'bir araya 
gelmişler, hayvanlarına en çabuk ve en ucuz 
yemi nereden buldularsa, temin edip memleket
lerine sevk etmişlerdir. Bence çalışma bu şekil
de olmalıdır. Bedavacılığa bir nihayet vermek 
mecburiyetindeyiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
NÎHAT PASlNLÎ (Erzurum) — Efendim 

ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan içtüzük gereğin

ce konuşabilirler. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Arka

daşlar, bir hususu tavzih etmek için söz almış 
bulunuyorum. Arkadaşımız ehemmiyetli bir 
noktaya temas ettiler. Biraz önce Yüksek Heye
tinizi fazla yormamak için neden kredili satış
tan 'hibeye geçildiği hususunun tafsilâtına gir
medim. 

Muhterem arkadaşlar, krediyle buğday satış 
kararnamesi çıktığı zaman şu itirazla karşılaş
tık: «Hasat mevsiminden sonra yani 1962 yılı
nın sonbaharında alınmak üzere trağday dağı
tıyorsunuz. Vatandaşlar, hem o yıl ihtiyacı olan 
buğdayı ayıracaklar, hem de size borç ödiyecek-
ler, yani hem önümüzdeki yıl yiyeceklerini kar-
şılıyacaklar, hem de borç Ödemeye yetecek ka
dar satış yapacaklar. Bu olmaz, bu mümkün 
değildir. Sonbalhar geldiği zaman bu imkânsız
lık kendini gösterecektir. Böyle itirazlar ya
pıldı. 

Şimdi neden hibeye geçildi meselesi üzerin
de duracağım. Amerika Birleşik Devletlerinin 
zirai «Surplus» yardımı, gıda maddelerinin faz
lasını verme mevzuu, A. B. D. nin 480 sayılı 
kanunlarına tâbidir. Amerika'nın bu kanunun
da üç fasıl vardır. Birinci fasıl; dolar istenme
den karşılığı mahallî para ile ödenmek sure
tiyle satış yapma yetkisi verir. Türkiye uzun 
yıllardan beri bundan istifade ediyor. Bu yıl 

— 123 — 



C. Senatosu B : < 
da istifade edecektir. Bu yıl bir milyon tonluk 
anlaşma yapılmıştır. Yeniden 400 'bin ton alın
ması bahis konusudur. Önümüzdeki yıla bir 
stokla girebilmemizi mümkün kılacak müzake
reler içindeyiz. 

Tüıtk parası ödemek suretiyle alldığımız buğ
daydır. Birinci fasıl bu, Türk paralarını Ame
rikalılar alıp g'ötürim'ez'lor; bir kısanı Türkiye'
de «karşılık para» .adiyle kalır; Ibir kıtımı da 
buradaki 'bürolarının çalışmaları ve kendi ihti
yaçları için kullanılır. Buluların bir kısmı zaman 
zaman yapılan anlaşmalarla serbest bırakılır. 
Türk paraisı olaraüc yatırımlarda kullanılır. 480 
sayılı Kanunun bir de 2 ııei faslı vardır. Bu 
ikinci fasıl; bir âfete mâruz 'kalan bölgelerin 
hakkına ABD tarafından 'hibe olarak verilecek 
olan zirai mahsul fazlasına dairdir. B'iz'üm 
Amerikalılarla imzaladığımız cıdki anlaşmalara 
göre yapılan yardımlar hep 1 inci fasla müste
niden yapılıyordu, Fakat bu sene Doğu ille rin
de ve bâzı illerde meydana gelen kuraklığı dost
larımız müşahede ettikleri için, İkinci fasla 
dayanarak, Türk parası karşılığı dahi olmaksı
zın, faıinaimen liilbe şelkliııde !bir miktar buğday 
vermeyi ıkabul ettiler. 

2 ned fasla göre hibe şeklinde alman bu buğ
day [karşılığında bir kuruş verilmediği için, an
laşmaya temel (teşkil eden kanunun âmir hük-
«mü gereğince, vatandaşa bu gıda maddesi mec
cani olarak, hiejbir [karşılık islenmeden verilir. 

Böyle sıkıntılı bir anda ve bir âfet karşısın
da para ve Senet isltelmenin dahi hatalı olacağı 
gerekçesinden hareket edilerök hibe anlaşması 
yapılmış ve yardım konulmuştur. Biz elimizde
ki 80 bin 'ton buğdayı ne satmaya ne de bunla
ra 'mukabil senet almaya mezun değiliz. İşte bu 
itibarla 'kredili tsatıştan hibeye geçildi. 

tk i türlü taıtib'ikat oldu; Ibir kısum. vatandaş
larımıza kendi 'mahdut imkânlarımıza dayana
rak (krediyle buğday verdik, bir Ikusmına şimdi 
hibe olarak veriyoruz. Bu ilki türlü tatbikatın 
mahzurlarını telâfi etmek için de Hükümetçe dü
şündüğümüz bâzı tedbirler vardır, zamanı gelin
ce ve kesin karara bağlanınca arz edeceğiz. 

Her halde, borç verdiğimiz zaman ıbu borcu 
ödeme ahlâkını da yerleştirmek lâzımdır. Eğer 
karşılığında bir şey alamıyacaksak, hibe ettik, 
(bağışladık demek lâzımdır. Bu hususta arkada
şımla beraberim. Hürmetlerimle. 

2 1 . 3 . 1962 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Pasinii. 

, NİHAT PASÎNLı (Erzurum) — Efendim; 
: bendeniz bir noktayı tasrih etmek üzere söz al

mış bulunuyorum. Sayın Bakandan, şehirlere; de 
| İni hibe yoliyle buğday verilsin diye değil, yalnız 
i köy karakterini taşıyan kazalarımızı lütfen bir 
! daha tetkik etsinler. Bendeniz bunu hususi rica 
ı etmiştim. Sayın Fehmi Bey arkadaşımın sözie-
! .riııe bendeniz maalesef iştirak etmiyorum. Çün

kü memlekette bir âTefle karşı karşıya, kalınabili-
nir, elbette ki, burada kredi yerine 'hibe yoliyle 

i yardım edilecektir. Nitekim dostumuz Birleşik 
; Amerika Devletinin, bize hibe yoliyle yaptığı 
! yardımın Sayın Bakanımız müjdosiylc açıkladı. 

Belki yarın Hükümet olarak başka şekilde ted-
1 birler alınacaktır; bu yönden Hükümetin yakın 

alâkasından ve Bakanın buradaki izahatından 
, dolayı, Hükümete ve Bakana teşekkürlerimi arz 

ederim. 

BAŞKAN — Oekemoğlu. (Ekseriyet kalmadı, 
:' sesleri.) 

AHMET ORKEMOĞTVll (Sivas) — Mılhte-
; rem arkadaşlarım; Sayın Devlet Bakanı Turhan 

Feyzioğlu arkadaşımızın, tabiî âfetler neticesin-
\ de Doğu bölgesinde... (Ekseriyet yoktur, 4 kişi 
1 ayağa kalkıyoruz, sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim; söz verdim, lütfen 
| dinleyin, ondan sonra. (Konuşsun, konuşsun, ses-
i leri.) 
! AHMET ÇEKEMOĞLÜ (Devamla) — Doğu 
I Bölgesinde tesbit edilen vilâyetlerde alman ted-
j birler hakikaten çok bahis ve maksada uygun şe-
\ kilde yapılan faaliyetlerin neticesinde bu yardı-
| mm temin edilmiş olmasını şükranla karşüama-
| mak elden gelmez. Fakat bunun yanında diğer 
j vilâyetler çapında ve bunlardan daha fazla ihti-
| yacı olan mıntakalarm nazarı itibara alınması 
• 'zaruretine kaani bulunmaktayız. Bu münasebetle 
I Sivas'ın durumunu arz etmek ihtiyacını hisset-
' inekteyim. 'Sivas, esasen zirai kabiliyetler bakı-
j mından tamamen imkânsızlıklar içindedir, hubu-
i bat istihsali âzami miktarda düşüktür. Sivas'-
! m bilhassa ayrı bir hususiyeti vardır. Zirai is-
j tihsali hububattan ibarettir; orada arpadan ve 
i buğdaydan başka hiçbir şey yetiştir ilmemekted ir. 
! Hayvancılık mevzuunda bir imkân sağlıyacak 
j bir vilâyet değildir. SBugün onbir kazasiyle Si-
I vas'm geçim şartları, bu haliyle iki kazası hariç, 
! diğer 'kazaları zirai im kansızlıklar içindedir. Her 
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aileden mutlak surette !bir iki kişi istanbul'a, İz
mir'e ve Adana'ya çalışmak için giderlerdi. Böy
lece maişetini temin etmek imkânları vardı. Son 
zamanlarda bu çalışma imkânını da temin edeme
melerinden dolayı, çok feci bir vaziyete düşmüş 
bulundukları açık (bir hakikattir. 

Sivas'ın bu mevzuda yardıma nail olamaması 
keyfiyetini, sesini vaktinde, Sayın Devlet Baka
nının da beyan ettiği gibi, duyuramamış olma
sından mütevellit bir talihsizlik olarak telâkki 
etmekteyim. Nitekim 16 . 12 . 1961 tarihinde 
Sivas vilâyetinde Sivas'ın bu durumunu tebarüz 
ettirmek suretiyle Hükümet nezdinde teşebbüse 
geçilmiş, 5 bin ton yiyecek ihtiyacına 3 '500 ton 
da tohumluk ihtiyacına zaruret olduğu bildiril
miştir. Sivas'a bu yıl için 1 500 ton tohum
luk tahsis edilmiş, her ne halse hunun da Ibir kıs
mı iptal edilmiş, ancak 720 ton Sivas'a verilmiş. 
Bu miktar da 2 - 3 kazaya tevzi edilmek suretiyle 
vilâyet tohumluk imkânlarından tamamen mah
rum bırakılmıştır. Bu zaruret karşısında yiye
cek bakımından mahrum duruma düşmüş vazi
yettedir. Âcil tedbirler alınmadığı takdirde, Si
vas'ın; Erzurum, Ağrı ve Kars vilâyetleri gibi, 
çok sefil ve perişan bir vaziyete düşeceği muhak
kaktır. Bu itibarla, Sayın Turhan Feyzioğlu ar
kadaşımız bir devre Sivas Milletvekilli iğini yap
mış olmaları itibariyle, Sivas'ın arz ettiği husu
siyetleri benden çok daha iyi bilirler. Çok acı 
ıbir vakıadır. Buigün Sivas'ta ekmek yerine ah
lat yiyen vatandaşlarımız vardır. Ahlat, hepiniz
ce malûmdur, armudun küçüğü ve bilhassa kum-
lusudur. Bunu güneşte kurutuyor ve un yapı
yorlar. Bu undan ekmek yaıpmak suretiyle ihti
yacını gidermeye çalışmak ıstırarında kalıyorlar. 
Bu şartlar karşısında, muhterem Bakanın Sivas'
ın Ibu durumlarını nazara alacağını, Sivas için de 
âcil tedbirler alacağını ümidederim. Hürmetle
rimle. (Ekseriyet yok, sesleri.) 

BAŞKAN — Ekseriyetin bulunmadığını sa
yın arkadaşlar söylüyorlar; halbuki elimizde 
birçok: sorularımız var. Sayın Bakanlar bu mev
zular için buraya gelmişlerdir. Her defasında 
gelebilme imkânını belki bulamazlar. 

2 1 . 3 . 1962 O : 1 
i CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 

Karâhisar) — Söz istiyorum efendim. 
İ BAŞKAN — Buyurun. 
1 CELÂL TEVFİK KAEASAPAN (Afyon 
| Karâhisar) — Muhterem arkadaşlar, ekseriye-
j tin olmadığı hepimizin malûmu, heplimiz bunu 

görüyoruz; gayet mühim bir müzakere, fakat 
j alâka maalesef mahdut. (Oruçlu zamanda, bu 
j vakitte alâka olur mu sesleri) Beyefendiler;. 
| bundan bir saat evvel de vaziyet pek parlak 
i değildi. Çok rica ederim, bütün gözler bizde

dir. Biz de kendi mesaimize ne derece bağlı 
olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Bu 
şart, laubali bir hal alıyor. Bilhassa Yüksek 
Senatodan özür dilerim, 'bu hiç yakışmıyor. 

j (Doğru, doğru sesleri) 
I Memleketin bu kadar sıkıntılı bir zamanın

da arkadaşlarımızın vazifeleri başında bulun
maları elbette lâzımdır. Bu itibarla bu işi cid-

j diyetle ele almak, Yüksek Riyasetin 'başlıca va-
I zifelerinden (birisidir. (Bravo sesleri) Bu vazi

yette gayriciddî bir şekilde 'müzakereye devam 
etmeyi bendeniz vicdanen doğru bulmuyorum. 
Hürmetlerimle. (Bravosesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, ekseriyetin olma
dığı muhakkak. Bu suretle müzakereye devam 
-etmemize imkân yok. Yalnız Başkanlığın mâ-

j ruzatı olacak; ayın 5 nci günü yani Pazartesi 
I günü Millet Meclisiyle beraber iki Meclis müş

terek toplantı yapacaklar, bu sebeple 5.2.1962 
Pazartesi günü saat 10 da Sayın üyelerin teş-

[ riflerini rica ederiz. Ayrıca; aynı gün saat 15 
| te de bir toplantı yapmaya mecbur kalacağız; 

yakın bir zamanda gelmesi muhtemel mühim bir 
kanun var. Aynı gün saat 15 te de toplantı ya-

j pacağız. (Anlaşılmadı sesleri) Efendim; Pa
zartesi günü saat 10 da iki Meclisin müşterek 

I toplantısı için davet ediyorum. Aynı gün saat 
15 te de Senatonuz toplanacaktır. (Kabul, ka-

ı bul sesleri) 
j Efendim ; 5 Mart 1962 Pazartesi günü saat 

15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 17,50 





Dönem : 1 / I 
Toplantın C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 4 1 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanana geçici iki madde eklenmesine dair 

Millet Mecl since kabul olunan kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 

Bütçe Komisyonları raporları (M. Meclisi 
2 /77, C. Senatosu 2 /8 ) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği l£ . 2 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 769-327 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca 9 . 2 . 1962 tarihli 44 ncü Birleşimde kabul edilen metni ile kanun teklifi dos
yası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

ö. Z. Dorman 

Not : Bu teklif 10 . 1 1962 tarihinde Başbakanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 2, 9 , 2 . 1962 tarihli 4.1 ve 44 ncü birleşimlerinde de görüşülerek kabul edilmiştir, 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 16.2.1962 

Esas No. 2/8 , 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 9 .2 .1962 tarihli 44 ncü Birleşiminde kabul edilen, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanının 12 .2 .1962 tarihli tes-
kereleriyle Komisyonumuza • gönderilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Metnin 1 nci maddesindeki (... yalnız Türkiye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, muh
taç, dul ve yetimlerine....) cümlesindeki (muhtaç) kelimesi 5434 sayılı Kanunun prensibolarak 



dul ve yetimlere muhtaçlık durumları aranmaksızın aylık bağlanması kabul edilmiş bulunduğu 
cihetle bu madde ile dul ve yetim aylığına müstahak olacakların durumları diğerlerinden fark
sız mahiyet arz etmekte bulunması bakımından muhtaçlıklarının aranmaması lâzımgeJeeeği neti 
cesine varılarak maddedeki (muhtaç) kelimesi çıkarılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 107 nci maddenin son fıkrasındaki 
(... 1683 sayılı Kanunun şümulüne girenler hakkında da...) cümlesindeki (hakkında da) kelime
leri kanun tekniği ve ifadesi bakımından muvafık mütalâa edilemediği cihetle çıkarılarak (gi
renlere de) şeklinde tadili suretiyle kabul edilmiştir. 

Aynı maddenin geçici 108 nci maddesi aynen kabul edilmişse de; 
«Tediye esnasında vâki olacak mükerrer ödemelerin önlenmesi bakımından mahkumiyetleri 

dolayiısiyle emekli aylıkları kesilmiş bulunanlara müracaatlerini takibedeıı aybaşından itibaren 
aylıklarının iadeten tahsisi hüküm altına alınmış 'bulunmaktadır. Aue:-ık bu gibilerin nıer'i hü
kümlere göre dul v<; yetimlerinin Emekli Sandığınca üçer aylık devrelerle tediye yapılmakta ol
duğu kendilerine bağlanacak aylık mebdeine nazaran dul ve yetimlerim1 fazla ödenmiş aylıkla
rın istirdadı, daha açık bir ifade ile mükerrer tediyeye mahal kalmamasını onlemok maksadiyle 
ikinci tediyede bağlı bulunduğu idare ve sandıkça aradaki faikın nazarı itibara alınacağı tabiî 
bulunduğu ve bu itibarla da mükerrer tediye mevznuba'hsolamıyaeağı» hususunun gerekçede 
belirtilmesi Komisyonum uzca uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzca, ekseriyetle kabul edilen kanun metni havalesi gereğince Bütçe Komisyonu
na gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Malî ve iktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Bursa 
Cahit Ortaç 

• 

Tabiî Üye 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur 
Şükran özkaya 

Üye 
İstanbul 

Sabahattin Tartmam 

Üye 
Sivas 

Bu Bapor Sözcüsü 
Manisa 

Refik ülusoy 

Üye 
Ankara 

Rifat Etker 

Üye 
tzmir 

Hilmi Onai 

fîulÛM Söylemezoğlv 

Söz 
Mı 

Mı 
m; 

Sözcü 
Gaziantep 

ha k ki m m ah f uzdur. Mı 
ıhatifim, muhalefet 

şerh im eklidir. 
%ehi islâm 

Üye 
Artvin 

ıi'haiifim, söz hakkım 
ılıfuzdur. Muhalefet 

şerhim eklidir 
Fehmi AIpaslan 

Üye 
Manisa 

(Mıan Siler san 

Üye 
Van 

Faruk I. 

ıha 
Tabiî Üye 

lifini, ,söz hakkın 
mahfuzdur 

Suphi Karaman 

İla 

şık 

Üye 
Balıkesir 

san Ali Tiifkiv 

Üye 
Siirt 

Lâtif Aykut 

G. Senatosu {S. Sayısı: 41) 



MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun teklifinde, emekliliğin prim esasına dayanan bir sigorta ma'hiyetinde olduğu 
gerekçesiyle hareket olunmakta re bu sebeple mahkûmiyet ıhaliüde de, iştirakçinin emek
lilik haklarının verilmesi lüzumu üzerinde durulmaktadır. 

Devlet de iştirakçi kad;ır emeklilik aidatı verdiğine göre, emekliliği sigorta gibi gör
mek caiz olamaz. Bilhassa, eski emeklilik mevzuatı ile emekliye ayrılmış olanların sayı 
çokluğu muvacehesinde, meseleyi bu suretle vaz'etmekte isabet umulamaz. Hal bu olunca 
da. Devletten hassaten casusluk ve vatan hainliği 'gibi ağır suç. işliyenler için fedakâr
lık yapılmasını doğru bulmuyoruz. 

Cemiyetimizin, hemen her kolunda müstaeeleu ele alınması ioabeden pek çok mevzu 
bekleyip durukken ve bizzat T. O. Emeklilik Kanununda esaslı değişikliği gerektiren se
bep ve hazırlık varken, bu şekildeki bir kanun teklifi ile ortaya çıkarılmasını da, bir 
maksada bağlamak zarureti basıl olmaktadır ki, bu halde, teklif yersiz, haksız ve ada
letsiz olma vasfından kurtulamaz. 

Bu itibarla teklife muhalifiz. 

Artvin 'Senatörü 
¥. Alpaslan 

Gaziantep Senatörü 
Z. İslâm 

MİLLKT MECLlSÎNİtfKABUL UTTİCîl 
METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. —'5434 sayılı Kanunun 80 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril iniştir : 

Madde; 80. —- 92 nci madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiili hizmet. 
müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 
ncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, 
âdi malûl veya vazife malûllerinin yalnız Tür
kiye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, 
muhtaç dul ve yetimlerine, mezkûr maddedeki 
durumlarının belli olduğu tarihlerden itibaren 
en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa raüraca-
atlerini takibeden ay başından itibaren aylık 
bağlanır. Durumlarının zail olduğu tarihleri 
takibeden ay başından itibaren kesilerek ölüm
lerinde müstehak olanlara tekrar bağlanır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 92. — İştirakçilerden Türk vatan
daşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bı-

C/Senatosu 

MALÎ VK İKTİSADİ İŞLEK KOMİSYONU
NUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 8ı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

nci 

Miat ki e 80. — 92 nei madde gereğince emek
lilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıl ve daha fazla olanlarla 93 
ncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, 
âdi malûl veya vazife malûllerinin yalnız Tür
kiye sınırları içinde Türk uyruğunda kalan, 
dul ve yetimlerine, mezkûr maddedeki durum
larının belli olduğu tarihlerden itibaren en 
çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat-
lerini takibeden ay başından itibaren aylık 
bağlanır. Durumlarının zail olduğu tarihleri 
takibeden ay başından itibaren kesilerek ölüm
lerinde müstahak olanlara tekrar bağlanır. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi metni 

rakan, yabancı memleket uyruğuna giren, Hü
kümetten izin almaksızın yabancı memleketle 
vazife kabul edenlerin emeklilik hakları düşer. 

MADDE 3. — Aynı kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler -eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 107. — İştirakçilerden 
fiilî hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla 
olanlardan, emeklilik (hakkı •düşmüş ve emek
lilik keseneklerini geri almış bulunanlar, al
dıkları paraları bu. kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde % 5 faiziyle bir
likte; keseneklerini geri alma kakları zaman-
aşımına uğramış bulunanlar ise yalnız 'zamau-
aşımına uğramış bulunan keseneklerini aynı 
müddet içinde toptan ve defaten Sandığa öde
dikleri takdirde haklarımla 88 nci madde hük
mü uygulanır. 

Bunlardan, aldıkları kesenekleri bir yıl için-
, de defaten ödemeden emekli veya âdi malûllük 
aylığına nıüstehak duruma girenlere İm kanun 
esasları dairesinde aylık bağlanır. Hu kadar'ki 
bu aylıklar, borçlarının tamamı mn'hsırbedîldi'k-
ten sonra ödenir. 

Emeklilik hakkı düştükten sonra kesenekle
rini almış veya geri alma hakkı zamanaşımına 
uğramış bulunanlardan ölenlerin 80 nci madde
ye göre aylığa müstehak dul ve yetimlerine de 
yukarda ki esaslar dairesinde aylık bağlanır. 

Durumları; mülga o . (I . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanun şümulüne girenler hakkında 
da ilgili kurumlarca aylık bağ]amir. 

GEÇİCİ MADDE 108. - Bmeklİ, adi malûl
lük veya vazife malûllüğü aylığı almakta iken 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten Önce mah
kûm olmaları dolayısiyle aylıkları kesilmiş bu
lunanların bu aylıkları müracaatlarını takibeden 
ay başından itibaren ilgili kurum veya Sandık
ça tekrar bağlanarak Ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihimin 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür» 
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MADDE 3. — Aynı kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 107. — İştirakçilerden fiilî 
hizmet müddetleri 20 yıl ve daha fazla olan
lardan, emeklilik hakkı düşmüş ve emeklilik 
keseneklerini geri almış bulunanlar, aldıkları 
paraları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde % 5 faizi ile birlikte; 
keseneklerini geri alma hakları zamanaşımına 
uğramış bulunanlar ise yalnız zamanaşımına 
uğramış bulunan keseneklerini aynı müddet 
içinde toptan ve defaten Sandığa ödedikleri 
takdirde haklarında 88 nci madde hükmü uygu
lanır. 

Bunlardan, aldıkları kesenekleri bir yıl için
de defaten ödemeden emekli veya âdi malûl
lük aylığına müstahak duruma girenlere bu 
kanun esasları dairesinde aylık bağlanır. Şu 
kadar ki bu aylıklar, borçlarının tamamı mah-
subedildikten sonra ödenir. 

E! m eki ilik hakkı düştükten sonra kesenek
lerini almış veya geri alma hakkı zamanaşı
mına uğramış bulunanlardan ölenlerin 80 nci 
maddeye göre aylığa müstahak dul ve yetim
lerine de yııkardaki esaslar dairesinde aylık 
bağlanır. 

Durumları; mülga 3 . 6 . 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Kanun şümulüne girenlere de ilgili ku
rumlarca aylık bağlanır. 

CEÇİCl MADDE 108. — Teklifin geçici 108 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

| MADDE 4, — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
! kabul edilmiştir. 

1 MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
| kabul edilmiştir. 

O. Senatosu , S. Sayısı s 41) 



5 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 27 . %. Î96S 
Esas No. 2/77-2-8 

Karar No, 8 •••' 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nei maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici iki madde eklenmesine dair olup Adana Senatörü Mehmet Unaldı tarafın
dan yapılan kanun teklifinin. Millet Meclisince 9 Şubat 1962 tarihindeki 44 ncü Birleşiminde 
kabul edilen metni ile Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun bu husustaki 16. 2.1962 tarihli ra
poru komisyonumuza havale buyurulmakla incelenip görüşüldü. 

Yapılan tetkik sonunda, aynı mealdeki bir teklifin daha önce Temsilciler Meclisine geti
rildiği ve hükümsüz kaldığı anlaşılmıştır. 

İçtüzüğün 69 nen maddesi, bu gibi hükümsüz tekliflerin ancak Hükümet veya yeni encü
menler veyahut on milletvekili tarafından yapılacak talep üzerine Meclis encümenlerine tevdi 
olunabileceği şartını taşımaktadır. 

Teklifin verilişi, İçtüzüğün bu âmir hükmüne aykırı bulunduğu te'Sbit edildiğinden, esasının 
müzakeresine geçilmemiştir. 

Diğer taraftan, teklif sahibi Adana Senatörü Mehmet Ünaldı Komisyonumuz Başkanlığına 
verdiği 26 Şubat .1962 tarihli yazısında; T. C. Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında daha etraflı, yeni bir kanun teklifi hazırlamakta olduğundan bahsiles 

bu teklifini geri aldığını bildirmiştir. 
Bu itibarla, her iki sebebe binaen, Millet Meclisinden gelen metnin, komisyonumuzca müza

kere ve kabulüne imkân ve cevaz görülemediğinden, aynen iadesine karar verilmiştir. 
Keyfiyet, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan^ 

lığa sunulur, # 
Başkan Başkan vekili Bn rapor Sözcüsü Kâtip 

Ankara Sakarya Konya Amasya 
//. O. Bekata T. Kapantı M- Kılu; M. Zeren 

İmzada bulunamadı 
T. Üye T. Üye Ankara Balıkesir Bursa 

H. Tunçkanat S. Gürsoytrak N, Ağtrna-.th K. Öztaş /. R Çağlıyangil 
İ ınzada bulunamadı 

< li resim Malatya 
M. tzmen N. Yetkin ] 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında daJha geniş bir 
kanun teklifi hazırlamakta olduğumdan, komisyonunuzda görüşülmekte bulunan -5434 sayılı T. O. 
Emekli Sandığı Kanununun 80 VP 92 nei maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifimi şim
dilik geri alıyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim, i 
26 . 2 , 1962 

i Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

: :Jf. Ünaldı 
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