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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

55 nci Birleşim 

31 . 3 . 1970 Sah 
m*-.*>mım***m~~ 

İÇİNDEKİLER 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 501:502 

2. — GELEN KÂĞITLAR 502 

3. — SAYGI DURUŞU 503 

1. — Kütahya ve civarında vukubulan 
depremde hayata veda edenlerin ruhlarını 
taziz için iki dakika saygı duruşu. 503 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 503 
1. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-

oğlu'nun; Gediz ve dolaylarında meydana 
gelen deprem ve yapılan yardımlar hak
kında demeci. 503:504 

2. — Kütahya Üyesi Etem Erdinç; 
Gediz ve civarını tahribeden depremin 
şiddetine ve yaptığı tahribat derecesine, 
yapılan yardımlara dair demeci. 504:505 

3. — Kütahya Üyesi Orhan Akça'nın; 
Gediz ve Emet ilçelerini harabe haline ge
tiren depreme, yapılan Devlet kuruluşları, 
Kızılay ve dış yardımlara dair demeci 505:506 

4. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kasım 
Gülek'in; Türkiye'nin ikinci derecede fay 
üzerinde bulunduğundan memleketin her ta
rafına depremi önceden haber verici te-

Sayfa 
sislerin yayılmasına inşaatın depreme mu
kavim şekilde planlanmasına dair de
meci. 506:507 

5. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
depremin vahîm sonuçlarına, TRT nin 
olayı umumi efkâra duyurmak şeklinde 
memnun olduğuna, ancak müzik yayınını 
uygun bulmadığına dair demeci. 507:508 

6. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm; 
depremin elîm sonuçlarına ve acıları din-
direbilmek için milletçe elbirliği ile çalı
şıldığına dair demeci. 508:509 

7. — Muş Üyesi isa Bingöl'ün; dört 
sene evvel elem ve ıstirabını kendi seçim 
bölgesinde duyduğu Gediz ve Emet dep
rem felâketi hakkındaki duygularına ve 
yapılan yardımlara dair demeci. 509 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 509 

1. — Avrupa Konseyi İstişari Meclisi
nin 22 nci döneminde Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsilen C. H. P. den katı
lacak üyelere dair Başkanlık tezkeresi 509: 

510 
2,. — 6964 sayılı Kanunun 20 nci mad

desinin birinci fıkrasının Anayasaya ay-
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Sayfa 
kırı olduğundan iptaline ve iptal kararı
nın 21 . 9 . 1970 gününde yürürlüğe gir
mesine karar verildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/861) 510 

3. — Samsun Üyesi Enver Işıklar'm 
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda ku
rulan Araştırma Komisyonundan istifası. 510 

4. — Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün, faaliyetleri ko
nusunda kurulan Arattırma Komisyonun
da boşalan üyeliğe Adıyaman Üyesi Sırrı 
Turanlı'nın seçildiğini bildiren Adalet 
Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 510 

5. — Samsun Üyesi îtefet Rendeci'nin, 
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda ku
rulmuş bulunan Arattırma Komisyonun
dan istifası. 510 

6. — Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri ko
nusunda kurulan Araştırma Komisyonun
da inhilâl eden üyeliğe Afyon Karahisar 
Üyesi Y. Kemal Şenocak'm seçildiğine 
dair Adalet Partisi G-rupu Başkanlığı tez
keresi. 511 

7. — Gediz, Emet ve dölaylaramdaki 
deprem dolayısiyle Genel Kurulun csaygı 
duruşunda bulunmasını; Cumhuriyet Se
natosunun taziyetlerini bildirmek üzere, 
Genel Kurulu temsilen Başkanlık Divanın
ca bir heyetin âfet bölgesine gönderilme
sini istiyen önergesi. 511 

fi. — COrHUItİYLT SENATOSU 
ARAŞTIRMASI : 5.12 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Mehmet Hazer'iıı, Kars ve çevresinde 
hüküm süren ve bölge hayvancılığına ve 
ekonomisine zararlar veren kuraklığa dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10 32) 512: 

520 
7. — SEÇİMLER 520 
1. — Komisyonlarda acık bulunan 

üyeliklere seçim. 520:521 

8. — SORULAR YE CEVAPLAR 521 
A) Södü soru!ar re cevapları 521 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Eifat öztürkçine'niıı. halen yürür-

Sayfa 
İlikte olan nizamnamelere dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/508) 521 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerin
de bulunan çiftçilerimize Konya'nın Al-
tınova, Devlet Üretme Çiftliğinden to
humluk tahsis edilmesinin nedenlerine 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 521 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'in. Kaman ilçesinin, 
Akpmar bucağına bağlı Himmetuşağı ve 
civarındaki köylere dikilen kavak ve 
kaysi fidanlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/521) 521:522 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman AlihocagiTin, Erzurum'da 
sağlık ocağı ve sağlık evi sayılarına dair 
Sağlık Bakanından sözlü sorusu (6/528) 522 

5. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye
si Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağ-
lıyan yolun asfalt yapımına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/529) 522 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihocagil'in, İktisadi Dev
let Teşekkülleri bütçelerinden ücret alan 
müstahdemlere dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/531) 522 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, Ayvalık'ta Sar-
mısaklı mevkiindeki Hazineye ait arazinin 
tevziine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/534) 522 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının ihdasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/535) 522 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Hüseyin öztürk'ün, TRT nin malî sıkın
tılarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/536) 522 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Hüseyin Öztürk'ün, Sivas ili köy yolla
rı ve içme sularına dair, Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/537) 522 

11. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, kalorifer baca
larından çıkan zehirli gazlara dair Başba-
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Sayfa 
kandan sözlü sorusu (6/542) 522 

12. — Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Ano
nim Şirketine dair Ticaret ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/513) 522 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıke
sir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm, Balıkesir ili 
Ayvalık ilçesinde 1968 yılında yapılan or
man tahdidi faaliyetlerine dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 522 

14. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban Gölü Bara
jı sahasına düşen arazi istimlâklerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 522 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine; suni. güb
re ithal ve tevziinin Tarım Kredi Kooperatif
lerinden alınarak Zirai Donatım Kurumuna ve
rileceğine dair bir mektup aldığını, bunun ta
hakkuku halinde suni gübrenin vaktinde dağı-
tılamaması ve daha pahalıya satılması ihtimali
nin mevcudolduğunu ve bu yola gidilmesinin 
doğru olmıyacağını ifade etti. 

Kars Üyesi Ziya Ayrım; kuraklık sebebi ile 
çift hayvanlarını elden çıkarmak zorunda ka
lan Doğu bölgesi çiftçilerine traktör verilebil
mesi için gerekli plasmanın biran evvel gönde
rilmesini ve yine kuraklık nedeni ile ucuz ta
rife üzerinden Batı - Anadolu'ya nakledilen 
damızlık vasfmdaki büyükbaş hayvanların ge
ri götürülebilmesi için bu tarifenin uygulama 
süresinin bir müddet daha uzatılmasını istedi. 

Avrupa Konseyi istişari Assamblesine Ee-
şat Zaloğlu (Trabzon), Şevket Akyürek (İstan
bul) un asil ve Halûk Berkol (istanbul), Erdo
ğan Adalı (istanbul) un yedek üyeliklerine se
çildiğine dair Adalet Partisi Grupu Başkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Bingöl üyesi A. Hikmet Yurtsever'in, Ada-
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Sayfa 
15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî 

Üyesi Mehmet Özşiineş'in, Namık Kemal 
mahallesindeki konutların tahsisine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanından sözlü 
sorusu (6/544) 523 

16. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çift
çisine verilen kredilere dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/548) 523 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehri
nin su sıkıntısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/549) 523 

let Partisi Grupu kontenjanından seçilmiş bu
lunduğu Sosyal işler Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğine dair önergesi okundu, bilgi edi
nildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren ve 
bölge hayvancılığına ve ekonomisine zararlar 
veren kuraklığa dair Senato araştırması istiyen 
önergesi okundu. 

Başkan, İçtüzük hükmü gereğince Senato 
Araştırması konusunda ancak ilgili bakanın ko
nuşabileceğini ve temsilinin mümkün olmadığı
nı beyanla, önerge sahibi konuştuktan sonra, 
seyahatte bulunması sebebiyle toplantıya gele-
miyen Tarım Bakanını konuşmadan, bu konu
da Araştırma Komisyonu kurulması hususunu 
oya arz edeceğini, ancak ilk tatbikat olması ha
sebiyle bu g-örüşünün leh ve aleyhinde birer 
üyeye söz vereceğini belirtti. Konu üzerinde 
yapılan konuşmalar sonunda, gelenek teşkil et
memek ve bir içtüzük tadili mahiyetinde olma
mak üzere Cumhuriyet Senatosu araştırması 
açılması hakkındaki önergenin görüşülmesinin 
gelecek birleşime bırakıldığı bildirildi. 

....> n n ^ m ''tr-mı f 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Komisyonda açık bulunan üyeliklere ya
pılması gereken seçim, bir kısım açık üyeliklere 
aday gösterilemediğinden, geri bırakıldı. 

Adalet Partisi Grupu Başkanlığınca Av
rupa Konseyi istişari Assamblesine bâzı üye
lerin seçildiğine dair okunup bilgiye sunulan 
tezkerenin, seçimin salt soğunluk sağlanmadan 
yapıldığı gerekçesiyle, geriverilmesini istiyen 
önerge okundu ve Başkan, partilerin iç bün
yesini alâkalandıran konuların Parlâmento Ge
nel Kurulunda görüşülmesine imkân bulunma
ması sebebiyle tezkereyi gerivermenin müm
kün olmadığını ve 378 sayılı Kanun gereğince 
tezkerede adı geçen üyelerin Assamble üyeli-

2. — GELEN 

Tasan 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Vete
riner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1076) (Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) (Müddet : 23 er gün) 

Teklifler 
2. — Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve tek

nik öğTetim okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine 2 ek madde ilâvesine ve geçici maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metn (Millet Meclisi 
2/61; Cumhuriyet Senatosu 2/286) (Millî Eği

ğine seçilmiş bulunduklarını bildirdi. 
Anaya Mahkemesine bir yedek üye seçi

mi, seçimin ertelenmesine dair önergenin kabu
lü ile gelecek birleşime bırakıldı. 

31 Mart 1970 Sah günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,46 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı At alay Ömer TJcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tütün 

KÂĞITLAR 

tim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 1 er ay) 

3. — 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Ka
nununa eklenen maddenin değiştirilmesine, 
mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen
mesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı 
Kanuna ek (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 2/110; Cumhuri
yet Senatosu 2/287) (Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 1 er ay) 

— 502 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lütfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 55 nci 
Birleşimi açıyorum. Toplantı nisabımız mevcut-

i. — Kütahya ve civarında vukubulan dep
remde hayata veda edenlerin ruhlarını taziz için 
iki dakika saygı durusu. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 28 Mart 
1970 Cumartesi gecesi Kütahya ve civarında 

1. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun; Gediz ve dolaylarında meydana gelen dep
rem ve yapılan yardımlar hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var, 
sırasiyle arkadaşlarıma, gündem dışı söz verece
ğim, efendim. 

Önce Hükümet, deprem münasebetiyle gün
dem dışı bir söz ta'Yetmektedir. Sayın içişle
ri Bakanı Haldu Menteşeoğlu buyurunuz, 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 28 . 3 . 1970 Cumartesi gecesi tak
riben saat 23,05 te merkezi Kütahya ilimizin 
Gediz ilçesinde olmak üzere ve Orta - Anadolu'
daki bütün illerimizde hissedilen deprem 4 ili
mizde: Kütahya, Bursa, Manisa ve Uşak illeri
mizde, hasara, mal ve can kaybına sebebiyet 
vermiştir. Büyük yangınlar çıkmıştır. Bu dep
rem âfetinde canlarını kaybeden vatandaşları
mıza Tanrıdan rahmet diliyorum, hayatta ka
lanlara baş sağlığı ve taziye dileklerimi sunu
yorum. Afetzede vatandaşlarımızın bu büyük 
acılarına gönülden katıldığımı da ifade ediyo
rum. 

Bugün saat 10,00 da yapılan geçici tesbitle-
re göre durum şudur; 867 ölü, 562 ağır yaralı, 
13 hafif yaralı, 5 7Î1 yıkık ve ağır hasarlı bina 

tur. Müzakerelere geçiyoruz. 

vukubulan büyük deprem felâketi neticesinde 
canlarını kaybeden aziz ölülerin ruhlarını taziz 
maksadiyle Yüce Heyetinizi iki dakika saygı 
duruşuna davet ediyorum, efendim. 

(iki dakika saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3 679 çeşitli hasara mâruz kalmış binadır. 
Takdir buyuracağınız veçhile, ölüm miktarı 

şu ana kadar tesbit edilen miktardır. Enkaz 
kaldırma faaliyetine geceli - gündüzlü devam 
edilmekte ve bu çalışmaların sonunda maalesef 
yeni, yeni ölüler tesbit olunmaktadır. Binaların 
yıkık ve hasarlı durumları da kesin bir hasar 
tesbitine dayanmıyafc, kaba bir görüşün ve tes-
bitin ifadesidir. Bu itibarla gelecek zaman için
de bu rakamlar değişecektir. 

Elîm olay duyulur duyulmaz, Hükümet ola
rak hâdiseye serin kanlılıkla müdahale ettik 
ve Devletimizin ve Hükümetimizin imkânlarını 
seferber ettik; İmar İskân Bakanımız, Sağlık 
Bakanımız, Maliye Bakanımız ve çevrede bulu
nan Sanayi Bakanı arkadaşlarımız o gece saat 
03,00 te hâdise mahalline hareket etmişlerdir. 

Sayın Başbakanımız da Pazar günü berabe
rinde Millî Savunma Bakanımız ve Hava Kuv
vetleri Kumandanımız olmak üzere felâketzede 
vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğinde bulun
muş ve görevlilere lüzumlu direktifleri vermiş
tir. 

Burada bir şükran borcumu kısaca ifade et
mek isterim. Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimiz 
zamanında, bütün imkânları ile mülkî erkânla 
teşriki mesai yapmış ve halkımıza hizmete fe
dakârlıkla iştirak etmiş bulunmaktadır; hu

zurlarınızda şükranlarımı ifade ediyorum. 

3. — SAYGI DURUŞU 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, 
âfetler karsısında süratle alınması lâzımgelen 
tedbirler vardır ve bunların basında enkaz kal
dırma ve diğeri de sağlık tedbiridir. Bu itibar
la 9 komple sağlık ekibi 49 doktorla birlikte o 
bölgede vazife görmektedir. 

Sözümün başında arz ettiğim gibi, büyük 
deprem çeşitli yerlerde, hususiyle Gediz'de bü
yük yangınlar çıkarmış ve civar vilâyetlerin 
itfaiye ekipleri oraya gönderilerek yangının 
kontrol altına alınmasına çalışılmıştır. Vatan
daşlarımızın mal ve can emniyetini sağlama ba
kımından emniyet kordonu hizmetleri süratle 
yerine getirilmiştir. En büyük ihtiyaç muvak
kat iskân olarak tecelli ettiği hepimizin malû
mudur. Bu itibarla Gediz havzasına süratle ça
dır gönderilmeye başlanmıştır.. Bugüne kadar 
8 985 çadır gönderilmiş, ayrıca 6 000 çadır ih
tiyacını karşılıyacak kapasitede naylon bezi 
gönderilmiş bulunmaktadır.. . 

Teessürle ifade etmek isterim ki, büyük 
deprem olayından sonra hemen, hemen her gün 
küçük sarsıntılar devam etmekte ve bu sarsın
tılar yeni tahribatlara yol açmaktadır. Bu iti
barla çadır ihtiyacı mütemadiyen artmakta ve 
talepler devam etmektedir. Bunları karşılıyabil-
mek için bugün yine Kızılay'dan 2 000; 1 000 
de iran ve Alman devletlerinin gönderdiği ça
dır o bölgeye sevk edilmiş bulunmaktadır. 

İaşe tedbirlerinde civar vilâyetlerimizin ve 
muhterem halkımızın büyük bir yardımseverlik
le yardıma koştuğu memnuniyetle müşahede 
edilen bir keyfiyettir. Felâketzede vatandaşla
rımızın iaşe ihtiyaçları hem Kızılay'ımızın, hem 
halkımızın yardımı, hem de İmar Bakanlığımı
zın valilik emrine verdiği muvakkat 450 bin li
ra ile yapılan mubayaalarla sağlanmaktadır. 

Şu ana kadar afetzede vatandaşlrımızın bat
taniye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4 776 aded 
battaniye sevk edilmiştir. Kızılayımız yine bu
gün battaniye sevk edecektir. Çünkü dün o 
bölgede kar yağmış, hava soğumuştur. 

Gediz ve havalisinde elektrik tesislerinin de 
harabolduğu malûmunuzdur. Gediz'e ışık geti
rebilmek için iller Bankamız iki jenar at örünü 
göndermiş ve dün geceden itibaren ışık sağla
nabilmiştir. Binalardaki hasar tesbitleri için de 
imar ve iskân Bakanlığının teknik personeli 
80 aded olmak üzere harekete geçmiş ve bölge
de çalışmaktadır. 

Bölgede tekasüf eden motorlu vasıtaların 
çokluğu, karşılaştığımız meselenin almakta ol
duğumuz tedbirlerin en tabiî icabıdır. Bu iti
barla motorlu vasıtaların akar yakıtını temin 
etmek için Petrol Ofis Umum Müdürlüğü ise 
gerekli tedbirleri almış ve akaryakıt deposu 
yapmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; büyük 
bir âfet karşısında olduğumuz muhakkaktır. 
Devletimizin ve Hükümetimizin gücü koordi
nasyon içinde seferber edilmiş ve gayretler sarf 
etmektedir. Vatandaşlarımızı aç ve açıkta bı
rakmamak, yıkılanların yerlerine yenilerini 
yapmak bizim kararımız ve azmimizdir. Buna 
göre çalışmaktayız. Şu mâruzâtım göstermekte
dir ki, yaygın ve elem verici bir âfet karşısın
dayız. Hiç şüphe yok ki, büyük milletimiz, Yü
ce Parlâmentomuz büyük ve aziz bir millî bir
lik şuuru içinde Hükümetimizin çalışmalarına 
destek olacak ve yaraların sarılması için elin
den geleni yapacaktır. 

Felâketleri yenmesini bilen büyük milletin 
çocukları olarak elele en kısa zamanda bu ıstı
rapları ve kederleri gidereceğimizden eminiz. 
Afetzede vatandaşlarımızın bundan emin olma
larını rica ediyorum. Kara günlerin yerini mut
lu günlerin almasını Cenabı Haktan niyaz edi
yor, Yüce Senatoya saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Deprem felâketi ile ilgili olmak üzere 5 sa

yın senatör gündem dışı söz talebetmişlerdir. 
Sırasiyle kendilerine söz veriyorum efendim. 

2. — Kütahya Üyesi E t em Erdinç'in; Gediz 
ve ticarim tahribe den depremin şiddetine ve 
yaptığı tahribat derecesine yapılan yardımlara 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, buyurunuz efen
dim. 

İBBAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, çok üzün
tülüyüm. Felâket görmüş bir ilimizin temsilcisi 
olarak hepinize saygılar sunarım. 28 . 3 . 1970 
Cumartesi günü saat 23,05 te olan şiddetli zel
zele dolayısiyle mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato seçimleri
nin ertelenmesi hususu belli olmadığı için, Kü
tahya da seçim yapılacak iller arasında ol-
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duğundan, Cuma gününden beri Kütahya'da 
bulunuyordum. Cumartesi günü Sayın Sanayi 
Bakanı, Kütahya'ya teşrif ettiler. Zelzele felâ
keti olduğu saatte de Sayın Sanayi Bakanı, Sa
yın Ömer Ucuzal, Sayın Orhan Akça, Eski Ge
diz Belediye Reisi ve halen Kütahya Milletveki
li Sayın Fuat Azmioğlu. Kütahya Vali ve Bele
diye Başkanı, Azot Sanayii sitesinde bulunu
yorduk. Zelzelenin şiddetini gördük. Zelzelenin 
merkezi mahiyeti az da olsa, öğrenilince, ilk ka
file saat 2,30 da Kütahya'dan hareket etti. Ha
va Er Eğitim Tugayı, Jandarma Alayı, Kütah
ya Belediyesi, İtfaiye Teşkilâtı, Kızılay, Kara
yolları, YSE, Devlet Hastanesi ve diğer resmî 
teşekküller, bütün imkânları ile kısa zamanda 
Gediz'e gittiler. Vardığımızda şehir yanıyordu. 
Feryat ve figanlar ve manzara tüyler ürpertici 
idi. Yollar dar olduğundan, yıkılan binalar yol
ları kapatmış, yangına esaslı müdahale yapıla
mıyordu. Borular patlamış, su yoktu. Elektrik 
direkleri ve teller yerlerde, cesetler yerlerde, 
üzerinde ağlıyanlar yürekler acısı, dayanılmaz 
bir durum. Beş kilometre uzakta Akçaalan ka
sabasının yanışı uzaktan görülüyor, arozöz git
ti, söndürmeye imkân yok, geri geldi.. Elektrik 
santralinin bulunduğu Kayıköy'e gidilemiyor. 
Yağmur yağıyor, fırtına şiddetle devam ediyor 
ve yangını körüklüyor. Enkaz altında kalan 
canlısı ve cansızı diri diri yanıyor. Bendeniz 
Erzincan ve Varto zelzelelerini gördüm. Bu zel
zele, Sayın Ecevit'in de müşahede ettiği gibi, 
gördüğüm depremlerin en korkuncu idi. Her 
konuştuğumuz kimse, bizden beş kişi gitti, 10 
kişi gitti şeklinde konuşuyordu. Bugün dahi 
zayiat miktarı katî olarak tesbit edilmiş değil
dir. Enkaz altından hâlâ cesetler çıkmaktadır. 
Müşahedeme göre, ölü sayısının 2 bin civarında 
clacağını tahmin ediyorum. Sayın Başbakan, 
8 bakan ve Sayın Hava Kuvvetleri Komutanı 
felâket mıntakasına gelmişler, ilgililere gerekli 
talimatı vermişler ve lüzumlu tedbirleri aldırt
mışlardır. Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı ve 
erleri, Jandarma Alayı Komutan ve erleri, ge
rek enkaz kaldırmakta ve gerekse her hususta 
ellerinden gelen bütün imkânlarla yardım et
mekte ve cansiperane çalışmaktadırlar. Kızılay 
Genel Müdürü ve teşkilâtı, imar ve İskân Ba
kanlığı Âfetler Dairesi ve teşkilâtı, Kütahya 
Valisi ve Emniyet teşkilâtı; başta Kütahya Be
lediye Eeisi ve teşkilâtı her hususta, bilhassa 

iaşe hususunda âzami gayreti göstermişlerdir. 
Otobüs, kamyon ve vasıtası olan vatandaşları
mız da yardıma koşmuşlar ve gelen malzemele
ri taşımışlardır. Komşu vilâyetler ve dost dev
letler de yardıma koşmuşlardır. Durumu umu
mi efkâra duyurmak hususunda TRT, ajanslar 
ve basın mensupları gayrimüsait şartlar altında 
çalışmışlar ve başarılı vazifeler görmüşlerdir. 
Kıvançta ve tasada bir olduğumuzu bu büyük 
felâket dolayısiyle bir kere daha gösteren, yar
dıma koşan muhalif, muvafık bütün teşekkül
lere, esnaf ve sendikalara başta Sayın Cumhur
başkanı, Başbakan ve Hükümete Kütahyalılar 
adma teşekkürlerimi arz ederim. 

Kütahya Merkezin 168, Emet'in 81, Gediz'in 
85 ve Simav'ın 100 köyü vardır. Bu köylerin 
çoğunda zelzele az çok zarar yapmıştır. Bugün 
8 bin nüfuslu Gediz'den, 5 bin nüfuslu Emet'
ten bir eser kalmamıştır. Birinci depremde az 
hasar gören Emet de harabolmuştur. Allah'a şü
kür ki, can kaybı yoktur. Bu asil millet, yeni 
bir Gediz ve Emet kurmaya muktedirdir. Sayın 
Başbakanın buyurdukları gibi, «Devletin bü
tün imkânları halkın yanındadır. Yıkılanın ye
niden yapılacağına inanmaktayız.» 

ölenlere Tanrı'dan mağrifet niyaz eder, ka
lanlara baş sağlığı diler, saygılar sunarım. 

Millet var olsun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Erdinç, teşekkür ederim 

efendim. 

3. — Kütahya İ'yesi Orhan Akra'nın; (lediz 
ve Emet ilçelerini harabe haline getiren depre
me, yapılan Devlet kurulukları, Kızılay ve dış 
yardımlara dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Akça, buyurunuz efen
dim. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, pek değerli arkadaşlarım; altı seneden 
beri temsil etmekten dolayı şeref duyduğum 
Kütahya'mın Gediz ve Emet ilçeleri ile bunla
rın köylerinde husule gelen felaketi burada 
tasvir etmeye ve anlatmaya maddeten imkân 
görmüyorum. 

Sayın senatörler, sevgili arkadaşlarım; biz
zat bu hâdiseyi yaşamak ve mahallinde görmek 
iktiza eder. Bütün felâket zincirleri hepsi bir 
araya gelmek suretiyle Gediz'imizin ve Emet'i
mizin karşısına çıkmış vaziyette idi. Zelzele, sel, 
yağmur, yangın ve kar; insanın bu âfetler kar-
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şısmda bu kadar acz içerisinde olduğunu gör
menin hüzünü ve ıstırabını taşıyoruz. Saat 0,3 
te vaka mahallinde durum şu idi : 

Administrasyonun başında Kütahya Valisi 
Sayın îhsan Araş Paşa gibi, yüzü gözü yanmış, 
karanlıklar içerisinde çırpınanlara bir umut ışı
ğı tutmak üzere harekete geçen çok asil bir vali 
görmenin de yine gurur ve iftiharını taşıyoruz. 
Hava Er Eğitim Tugayı Kumandam Paşamız, 
daha henüz felâket haberinin kendisine iliştiği 
erken saatlerde hiçbir yerden emir almadan, 
kendi vasıtaları ile ve kendi imkânları ile felâ
ketzedelerin yardımına koşmuş ve bir baba şef
kati ile köylere kadar nüfuz etmek suretiyle 
onların yaralarına merhem olmak istemiştir. 

Aziz senatörler, Türk basını, TRT muhabir
leri esas vazifelerini unutmak suretiyle enkaz 
içerisinde çırpman insanları kurtarmanın yarışı 
içerisine girdiler. Onlara da temsil ettiğim şehir 
adına burada, teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Şurası muhakkaktır ki, Millet Devletle elele 
verdi ve yaraları en kısa zamanda sarabilmenin 
endişesi içerisine girdi. Hürriyet gazetesinin 
kamyonları, konvoyları şehirden içeri girerken, 
felâkete uğramış ve ıstırap içinde kıvranan in
sanların ümit ışığı oldu ve basın bu suretle ha
kikaten müstesna hizmetin en nefis örneklerin
den bir tanesini verdi. Civar vilâyetlerden gelen 
yardımlar ve bilhassa zelzele esnasında beledi
yenin arazözlerinin bulunduğu binanın çökmesi 
neticesinde o arazözler zayi olduğundan, Af
yon'dan ve Uşak'tan celbedilen arazözler ve mo
topomplar yangını söndürmek hususunda insan
üstü gayretler sarfettiler. Fakat maalesef, zel
zele çeşmeleri ve suyun mahreçlerini de tahri-
bettiği için, çeşmelerden su yerine çamur aktı
ğı için yangınları yalnız seyretmek mevkiinde 
kaldık. Bu suretle memleket içinde hangi siya
si kanaate sahibolursa olsun, bütün vatandaşla
rımızın yardımına koşmalarının karşısında, yurt 
dışından da azîm miktarda yardımlar gelmeye 
başladı. Yine şükranla anıyorum, Türk Hava
yolları ecnebi memleketlerde bulunan büroları
na 24 saat çalışmak hususunda talimat yolladı. 
Ve yakınlarından haber alamıyan Türk işçileri 
memlekete dönmek istedikleri takdirde uçaklar
da öncelik tanındı ve 7 si şimdi halen güzel yur
dumuza gelmiş bulunmaktadırlar. Zürich'den 
bugün gelen bir malûmat çadırlarda teshin va

sıtası olarak modern sobaların, mevadi gıdaiye-
nin ve ilâçların, 20 tonu tutan malzemenin 8,5 
tonu hususi uçaklarla Afyon'a sevkedilmiş ve 
oralardan da otobüslerle facia mahalline sevke
dilmiş "bulunmaktadır ve sevk edilmeye de de
vam olunmaktadır. 

Aziz senatörler; bir felâket dolayısiyle mu
ayyen hâdiselerin istismarını yapacak değilim. 
Yalnız cesetlerin arasında dolaşırken gözümün 
önüne bir imaj geldi. İzmir'de Amerikan bahri

yelilerini boğmak için Ankara'dan İzmir'e yürü
yüş yapıp, sol ellerini havaya kaldırmak sure
tiyle Türkiye'yi bağımlılıktan kurtaracak olan 
ve kendilerini Atatürk'çü ve devrimci güçler 
diye isim takan teşekküllerin yapacakları reak
siyonu ve bu vatandaş zayiinde gösterecekleri 
alâkayı yakından tesbit etmek istedim. 

Evet, kurtarılacak bir şey vardı. Bu Türki
ye'nin bağımlılığını kurtarmak değil, enkazlar 
içerisinde yatan Türk vatandaşlarını kurtar
maktı, arkadaşlar. Bu itibarla Atatürk'çü ol
duklarını iddia eden bu kuruluşların, Atatürk'
ün kumandasında çarpışmış G-ediz ve Emet gibi 
kahraman evlâtlarımızın ziyaa uğraması karşı
sında gösterdikleri bu sükût hakikaten dikkate 
değer, sayın arkadaşlarım. 

Biz iktidara gelirken aziz G-enel Başkanımız 
ve Başbakanımız «biz zor işlerin adamıyız de
mişti.» Hakikaten doğrudur. Biz yepyeni bir 
Gediz kuracağız. Yepyeni bir Emet kuracağız. 
Hemşehrilerime buradan, bu kürsüden teminat 
vermek isterim. Daha iyisini yapacağız. Ve 
bütün modern ihtiyaçları ihtiva eden siteler 
kuracağız, Biz zor işlerin adamıyız. Bu zor iş
leri nazarı itibara alarak iktidara geldik. 

Hepinizi saygı ile selâmlar, aziz hemşerileri-
min kaybetmiş oldukları yakınları dolayısiyle 
başsağlığı diler, kalanlara da ecir, sabır verme
sini Cenabı Allah'tan niyaz eyliyerek, hepinizi 
hürmetle selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Akça. 

BAŞKAN — Sayın Oülek, buyurunuz efen
dim. 

-i. — Cumhurbaşkanınca S. U. Kasım Gülek'-
in; Türkiye'nin ikinci derecede fay üzerinde bu
lunduğundan, memleketin her tarafına depremi 
önceden haber verici tesislerin yayılmasına, in
medin depreme mukavim şekilde planlanmasına 
dair demeci 
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KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri; milletimizi 
yasa, acıya garkeden Gediz deprem felâketi 
önünde kısaca duygularımı ifade etmek için 
huzurunuzdayım. Türk Milleti olarak kederi
miz derindir, insan olarak acımız büyüktür. 
Ciddî maddî zararların yanında çok sayıda can 
kaybolmuştur. Depreme yangın, yağmur, kâr, 
çamur eklenince insani facia büsbütün derin
leşmiştir. Bu millî felâkete başta Cumhurbaş
kanımız olmak üzere Hükümet erkânı, bütün 
millet en yakın ilgiyi gösterdi. Vazifeliler der
hal felâket yerine gittiler. Basın, TRT. haki
katen insangücü üstünde çalışarak bu bahtsız 
vatandaşların ıstıdarabını memlekete, dünyaya 
duyurmaya gayret etti. Bütün dünya bu felâ
ket ile ilgilendi. Günlerdir dünya basını, dünya 
radyoları Gedizken, Gediz'deki felâketten bah
sediyor. Dünya'nın her tarafından yardım akı
yor. Tarihi boyunca felâket görmüş, felâketleri 
göğüslemesini bilmiş bir millettir Türk Milleti. 
Allah Devlete, millete, zeval vermesin .Yıkılan
lar elbette yapılacak, kaybedilenler telâfi edi
lecektir. Deprem amansız bir felâkettir, insan 
karşısında çok âciz kalır. İnsan bilgisi depre
me karşı tedbir almaya kaadir değil. Âciz, ye
tersiz. Depremi önlemek imkânsız. Ama önce
den haber vermek için bâzı imkânlar var. Bu 
imkânları geliştirmek ve memleketin her tara
fında bu yönden tedbir almak gerekir. Çünkü, 
Türkiye 2 nci derecede deprem fay'ı .üzerinde. 
Depremden ders almak gerekir. Depreme mu
kavim inşaat, mukavim malzeme üzerinde dur
mak lâzımgelir. Bu elim âfet ebediyete gö
çenlere Allah rahmet eylesin. Tanrı mağfireti
ni esirgemesin. Allah böyle felâketten Türk 
Milletini korusun. Milletin başı sağ olsun. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülek. 

5. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in; depremin 
vahîm sonuçlarına, TRT'nin olayı umumi efkâra 
duyurma şeklinden memnun olduğuna, ancak mü
zik yayınım uygun oulmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özer, buyurunuz efen
dim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bugün yurdumuzun bir parça
sında, kalbimizin bir parçasında ateşlerin yan

dığını hissediyoruz. Kütahya mümessilleri ben
den evvel konuştular. Sadece bir Malatya 
Senatörü olarak değil, bir parlamenter olarak 
bu vatan bir vücuttur, o vücutun bir tek canı 
vardır. Nereye dokunulursa, o can oradadır. 
Bu acı bizim her yanımıza dokunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu deprem yurdumuz
da zaman, zaman ve çok sık olaraktan birçok 
kardeşlerimizi yuvasız, anasız, babasız, evlât-
sız bırakmıştır. Bunun acısını çekegelmekteyiz. 
Anayasamızda şöyle bir başlangıç vardır: «Türk 
Milleti birlik ve beraberlik yönünde, kederde, 
kıvançta, tasada birdir». Bu bakımdan yurdun 
hiç bir zerresi, vatandaşın hiç bir ferdi, diğeri
ne karşı bigâne kalamaz. 

Muhterem arkadaşlar, bu Anayasalar çeşitli, 
çeşitli safhalar geçirmiştir. Fakat Türk Milleti
nin değişmez bir Anayasası vardır. Birbirini 
sevmek, birebirine yardım elini uzatmak, birbi
ri için gerekirse hepsi canını feda etmektir. Bunu 
Büyük Atatürk gayet veciz bir şekilde ifade 
etmiştir. «Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz 
için». 

Muhterem senatörler, bu felâket esnasında 
basın ve TRT'nin göstediği fedakârlığı ve hattâ 
bir spikerin göz yaşları ile, titreyen sesleri ile 
anlattıklarını hepimiz duymuşuzdur. Memle
ketin ve bütün dünya'nın her tarafında beşer 
olmak hasebiyle bütün insanlar bu gibi âfetler 
karşısında elem duymaktadır. 

Yalnız şunu esefle arz edeyim ki, TRT' miz 
gayet güzel haberler vermekle beraber, biraz 
sonra yaranın üzerine tuz, biber ekercesine ya 
müzik, ya da türküye başlamıştır. Arkadaşlar, 
türkü ile inilti, inilti ile türkü bir arada gürül
tüdür, millî vicdanda. 

Yüzlerce kardeşlerimiz ölmüş, yüzlercesi en
kaz altında inlerken; yüzlerce, binlerce vatan
daşlarımız yuvalarını kaybetmişlerken ve bunun 
heyecanı, bunun ıstırabı, bunun merakı içinde 
yurdun muhtelif bölgelerinde ve yurt dışında 
bulunan vatandaş elini radyonun düğmesinden 
bir türlü ayıramıyor. İşte o zaman müzikle tür
küyü işittiğimiz vakit yalnız biz değil, bizden 
olmıyan milletler bile hayretle bunu müşahade 
etmişlerdir. Ve birçok vatandaşlarımızın radyo
yu yere vurup parçaladığını da müşahade ettik, 
arkadaşlar. 

Bu bakımdan radyomuzun hakikaten verdi
ği haberleri takdirle yadetmek vicdan borcudur, 
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vermiştir ama birçok başka piyesler temsil et
tirdiği gibi, gönül arzu ederdiîd, bu milletin 
başında bir âfet olarak dolaşan, bir felâket ola
rak dolaşan, bu tabiî âfetlerin vermiş olduğu ya
kın geçmişteki misallerden örnek alarak, hattâ 
gerçeklerden örnek alarak da birer piyes temsil 
etsin. Erzincan öyle gitti, Sakarya öyle gitti. 
Birçok yerlerimiz gitmektedir. Ama buna yar
dım yalnız Hükümetin, şunun, bunun birtakım 
tasvibi ile değil arkadaşlar, bütün milletçe ya
pılacak, millî vicdanlara hitabetmek suretiyle 
bunun telkini ile olacaktır. Hani fukara ve iman 
edebiyatı yapan sosyalist ve kapitalist zengin
ler var ya, işte şimdi kendilerini göstersinler. 
Bu bakımdan bu gibi piyesleri bir fedakârlık 
örneği vermek, milleti bunu bir usul halinde, za
ten milletin vicdanında bu mevcudolmakla be
raber, bunu onlarm vicdanlarına daimî şekilde 
duyurmak suretiyle bu yaraları sarmamız için 
elbirliği ile radyomuzla, basınımızla gayret gös
terelim. 

Elbette ki, Türk Milleti tarih boyunca birçok 
yaraları sarmıştır, etinden et kesmek suretiyle 
yanmdaklnin yarasına yama olmuştur. Bunu ya 
parız, fakat bunu millî bir ruh olarak radyoları
mız yalnız yurdumuza değil, dünyaya örnek ol
mak için, bütün dünyaya duyurmak üzere prog
ramlarında bunlara yer vermelidir. 

Mübarek şehitlerimizi rahmetle yâdeder-
ken, hayatta kalanları ve bütün Türk Milletini 
Tanrı'nm korumasını niyaz eder, hepinizi saygı 
ile selâmlarım, (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer. 

6. — Eskişehir Üyesi Ömer T'cuzaVm; depre
min elim sonuçlarına ve anları dindirilmek için 
milletçe elbirliği ile çalışıldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UGÜZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; geçen Cumartesiyi 
Pazara bağlayan gece saat 23,ö5 te, nice hâ
diselere şahit olmuş, vatan parçası Gediz'de vu-
kubulan zelzelede insan oğlunun yıllar boyu 
yarattığı ve yaratmaya çaıştığı, ilim ve tekni
ğin sustuğu, eserlerinin yokluğa, harabiyete 
mahkûm edilip acze düştüğü ve sadece yalvarış
ta birleştiği elim bir tablo karşısında kaklık. 

Istırapların çeşidini bir anda meydana geti-
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ren zelzele, dikili ne varsa, yakalayabildiği kü
çük, büyük herkesin üstüne yıktığı bu yıkıntı
da, bir harabiyet ülkesine dönen diyarda, ate
şin meydana getirdiği yangında, yine insanoğlu
na ait ne varsa hepsinin kömür olup küle dön
düğü ; gökyüzünden şelâle gibi gelen yağmurun, 
bunca tahripten arta kalan ve kalmış ne varsa 
hepsini sudan çıkmış süngere çevirdiği ve mü
temadiyen sulu tuttuğu bu vatan parçasına, bu 
yıkıntıdan, bu tahribattan arta kalan canlı ve 
cansız ne varsa hepsi kendisini yaratanının 
merhametine, görebilen ve göremeyip duyabi-
len insanoğlunun şefkatine terk edip, kaybolan 
mücadelenin sessizliğine . bürünmüş bu ülkede 
insan oğlunun icadı, her türlü kötülük sona er
miş, bütün gönüller sanki aslına dönüp, küçük, 
büyük birer şefkat ülkesi haline gelmiş, orada 
herkes düne nazaran sonsuz bir sevgi, sonsuz 
bir saygı ile biribirine bağlı, biribirine en iyi di
leklerle birlik ve beraberlik haline, gözler yaşlı, 
gözlerin oturduğu yüzlerde hüzün, kulaklar kö
tülükten yana bir şey duymaz olmuşlar. 

Orada iyilikten yana her şey var. Sanki Mil
lî Mücadelenin erinden Başkumandanına kadar 
hepsi canlanmışlar, saf, saf bu ülkejn. felâketten 
kurtarmak, yeniden kurmak için onlar gibi dü
şünen evlâtlarına yeniden kurun, yeniden yapın, 
kurtarır. ĞJJQ emir veriyoriardır. 

Orada, erinden generaline, müstahdeminden 
valisine, bakanlarından Başbakanına kadar her
kes hazır. 

Orada, malûm politikamız bitmiş, sadece has
sas ve hisli temsilciler orada, basın orada, TRT 
orada, dernekler orada, Kızıl - Aslan, Kızılhaç 
ve Kızılay orada, ayrı insanların kalbi orada, va
tan ve vatandaştan uzak çalışanların gönlü ve 
kalbi orada, sevenlerin, sevilenlerin sevgisi ve 
acısı yaralının ıstırabını dile getirip dindirme
ye çalışan hemşire, doktor velhasıl orada, her
kes var. Herkes toplanmış, pusuda ise görme
dim ve göremedim. île sınıf kavgacısı, ne sömür
me iddiacısı, ne sol elini sıkıp havaya kalkmış 
yumruklar, yok. Sadece iyiliğe, yardıma, şef
kate muhtaç şehide, yaralıya, mağdura ve mus
taribe imkân yaratmaya çalışan çeşitli motor 
sesi, nice çarpan kalbler var, 

Bu ülkede, Gediz'de, Emet ve köylerinde bir 
birlik, bir bütünlük vecde gelmiş iyi insanlık, 
her türlü deva halinde dalga dalga insanlığa 
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has, şefkat deryası taşıyan bir halde mi toplan
mış? 

Bu diyardan ilâhi âleme göçüp gidenlere 
Tanrı'dan rahmet, kalanlara sabır dileği ile, bu 
diyarda maddi ve mânevi yönleri ile gelen in
sanlığa, milletim adına saygılarımı sunar, Cena
bı Hak'tan ne milletime ne de insanlığa böyle 
bir tabloyu bir daha göstermemesini niyazla 
Yüce Heyetinizi saygı İle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucu-

7. — Muş Üyesi İsa Bingöl'ün; dört sene ev
vel elem ve ıstırabım kendi secim bölgesinde duy
duğu Gediz ve Emet devrem felâketi hakkındaki 
duygularına ve yapılan yardımlara dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, buyurunuz efen
dim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; pek kıymetli beş arkadaştan 
sonra söz aldığım için özür dilerim. Fakat fikri
yatımı arz etmek istiyorum. Cumartesi gecesi 
vukubulan, kaçınılması mümkün olamjyan yeni 
bir âfetin safahatını, bütün yurdu baştanbaşa, 
bunun ötesinde ilgisi çapında dış âlemi de ge
niş hüviyetiyle teessüre, eleme gark eden yeni 
bir deprem olayını, gönlümüz burula burula 
radyodan, gazetelerden, ilgililerden öğrenmiş ve 
dinlemiş olduk. 

Muhterem arkadaşlar, dört seno evvel acıla
rım elem ve ıstıraplarını görmüş, yaşamış, tat
mış bir arkadaşınız olarak fevkalâde dilhunıım. 
Şahsım, grupum, Meclisim, milletim adına Yüce 
Tanrı'dan hayatını kaybetmiş olanlara engin 

1. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisinin 22 
nci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen C. II. P. den katılacak üyelere dair Baş 
kanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; günde
min müzakeresine geçiyorum. Muhterem sena
törler, 1 Nisan 1970 Çarşamba gmm, yani yarın 
saat 15,00 te birleşik toplantı var, bilgilerinize 
sunuyorum. 

Tezkereler var, okutuyorum efendim. 
Genel Kurula 

Avrupa Konseyi istişari Meclisinin 22 nci 
Dönemine Türkiye Büyük Millet Meclisini tem-

rahmet ve merhamet, yaralılara âcil şifalar ve 
sabırlar, kederdide ailelerine baş sağlığı diler, 
beyanı tasiyet eder, mânevi huzurlarını huşu 
ile, hürmet ile selâmlarım. 

Ancak diğer yönüyle de müteselliyim, mut
mainim. Maalesef her yıl bir yenisini yenme 
mücadelesinde Hükümetin kazandığı tecrübe, 
uzak görürlülük, bilhassa inançlı ve çok samimî 
çabaları takdire şayandır. Hele Devletin bütün 
imkânlarını çok kısa zamanda seferber ederek 
acıları dindirme, aç ve açıkta kimseyi bırakma
ma gayretleri de üzüntülerimizi dindirmekte, ya
şama çabalarını kamçılamakta, cesaret artırmak
ta, ümit verici olmaktadır. Dört sene evvel ile 
mukayesesinde durum sarahatle takdire şayes-
te görülmektedir. Değerli basının üyelerinin de 
konuyu kıymetlendirmesine müteşekkiriz. An
cak olay cidden önemlidir. Yaraların sarılması 
yalnız Hükümetin imkânlariyle çok zor olabilir. 
Mahviyetkâr, fedakâr milletimizin merhamet 
duygulariyle müstesna misallerini vermiş oldu
ğu, yardım imkânlarını organize etmek, kıymet
lendirmek lâzımdır. 

Yüce Meclislerimizin öncü olacaklarından 
şüphem yoktur. Bir temenni olarak Senatomuz 
adına bir heyetin gezisini takdirlerinize suna
rım. Yüce Tanrı'dan aziz milletime ba^ka keder 
göstermemesi dileğimi, ölenlere rahmet ve mağ
firet, yaralılara şifalar niyazlarımı tekrar eder, 
yüce milletime başsağlığı ve taziyetlerimi su
nar, huzurunuzu hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bin-
göl. 

silen katılacak Parlâmento Heyetine aşağıda 
isimleri yazılı sayın üyeler gruplarınca seçilmiş
lerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

ibrahim Şevki Atasağun 
C. Senatosu Başkanı 

Asıl Üyeler : 
Salih Türkmen, C. H. P. Ağrı 
Yedek Üyeler : 
Muslihittin Yılmaz Mete, C. H. P. Adana 
Enver Bahadırlı, G. P. Hatay 

BAŞKAN — Yüce heyetinizin bilgilerine su-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nulur, efendim. Tezkere var, okutuyorum efen
dim. 

2. — 6064 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğundan 
iptaline ve iptal kararının 21 . 9 . 1970 günün
de yürürlüğe girmesine karar verildiğine daiı 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3'861) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birin

ci fıkrasının iptali hakkında Danıştay Sekizinci 
Dairesince açılan dâva üzerine yapılan incele
me sonunda : 

1. — 6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrasının Anayasaya, aykırı olduğuna 
ve iptaline : 

2. — İptal kararının 21 . 9 . 1970 günü yü
rürlüğe girmesine; 

24 . 3 . 1970 gününde 1969/65-1970/16 sa
yı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

Lûtfi Ömerbaş 
Anayasa Mahkemesi 

Başkan vekili 

BAŞKAN — Yüce heyetinizin bilgilerine su
nulmuştur, efendim. 

3. — Samsun Üyesi Enver Işıklar'ın Diyanet 
İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün 
faaliyetleri konusunda kundan Araştırma Ko
ni isyonundan istifası 

BAŞKAN — İstifa önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda, 
Genel Kurulun 14 . 1 . 1970 tarihli 25 nci Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Araştırma Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 27 Mart 
1970 

Samsun Senatörü 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — Yüce heyetinizin bilgilerine su
nulmuştur, efendim. 

i. — Diyanet İşleri Başkan! iğ melet görevli 
Yaşar Tunaejürün faaliyetleri konusunda kuru
lan Araştırma Komisyonunda boşalan üyeliğe 
Adıyaman Üyesi Sırrı Turanlı'nın seçildiğini 
bildiren Adalet Partisi Grupu Başkanlığı tezke
resi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığında görev
li Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda, Ge
nel Kurulun 14 . 1 . 1970 tarihli 25 nci Birle
şiminde kurulması kabul edilen Araştırma Ko
misyonuna, grupumuzdan seçilen Cumhuriyet 
Senatosu Samsun Üyesi Sayın Enver Işıklar'ın 
bu görevden ayrılması sebebiyle, mezkûr Ko
misyona, Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üye
si Sayın Sırrı Turanlı seçilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 

Grup Başkanvekili 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Adıyaman Senatörü Sayın Sır
rı Turanlı'nın seçimini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

5. —• Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin, Diyanet 
İşleri Başkentliğin da görevli Yaşar Tunagür
ün faaliyetleri konusunda kurulmuş bulunan 
Araştırma Komisyonundan istifası. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın istifasını oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

özgüneş'in, Diyanet işleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda, 
Genel Kurulun 14 . 1 . 1970 tarihli 25 nci Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Araştırma 
Komisyonundan istifa ettiğimi sayıglarımla 
arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Yüce 
sunlumuştur, efendim. 

Heyetinizin bilgilerine 
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6'. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonunda inhilâl eden üyeliğe 
Afyon Karahisar Üyesi Y. Kemal Şenocak'ın 
seçildiğine dair Adalet Partisi Grupu Başkanlığı 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'iin faaliyetleri konusun
da, Genel Kurulun 14 . 1 . 1970 tarihli 25 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Araştır
ma Komisyonuna, Grupumuzdan seçilen Cum
huriyet Senatosu Samsun Üyesi Sayın Refet 
Rendeci'nin bu görevden ayrılması sebebiyle, 
mezkûr komisyona, Cumhuriyet Senatosu Af
yon Üyesi Sayın Y. Kemal Şenocak seçilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 

Grup Başkanvekili 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Afyon Senatörü Sayın Kemal 
Şenocak'ın seçimini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiıtir. 

7. — Gediz, Emet ve dolaylarındaki deprem 
dolay isiyle Genel Kurulun saygı duruşunda bu
lunmasını; Cumhuriyet Senatosunun taziyetle 
rini bildirmek üzere, Genel Kurulu temsilen Baş
kanlık Divanınca bir heyetin âfet bölgesine 
gönderilmesini istiyen önerge. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
28 Mart Cumartesi gecesi Gediz, Emet ve 

dolaylarındaki deprem, can ve mal kaybına, 
yüreklerde acılara, hafızalarda ıstıraplara se-
bebolmuştur. 

Felâket ağır ve acıdır. 
Devletin bütün imkânlariyle bu vahim fe

lâketin ıstıraplarını her yönüyle sarmasını 
ümidediyoruz. 

Ülkemizin doğal âfetlerden masun olması 
başlıca arzumuzdur. 

Can kaybının acısını yüreklerimizin derin
liğinde duyarak kendilerine rahmet diliyoruz. 

a) Aziz ölüler için Yüce Genel Kurulu
muzca saygı duruşunda bulunulmasını, 

b) Yüce Genel Kurulumuzu temsilen Baş
kanlık Divanınca bir heyetin olay yerine gön
derilmesini, 

c) Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunu 
temsil edecek heyetin, Genel Kurulun tâzi-
yetlerinin, geçmiş olsun dileklerinin bölge hal
kına iletilmesini, 

d) Cumhuriyet Senatosunun müşterek gö
rüşü olarak kararlaştırılmasını, 

Saygılarımızla arz ederiz. 

31 . 3 . 1970 

Manisa C. H. H. Grup Başkanvekili 
Nejat Sarlıcalı Hıfzı Oğuz Bekata 
BAŞKAN — Sayın Bekata ve Sayın Sarlı

calı tarafından verilmiş olan önergenin hissi
yatı içinde Başkanlık Divanı dün yapmış ol
duğu toplantıda karar istihsal etmiştir, arz 
ederim. Ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi su
narım, efendim. 

Bu konu ile ilgili bir önerge daha var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kütahya deprem felâketi dolayısiyle dep

rem bölgesinde tâziyette bulunmak üzere beş 
kişilik bir Parlâmento heyetinin Kütahya'ya 
gitmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

31 . 3 . 1970 
Etem Erdinç 

Kütahya Senatörü 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye... Yok. Sayın Erdinç heyetin beş 
kişiden müteşekkil olmasını talebediyorsunuz. 
Yüce Heyetimizde beş grup olduğuna göre, 
her gruptan bir temsilcinin intihabedilmesinin 
ve beş kişilik heyetin bu trazda teşekkülünü 
kabul eder misiniz? 

ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Evet... 
BAŞKAN — Her gruptan bir sayın üyenin 

iştiraki ile beş kişilik bir heyetin felâketzede 
Kütahya Vilâyeti ve kazalarındaki arkadaşları
mıza, Yüce Heyetimizin tâziyetlerini ve geçmiş 
olsun dileklerini iletmek için, bir heyet seçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Muhterem grup idarecilerinden en kısa bir 
samanda sayın üyelerin adlarını Başkanlığa bil
dirmelerini istirham ediyorum, efendim. 
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ö. CUMHURİYET SEI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm 
süren ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine 
zararlar veren kuraklığa dair Senato araştırma
sı istiyen önergesi (10/32) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 54 ncü 
Birleşimde Yüce Heyetinizin almış olduğu bir 
kararla, bir öncelik kararı ile gündemde bulu
nan, Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in Kars ve çevresinde hüküm süren ve 
bölge hayvancılığına ve ekonomisine zararlar 
veren kuraklığa dair Senato araştırması istiyen 
önergesinin müzakeresine geçilmişti. Yalnız Sa
yın Bakan vazifeli olduklarından o gün Yüce 
Senatoya teşrif etmemişlerdi, bugün hem önerge 
sahibi ve hem de Sayın Bakan buradalar, müza
kereye devam ediyoruz, efendim. 

Sayın Hazer buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlarım, bir deprem âfetinin dile 
getirildiği bir oturumda, bir başka felâketi tah
fif ederek, fakat özünden aynlmıyarak, kısalta
rak Yüce Heyetinize sunmaya çalışacağım ve 
Türkiye'nin fou havası içinde Hükümetin alması 
lâzımgeien tedbirleri özetliyerek, gördüğüm ek
siklikleri, tesbit ettiğim, eksiklikleri de işaretle 
yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, konuya bir mahallî 
mesele göziyle bakılmamasmı başlangıçta tesbit 
etmeyi faydalı görmekteyim. Kuraklık ve ben
zeri tabiî âfetlerin, Türkiye tarımını tesir altın
da tutmakta olduğu bilinen ibir gerçektir. Fakat 
bütün bunların karşısında alınacak bâzı tedbir
ler vardır. Her olayı tabiî şartlara bağlıyarak 
izah etmek imkânı mevcudolsa da, tedbirlerin 
ihmal edilmiş olmasını, bu izah inâzur gösterme
ye yetmez. 1969 yılı Nisan ve Mayıs aylarından 
itibaren Kars ve çevresinde bir kuraklık belir
tisi görülmeye başlamıştı. Durumu bir taraftan 
resmî merciler, yani mahallî Hükümet memur
ları, bir taraftan da bizler, bakanlıklara, Başba
kanlığa, yani Hükümete duyurmaya çalıştık. Bu 
konuda muhtıralar verdik, sorular sorduk, özel 
temaslar yaptık, sayın bakanların birçoklariyle 

(1) Önerge 26 . 3 . 1970 tarihli 54 ncü 
Birleşimdedir. 

ATOSU ARAŞTIRMASI 

! ve bu arada Saym Başbakanla, zaman ilerliyor, 
sıkıntı bölgeyi sarıyor ve şikâyetler artıyor, fa-

ı kat tedbirler ya hiç işlemiyor veya işliy enler de 
I gecikerek, aksıyarak yürüyordu. Çünkü bir ta

raftan da kış yaklaşıyordu. Kışın yaklaşması 
ı bölgenin özel şartlarını daha da ağırlaştırıyor-

du. Bu sebeple konunun bir Cumhuriyet Senato 
araştırması haline getirilmesini faydalı mütalâa 
ettim ve geçen oturumda da okunan önergeyi bu 
maksatla ve böyle bir ihtiyaç içinde verdim. 

O günden beri elbette değişmiş şartlar ve 
i alınmış tedbirler vardır. Türkiye'de bir çiftçi

nin hayatının genellikle tabiî şartlara bağlı ol-
! duğunu başlangıçta arz etmiştim. Hali vakti ye

rinde bir çiftçi, bir tabiî âfet karşısında birden
bire perişan, aç ve sefil hale gelebilir. Çünkü, 

j çiftçinin ne bir sigortası var, ne bir sosyal ga-
I rantisi var, ne de bir meslekî teşekkülü vardır. 
j Bu gibi hallerde gözlerin çevrildiği yer Devlet-
! tir. Devletin imkânlarının da mahdut olduğunu 
\ biliyoruz. Bu mahdut imkânlar yanında eksik 
I bir organizasyonu da yine biliyoruz. Aynı ted-
\ birler, iyi işliyen 'bir teşkilâtta, daha süratli ve 

daha verimli kullanılabilirdi. Bu hâdisede de 
I tedbirler aksamış, gecikmiş ve bu itibarla fazla 

faydalı olmamıştır. Bidayette Hükümet mesele
yi sadece ucuz yem nakliyatı, bir vagon tahsis 
ve temini olarak görmüş ve işin merkebi sık
letini bu yöne çevirmiştir. 

1961 de böyle bir hâdise olmuştu, o zaman 
alman bir ucuz karar, yani ucuz nakliyatı te
min eden bir kararname yeniden yürürlüğe kon
du ve vagon tahsisi tedbirlerine başvuruldu. 
Maalesef vagon tahsis ve tevziinde birçok ak
saklıklar oldu. Özetle bu aksaklıklar şunlar : 
Evvelâ ihtiyaçlı olmıyan tüccarlar, aracılar va-

I gon alış verişine başladı. Sonra, vagonlar zama-
I nında gitmedi, istasyonlarda tıkanmalar oldu. 
I Ayrıca boşaltmada da birtakım aksaklıklar ol

du. Bir başka nokta da, saman gibi, ot gibi ka
ba yemin vagonda nakli güç ve bunun için bir 
balyalama bir prese etme imkânı mevcuttu, Hü
kümetin elinde prese makmaları olduğunu işit
tik, özel sektörde de böyle maMnalar vardı. 
Bunlar belediye halka intikal ettirilerek 
daha az vagonla, daha çok yem sevk etmek im
kânı vardı, bu yapılamadığı için bilhassa sa-

| manda yüklerken sıkıntılar çekildi, boşaltırken 
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sıkıntılar çekildi ve bir kısmı da yağmur, kar 
altında çürüyüp gitti. Vagon tahsisindeki, bu 
aksaklıklar, Kasım sonlarında biraz intizama 
girdi. Mahallinde tedbirler alındı, yeni hatlar 
tahsis olundu ve boşaltma biraz intizama girdi. 
Ama esas olarak başlangıçta görülen aksaklık
lar tedbirlerin sonuna kadar yavaşlasa da de
vam etti. 

Bir başka nokta; aksıyan bir başka yeri de 
işin; muhterem arkadaşlar, tanm teşkilâtının 
olayla, olay ilgisinde göze çarpmaktadır. Evve
lâ bölgede tanm teşkilâtımız, veteriner olarak, 
diğer konu olarak yeterli değildir. Yeterli ol
madığı gibi, hazırlıklı da değildi. Âdeta ilk za
manlarda olaya seyirci kalmak durumunda idi. 
Sonraları mesele biraz daha ciddiye alındı biraz 
daha tahribatın genişliği kavranılarak bir şey
ler düşünülmeye, bir şeyler yapılmaya başlandı. 
Kars gibi 15 kazası olan ve büyük hayvancılık 
bölgesi bulunan bir yerde, veteriner teşkilâtı 
tam değil, hayvan hastalıklariyle yeterince mü
cadele edilememektedir. Kurulmuş bâzı veteri
ner tesisleri eleman eksikliğinden işlememek
tedir. Halk bundan zarar görmüştür. Devletin 
elindeki, bâzı imkânlar zamanında bölgeye ye-
tiştirilememiştir. Ezcümle; üretme çiftlikleri, 
Devlet çiftlikleri zayıf ve ucuz hayvanı alıp ye
tiştirmek, alıp beslemek ve bunu piyasaya sat
mak imkânına sahip iken bu konuda alman ted-
hirler çok ağır işlemiş ve çok zayıf kalmıştır. 
Bundan başka, hayvan hastalıkları yanında bâ
zı zararlı hayvanlarla da mücadele yapılama
mıştır. Meselâ birkaç yıldan beri Kars'ta tahıl 

mahsulüne zarar veren bir fare belâsı vardır. 
Bununla bir türlü ziraat teşkilâtımız, tarım teş
kilâtımız başa çıkamamıştır. Bu gibi aksaklıkla
rın yanında Et Balık Kurumu gibi resmî teşek
küllerimiz de kendilerinden beklenen müdahale
yi ve tanzim rolünü yeterince ifa edememiştir. 
Et Balık Kurumu bölgede piyasası düşen yer
lerde alıcı durumuna geçmiş, ilk günlerde bir 
ferahlık: yaratılmışken ikinci, üçüncü gün va
gon bulamamaktan araya birtakım celeplerin, 
aracıların girmesi yüzünden, hakiki çiftçinin Et 
Balık Kurumuna mal satması imkânsız hale gel
miş ve yüzden de birçok şikâyetler olmuştur. 

Bundan başka ihracat imkânları da yeterin
ce işletilemedi. Bilhassa îran'la olan ihracat du
rumu birtakım formaliteler yüzünden temin ve 
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tesis olunamamış ve maalesef Hükümetin yapa
madığı bu ihracatı, kaçakçılar yapmıştır ve 
böylece hem bölgenin asayişi bozulmuş, hem de 
millî ekonomi bundan zarar görmüştür. Ayrıca 
müstahsilin malına belki alıcı bulunmuştur, ka
çakçılar alıcı olmuştur ama bunlar birtakım 
risklerin de kaynağı olmuştur; almış vermemiş
tir, götürmüş getirmemiştir ve saire. Ayrıca pi
yasada tanzim edilmemiştir, Ankara, İstanbul 
gibi büyük merkezlerde et fiyatları yüksek se
viyede dururken, Doğu bölgesinde hayvan fiyat
ları birden bire düşmüştür. Hattâ Temmuz ayın
da piyasada dışardan gelen özel alıcılardan baş
ka alıcı bulunmadığı için halk paniğe kapılmış 
ve elindeki hayvanı biran evvel elinden çıkar
mak için âdeta tüccar bekliyecek duruma düş
müştür. Sonradan basın yolu ile Doğu'da bir 
kuraklık olduğu hayvan fiyatlarının ucuzla'dığı 
yurdun çeşitli bölgelerinde duyulduğu için, bu
ralardan gelen tüccarlar piyasada bir alıcı rolü 
oynamış ve düzenleyici bir hava yaratmışlardır. 
Yani özel sermayenin, şuradan buradan gelen 
tüccarın piyasaya yaptığı olumlu tesir Et Ba
lık Kurumunun yaptığı tesirden daha verimli 
ve daha etkili olmuştur. Ayrıca Tarım Bakan
lığına bağlı Süt Sanayii var Kars'ta; yeni ku
rulmuştur. Eksikleri var, onu bir tarafa bıra
kıyorum, fakat süt piyasasını bile bu kurum eli 
ile tanzim etmek imkânı olmamıştır. Kars gibi 
yerde 130 kuruşa satılan süt, gene bu süt fabri
kasının bulunmasına rağmen tefeciler eli ile 165 
kuruştan 160 kuruştan alınmaya başlanmıştır. 
Hükümetin fabrikası var, elinde imkânı var, fa
kat buna seyirci kalmak durumunda olmuştur. 
Ayrıca Et Balık Kurumu aldığı hayvanların be
delini de zamanında ödememiş, bunun için müs
tahsil hayvanını başka tüccara satmayı tercih 
etmiştir. Konuyu arz ettiğim gibi özet olarak 
ifade etmeye çalışıyorum ve daha sıkıntılı olma
ması için tahfif etmeye uğraşıyorum. Ama as
lında bölge hayvancılığı büyük bir tehlike ge
çirmiştir, büyük bir sıkıntı geçirmiştir ve çiftçi 
üretim kabiliyetini kaybetmiş, önümüzdeki yıl
larda da ciddî, etraflı ve devamlı bir yardım 
yapılmadığı takdirde yeniden bir üretim gücüne 
kavuşması imkânsızdır. Bilindiği gibi, bir çiftçi 
fou gibi âfetlerle bir defa sarsıldı mı 20 yılda 
kendi kendine belini doğrultamıyor. Onun için 
Hükümetin bunları biran evvel üretim gücüne 
sahip kılacak yolda desteklemesi lâzımdır. 
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Munterem arkadaşlar, piyasadaki durum 
hakkında bir misal daha arz edeyim. Mevsimin 
başında Kars'ta yağın kilosu 12 lira iken mev
sim sonunda 20 liraya kadar yükselmiştir ve 
yağ 20 lira olduğu zaman tüccarın elinde top
lanmış bulunuyor. Binaenaleyh bu gibi hallerde 
Hükümete düşen nizamlayıcı roller ve vazifeler 
yeterince yerine getirilmediğinin bunlar açık, 
sarih delilleridir. 

Kredi mevzuuna gelince muhterem arkadaş
lar, bölgede bu sıkıntıyı gidermek için bir yeni 
kredi açılmıştır. Bu kredilerin bir kısmı yaz ay
larında bildiğimiz geliştirme ve teşvik fonun
dan yapılmış, bâzı büyük çiftçiler büyük kredi 
almış, ucuz kredi almıştır; bu krediler 6 sene 
vadeli % 3 faizlidir, fakat bu kredileri alanla
rın bir kısmı aynı zamanda çiftçi de değil sa
dece tüccardır. Diğer muhtaç çiftçiye kış ayla
rında ancak Ocakta, Şubatta bu kredi yetişmiş 
o da aksıyarak taksim edilmiş. Kimi yerde hay
van başına, kimi yerde ev başına verilmiş, kimi 
köye hiç verilmemiş ve bu krediler 0 ay vadeli 
olarak % 9 faizle veriliyor. Bu kredi az, kışın 
veriliyor, vakitsiz veriliyor, faiz haddi yüksek, 
vâdesi kısa. İlkbaharda veriliyor, zengine veri
liyor, faizi düşük vâdesi uzun; böyle bir kredi 
düzeni, böyle bir kredi nizamı bizim öteden beri 
tenkid ettiğimiz düzelmesini ve düzeltilmesini 
beklediğimiz bir aksaklıktır. Programları ayrı 
da olsa, Hükümetin de bugünkü Adalet Partisi 
iktidarının da böyle bir aksaklığı, Anayasanın 
genel esprisi içinde düzeltmesi lâzımgelirdi, ma
alesef düzeltilmemiştir. 

Kredi tevziinin kış ortasına raslaması, alı
nan paraların işe yaramaz halde saklanmasını 
da zaruri kılmıştır. Yani bu krediler Sonbahar
da verilse idi köylü o zaman satacağını satar, 
alacağını alabilirdi; yani iktisadi vaziyetini bi
raz daha tanzim ederdi, onu da yapamadı. Çün
kü kışın ortasında eline geçen para ile ne yeni
den yem almak imkânı var, ne yeniden bir dü
zen kurmak imkânı var. Ancak gelecek yıl için 
bâzı tasavvurlarını belki gerçekleştirmeye yarı-
yacaktir, ama gecikmiştir ve bu itibarla da ye
terince faydalı olmamıştır. Bütün bunlardan şu 
mâna çıkarılmasın, ne vagon tahsisinin yararsız 
olduğunu iddia ediyorum, ne de kredinin lüzum
suzluğunu; her ikisi de faydalı olmuştur, yete
rince faydalı olmamakla beraber faydalı olmuş-
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tur, bu bakımdan Hükümete teşekkürlerimi ifa
de etmeyi vazife sayarım. 

Ayrıca muhterem arkadaşlar, tohumluklar 
vaktinde gitmiyor. Sayın Bakana bunu bütçe 
vesilesi ile de arz etmiştim. Şimdi ilkbahar eki
mi başlıyor Kars mıntakasma hâlâ tohumluk 
gitmemiştir. Tohumluk giden yerlerde de bir 
acaip tatbikat var, sayın bakanın dikkatlerine 
sunmak isterim. Bir kilo tohumluk alan bir çift
çi aynı zamanda iki kilo da suni gübre almaya 
mecbur tutulmaktadır. Bölgede sulama yok, 
çiftçi gübreyi tanımıyor, toprak gübreyi tanı
mıyor, bir tahlil yapılmamış, onun için aldığı 
gübreyi kullanamıyor çiftçi, 80 kuruşa mal edi
len bu suni gübreyi Kars köylüsü 20 - 25 kuru
şa Karadenizlilere sattMarı bir vakıadır. Hat
tâ, bâzı yerlerde bunlar köylünün elinde kalmış, 
taşlaşmış ve işe yaramaz bir hale gelmiştir. 

Yani, kredi gibi gübre de icapsız tevzi olun
muştur. Bâzı yerlerimiz vardır, gübre, diye fer
yat eder, Anadolu'nun birçok yerlerinde vatan
daşlarımız gübre isterler, Kars'ın bâzı bölgele
rinde de gübre kullanan yerler vardır; meselâ, 
İğdır'da. Burada sulama var, ve saire. Fakat, 
bir kısım yerde gübre kullanmaya imkân yok. 
İklim müsait değil, sulama yoktur; toprak, güb
reye elverişli midir, değil midir, bilinmediği için. 
Hattâ, yapılan tecrübeler, denemeler de daima 
aleyhte netice verdiği için köylü bu gübreyi kul
lanamamaktadır. 

Böylelikle, gübre ile beraber 250 kuruşa mal 
olan bir kilo tohumluk buğdayı köylü, % 6, % 
7 faizle bir sene sonra ödemek durumunda kalı
yor ve bu suretle yapılan yardım köylüyü kal
kındırmaktan ziyade borçlandırıyor, fakirleşti-
riyor ve eziyor. Bu bir vakıa, Yani, ne nazariye 
söylüyorum, ne kuru tenkid yapıyorum. Gerçeği 
söylüyorum, müşahedelerimi ifade ediyorum. 

Sayın Bakandan bir şey daha rica ederim; 
bütçe vesilesiyle ve başka vesilelerle bu konuya 
da dokundular. Hükümetimiz şunu yaptı, Hükü
metimiz bu krediyi, filân verdi diye, buyurdu
lar. 

Arz ettim, kredileri inkâr etmiyoruz, faydalı 
olmuştur, eksik olmasına rağmen. Vagon tahsisi 
işe yaramıştır. Fakat, yani, büsbütün meseleyi 
bir şey haline getirmesinler. Ciddî olarak, veri
len bu krediler zamanında verilseydi verimi da
ha faydalı ve fazla olurdu. 
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Tohum dağıtımı arz ettiğim usullerle yapı
lırsa şikâyetler daha az olurdu. Hükümet mü
esseselerinin piyasaya müdahalesi zamanında ve 
süratle yapılsaydı şikâyetler bundan daha az 
olurdu. 

Arkadaşlar, Kars'ta belki 50 000 at başıboş, 
sahipsiz kırlara bırakılmıştır, kurda, kuşa tes
lim edilmiştir. Ne veteriner teşkilâtımız, ne Hü
kümetimiz, ne de başka bir müessesemiz bunları 
'değerlendirme imkânını bahşedememiştir, bölge 
Ihalkma. 

Bir taraftan da bâzı bölgelerde, affedersiniz, 
merkep eti, at eti ile sucuk yapılıyor. 

Biz at etini sucuğa karıştırsınlar demiyoruz, 
ama at eti hiçolmazsa ihraç maddesi olabilir, ev
safı düşüktür. Ama, bâzı yerlerde bunu affeder
siniz, köpeik yemi, filân halinde de değerlendi-
rebiliyorlar. Bu bir felâkettir, belki o zamana 
yetişmemiştir, ama hiçolmazsa bur/dan sonrası 
için, 50 000 atın, bir kazada, bir vilâyette bütün 
insanların gözlerinin önünde mahvolması, kırla
ra bırakılıp kurda kuşa teslim edilmesi sadece 
ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda bir 
bilgisizlik hicabı doğuracak bir haldir. Bunlara 
tedbir bulmak, bunları beraberce düşünmek 
mecburiyeti verdir. 

Arz ettiğim gibi, mahsul ün değerlendirilmesi 
Anayasa prensibidir: pars ilerin hepsinin prog
ramlarında yer alan korulardır. Ama, mahsul 
yerinde değerlendirilemiyor, bir taban fiyatı 
yoktur. 10 liraya yağ satılır, Haziran vs Tem
muz ayında, 20 liradan ayın yağ, tüccar elinde 
yine Kars'ta Eylül ayında, Ekim ayında satılır. 
Arada % 100 e yakın bir fiyat seviyesi oynak
lığı vardır. Bunu düzeni ivecek bir organımız da 
yoktur. Ne köylü arz ettiğim gibi, teşkilâtlan
mış, kendisi yapabiliyor; ne de Hükümetin bu 
hususta bir hazırlığı vardır. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar, felâketleri bü
tünüyle gidermek hiçbir hükümetin kudretinde 
değildir. Yani, birden bire bütün felâketleri ol
mamış gibi eski haline iade etmek, yıkılanları, 
zarar görenleri tam bir güce kavuşturmak el
bette güçtür. Ben bımun tatbikatını da biliyo
rum. Ama, Devlet elindeki imkânlar vg Devlet 
vazifelerinin işleyişi bu sıkıntıları tahfif edecek 
güçtedir. 

Hükümetten ricam, şimdi, olan olmuş, hiç 
olmazsa bundan sonraki olaylar için hazırlıklı 
olmaları, bir. 

İkincisi, köylü bugün tohum ekmek için ha
zırlıklıdır, bekliyor, tohum yetişmemiştir, to
humluk yetiştirilmesi. 

Ayrıca, Devletin elinde traktör gibi, ekime 
yarıyan alet ve vasıtalar vardır. Bunları bedeli 
ile bölge hizmetine sevk etmeyi temin etsinler. 

Bir başka nokta da, demin misalini verdiğim 
büyük krediden % 3 faiz, küçük krediden % 9 
faiz almıyor. Büyük kredinin müddeti 6 sene, 
küçük kredinin, yani küçük çiftçiye verilen az 
paranın müddeti 9 ay. Bunu bir âdil ölçüye ge
tirmek Hükümetin elindedir ve Hükümet için 
kanaatimce bu bir zaruri vazife haline gelmiştir. 
Bunlar yapılmadıkça şimdiye kadar yapılanla
rın da bir etkisi, bir faydası olmıyacaktır. Çün
kü, geçmişteki arızalar tam giderilememiştir, 
bundan sonraki imkânlar da temin olunamazsa 
köylü istihsal gücüne kavuşamıyacak, ekim ya-
pamıyacak ve hayvan yetiştiriciliğinin binbir 
düşmanı yanında, bir de bu tedbirsizlik vatan
daşı ürkütecektir. Çünkü, hayvancılık bakanlığı 
kuralım, diye çalışılan bir devredeyiz. Halbuki, 
hayvan mahsullerine gerek yurt içinde ve gerek
se komşu devletlerde ihtiyaç duyulmaktadır. 
İhraç maddesi olabilir, gıda kuvveti fada olan 
maddelerdir, bunlar. 

Bütün bunlara rağmen teşkilâttsız, âdeta, 
yani, 20 nci asırda değilmişiz gibi eski usulbrb 
yürütülen bir tarım hizmeti, bir hayvancılık tat
bikatı bu memleketin halen yürütülen bir dene
mesi olmamalıdır. Bu durum başlıca gelir kay
nağı ve ihraç metaı olan hayvancılığı da, hiç ol
mazsa, o bölgede söndürebilir. 

Bölgenin geniş yaylaları ve meraları var. 
Bunlarda da hiç ıslahat yapılmamıştır. Msra ıs
lahatı yok, çayır ıslahatı yok. Bir taraftan ça
yırlar, meralar sürülüyor; yaylalar taksim edil
memiş, tevzi olunmamış ve yıllardan beri ihti
laflıdır, bunlar. Böyle bir bölgede 3 milyondan 
fazla hayvan yetiştirilecek ve bunlardan yete
rince mahsul alınacak ve değerlendirilecektir. 

Dışardan alınacak yardımlara lüzum yok. 
Sadece hayvancılıkta her inekten bir kilo fazla 
süt, her inekten 5 kilo fazla et, 10 kilo fazla et 
alınmak suretiyle dışardan yapılacak veya ya
pılmakta olan yardımların çoğuna böylelikle 
muhtaç durumda kalmayız, arkadaşlarım, Bun
lar benim şahsi iddialarım da değildir. Bunlar, 
bu konuda otorite sayılan ve tetkikat yapan ya-
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bancı ve yerli uzmanların da raporlariyle sabit 
elan gerçeklerdir. Türkiye^de ve bilhassa Doğu 
Anadolu'nun bâzı bölgeleri çiçekli otlariyle, flo
rası ile dünya yaylaların, meraların en iyisi 
imiş bu, yine Tanm Bakanlığındaki mevcut ra
porlarla da sabittir. Buna rağmen hayvancılığı
mız olduğu yerde sayıyor. 

Bir zamanlar merinos yetiştirilmeye başlan
dı, bölgede. Yavaş yavaş gelişirken birden bire 
veteriner bulunamadı, hayvanlar hastalandı; 
hastalanan hayvanların kenesine bir çare bulu
namadı ve yavaş, yavaş yani, 3 - 4 sene içerisin
de gelişen merinos üretimi 3 - 4 sene sonra silin
di gitti. Âdeta Kars,ta bugün merinoslaştırma 
faaliyetleri ölmüş bir vaziyettedir. 

Montafolaştırma denilen, yani montafon cin
si hayvan, inek yetiştirme hevesi de bölgede 
yaygındır. Bölge halkı iyi cins hayvan yetiş
tirmeye eskiden beri alışıktır. Fakat, birden 
bire gelen bir hastalıkta veteriner yetişmemesi 
ve başka tedbirlerin de alınmaması yüzünden 
4 bine, 5 bine malolan ineklerin 10 VL, 15 i bir
den elimce komşu köyler de onu görüp aynı şeye 
para yatıramıyor ve bu yüzden de hayvancılık 
ilerlemiyor. Yani, hayvan neslinin ıslahı için 
tedbir var, müesseseler kurulmuş, lâboratuvar-
lar tesis olunmuştur, ama insan yok, adam yok, 
veteriner yok. Sayın Bakan, veteriner var, de
mişlerdi, Veteriner yok, arkadaşlar. Bugün 
bütün Kars vilâyetinde 12 - 13 veteriner vardır, 
15 kasası vardır. Yalnız merkez kasasında ih-
racedilecek hayvanlar, muayene edilecek hay
vanlar için, 3 - 4 tane veterinere ihtiyaç varmış 
Meselâ, Batı - Anadolu'da hayvancılığı Kars'a 
nazaran çok, çok az olan bir ilimizde belki, 
50, 60, 100 veteriner vardır. Kars'ta bir Veteri
ner Fakültesi kurulması, hem Hükümete duyu
rulmuş hem de üniversitece teklif edilmiş bir 
konu olduğu halde, bu da nazara alınmamış ve 
bugüne kadar maalesef müspet bir sonuca bağ
lanmamıştır. 

işte başından beri özetliyerek arz ettiğim bu 
konulan, mahallinde incelemek ve tesbit etmek 
için, aynı zamanda gelecek tedbirlere de bir 
hazırlık yapılmak üzere, Cumhuriyet Senatosun
ca bir araştırma açılması ber bakı:?.dan faydalı 
ve zaruri hale geldiği, inancındayım. Yüce He
yetinizden bu konuda müspet oy verilnıesmi rica 
eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer. 
Tarım Bakanı Sayın Erteni buyurunuz efen

dim. 
TARIM BAKANI İLMAMİ ERTEM (Edime 

Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; 

Sayın Hazer, vermiş olduğu önergeye nazaran 
gerçekten kendilerinden de beklediğimiz olgun
luk içinde meseleleri ortaya koydular. Ben de 
kendilerinin bu tutumu içinde durumu cevaplan
dıracağım. 

İlk anda ileri sürdükleri, alman tedbirler çok 
eksik, yetersiz ve adaletsizdir. Halk perişan te
dirgin ve umutsuzdur, iddiaları ilk heyecanla 
ileri sürülmüş hususlardır. Gerçek bugün bu de
ğildir. Ben alman tedbirleri aynı hava içinde 
Yüksek Heyetinize arz etmeye çalışacağım. 

Alınmış tedbirleri üç kısımda arz etmek 
mümkün. 

Bunlardan bir tanesi Doğu'da bu kuraklık 
ve onun neticesi yan sıkıtısı doğunca, bölgenin 
hayvan miktarını azaltmaya matuf tedbirler, 

İkincisi, o bölgede vâki olan yem sıkıntısını 
gidermek için alınan tedbirler. 

Üçüncüsü de bu sıkıntıyı gidermek iğin yetiş
tiriciye, çiftçimize, köylümüze açılmış olan zirai 
krediler. Binaenaleyh, demin de arz ettiğim 

j gibi, tedbirleri bu üç husus üzerinde toplamak 
| mümkündür. 

Muhterem üyeler, hâdise vâki olduğu zaman 
merkezde ve kuraklığın vâki olduğu Kars, Er
zurum, Ağrı illerinde birer komisyon kurul
muştur. Bu komisyonlar durumu incelemiş, 
alınması gereken tedbirleri tesbit etmiş ve günü 
gününe bu alınan tedbirleri kontrol etmiş, daha 
da alınması gerekenleri teklif etmiş, merkezdeki 
komisyonla koordinasyonu sağlıyarak tedbirle
rin aksaksız imlemesine çalışmıştır. Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 11 000 baş ko
yun ile 2 000 baş sığır, Şeker Şirketi 1 050 bag 
si.gr almıştır. Her yıl Sovyetler Birliğine orta
lama 2.5 milyon dolarlık hayvan ihracatı yapılır
ken, bu yıl bunun üserine eğilinerek evvelâ 
4 100 000 dolarlık bir ihracat yapılmış sonra 
yeniden İ 500 000 dolarlık bir ihracat müsaadesi 
daha verilmiştir. Böylece Sovyet Rusya'ya 
5 610 000 dolarlık hayvan ihracatı temin edil
miştir. 
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Et ve Balık Kurumu bu üç ilden iran'a 
3 024 ton koyun eti, 824 ton keçi eti ihraç et
miştir. Halen koyun ve keçi ihracatı devam et
mektedir. Ayrıca 50 000 baş canlı koyun ihracı 
için de anlaşmaya varılmış ve bunun 35 000 ba
şının ihracı gerçekleşmiştir. Mersin ve islahi
ye'den komşu Arap ülkelerine 140 000 baş ko
yun, 46 000 baş sığır ki, cem'an bunların dışında 
73 000 baş da keçi ihraç edilmiştir. Et ve Balık 
Kurumu geçen yıl bu bölgeden 94 437 baş koyun 
mubayaa etmiş iken, bu yıl 169 408 baş koyun; 
22 620 baş sığır; 26 628 başı Kars menşeli ola
rak mubayaa etmiştir, efendim. Görülüyor ki, 
bunda da iki misline yakın bir hareket vardır. 
Kurum bu üç ilden 209 471 baş koyun, 31 110 
baş sığır mubayaa etmiş, demin arz ettiğim 
üzere, bunlar için de 100 000 000 dan fazla 
ödeme yapmıştır. AID nın Jkarşılık fonundan 
sağlanan besi kredisinden de Doğu illerinden 
17 000 baş sığır, 34 000 baş koyun besiciler tara
fımdan mubayaa edilerek besiye alınmıştır; 
»diğer taraftan özel sektörce de Kars menşeli 
10 000 baş sığır, 20 000 baş koyun mubayaa edil
miştir. Böytece m>evsdmin ilk anında 1 koyun, 
1 kuzu, yani ikisi 150 liraya kadar satılmak 
durumuna düşmüş iken, derhal sonradan vazi
yet normale gelmiş ve 1 koyun 190 liradan sa
tılmaya başlanmıştır. Böyleüe mevsimin başladı
ğı anda, tedbirlerin henüz gitmediği anda, baş
lar görülen panik, Hükümetin derhal aldığı ted
birlerle ortadan kalkmış ve Doğu bölgesinin bu 
üç ilinde gerekli tedbilrer neticesinde normal 
fiyatlarnı cari olması sağlanmıştır. 

Bu bölgelere Devlet Üretme Çiftlijklerinden 
2 676 ton sap, 800 ton selektör altı buğday, 
tahsis edilmiş; bunlardan ancak 300 ton sap sa-
tınalmmış, selektör altı buğdaya ise hiç talep 
vaki olmamıştır. Toprak Mahsulleri Ofisince 
Doğu - Anadolu'ya 5 000 ton arpa tahsis edil-
miŞi Kars iline 1 500 tonu gönderilmiştir. Şeker 
Şirketince Erzurum Fabrikasından Kars'a 400 
ton melas karışımı, pancar küspesi gönderilmiş
tir. Kars iline 5254 sayılı Kanuna göre dağı
tılmak üzere, toplam olarak 3 513 ton tohum
luk tevzi edilmiştir. Sayın Hazer'in de üzerinde 
durduğu üzere, Bakanlığımız bu tohumların za
manında gitmesine büyük ehemmiyet vermekte
dir. Yazlık tohumlukların şevkini de takibetmek-
teyiz. Ziraat Bankasınca Kars iline 138 000 000, 

Ağrı iline 51 000 000, Erzurum iline 97 500 000 
lira olmak üzere ceman 286 000 500 liralık bir 
plasman ayrılarak yem kredisi olarak verilmiş
tir. Ve bu geçen yıla nazaran 122 milyon lira 
fazladır. Mevsim ilerledikten sonra sanayi ye
mi yanında nakdi yardım da yapılması düşü
nülmüş ve küçük sürü sahiplerine bin liraya 
kadar olan yem kredileri nakten ödenmiştir. 
Kars, Ağrı ve Erzurum illerine hayvan yem
lerinin demiryolu ille nakliyatında ucuz tarife 
uygulanmasına başlanmış ve bu tarife Nisan so
nuna kadar uzatılmıştır. Bu tarifeye göre ton -
kilometre bir kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

İhtiyaç sahibi olmayıp, ticari ve spekülatif 
maksatlarla nakliyat yapmaları önlemek mıaksa-
diyle bölgede teşkil edillen komisyonlar ihtiyaç 
belgesi vermiş, vagonlar bu belgeye istinaden 
tahsis edilmiş; büyük ihtiyaç sahiplerine vagon
lar tahsis edilmek suretiyle diğerlerinin mağdu
riyeti önlenmek üzere, sıraya göre ihtiyaç sa
hiplerine bdrer vagon verilmek suretiyle bunun 
karşılanmasına gayret edilmiştir. 

Doğu illerine bugüne kadar 23 621 vagon 
yem gönderilmiştir. Ayrıca bu bölgelere civar 
illerden kamyonla da büyük ölçüde kaba yem 
sevkiyatı yapılmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu arz etti
ğim hususlarla, 3 hususta belirteceğimi söyledi
ğim tedbirleri arz etmiş oluyorum. Görüldüğü 
üzere, bölgede bir hayvan zayiatına dmkân ver
memek üzere bölgenin hayvan varlığında müs
tahsili zarardide efcmiyeoek bir fiyat politikası 
içinde, bölgede hayvan varlığının azaltılması 
sağlanmıştır, ikincisi; 23 bin vagon gibi büyük 
bir tahsisle bölgeye yeterli miktarda yem sevk 
edilmiştir. Bunun yanında ayrıca yem sanayiin-
den de 17 000 ton sanayi yemi bu bölgeye sevk 
edilerek dağıtılmıştır. Böylece olumsuz bir du
rumu önlemek, açlıktan hayvan zayiatına mey
dan vermemek için yemin zamanında ve ihtiyaç 
ölçüsünde Kars iline gönderilmesi mümkün kı
lınmıştır. Ben mukayese yapmak istemiyorum; 
arjia alınan tedbirler arasında bir gerçeğin or
taya çıkması için yine mukayese zarureti duyul
maktadır. 1961 yılında geçen yılla kıyaslanamı-
yacak ölçüde daha hafif bir kuraklık olmasına 
rağmen, koyunun tanesi 25 liraya kadar düş-
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müştür; ama bu alınan tedbirler sayesinde, de
r im arz eıttiğim gibi, biz Ocak ayında bölgeye 
gittik; bölgeyi birçok ilçeleri ile beraber gez
dik, bütün ilgilileri 'dinledik. Hepsinde son 
derece memnuniyet vardı. Ama büyük ilgülileri 
dmbdik. Hepsinde son derece memnuniyet var
dı. Ama büyük bir ilde, bu kadar geniş bir 
hayvancık bölgesinde tabiî ki, tek tük şikâyet
ler olacaktır. Falana eksik verdin, filâna fazla 
7srdm. Şu köy böyledir diye birtakım sızlanma
lar olacaktır. Bunları da mahallinde tetkik et
tik ve hayvan başına verilen yem bedelleri mu
ayyendir. Bunları almamış olan köylere de bu 
imkân sağlanmış oldu. Geçen yılar, en iyi yıl
larda dahi kış mevsiminde Kars'da samanın fi-
ya.Ii 49 kuruşu geçtiği halde biz Ocak ayında 
gittiğimi 2de Kars'da saman 25 - 30 kuruştu. Bu 
en normal selislerin bile fiyatının eşitidir. Bi
naenaleyh, gerekli tedbirler zamanında yeteri 
cbüde alınmıştır. Daha mükemmeli olamaz mı? 
Tabiî ki olur. Her tedbirin daha iyisi olabilir. 
Daha iyiyi yapmak bizim Hükümet olarak va
zifemizdir, Sayın Hazer'in tenkidllerini bu ba-
r.iimmian olumlu karşılıyoruz. Hiçbir vakit 
L'ars'da ve Doğuda buna benzer ikinci bir ku-
rbklığm, donun hiç olmazsa kısa sürede vâki 
o'mamamıı temenni ediyoruz. Ama böyle bir 
h~û olursa kendilerinin ileriye sürdüğü tanıen-
nüerme uymayı daha dikkatle, daha önceden 
t?3'"irl3ri oraya götürmeye çalışmaya gayret et-
?j:?yi vadediyoruz. Ama şunu ifade ediyorum 
'.ir, Değ;: bölgesinde zamanında tedbirler alın-
-ııııtır. Ha.yvan fiyatlarının düşmesi önlenmiş-
r:r. Doğuda yemsizlikten dolayı hayvan zayiatı 
•,rakı •clmaaııstır. Dünyadaki nisbetlere göre nor-
:::al hayvan ölümü % 5 dir. Türkiye'de % 3,5 
dur. Kr.rs bölgesinde de vâki olan hayvan ölüm 
•ayısı bunun altındadır. Ama buna rağmen hay-
VTÜ .miktarı dikkate alındığı zaman da, geçen 
y:'a.;ın nisbetini dikkate alırsak, normal olarak 
;?ar-~ ilinde har yıl 44 binin üstünde hayvan 
normal olarak ölmektedir. Fakat bugün Kars'-
da normalin üstünde, açlıktan dolayı bir tek 
b'iyvaam öldüğüne dair dahi bize intikal etmiş 
bir vaka yoktur. Binaenaleyh, bu alınmış ted
biri srin normali olduğunu, yerinde olduğunu, 
v2tGili olduğunu gösteren en güzel delillerdir. 

Şi:ııdi muhterem arkadaılarım, Sayın Ha
sar'in burada yaptıkları konuşmada ileri sür
dükleri hususları 'kısaca cevaplamak istiyorum. 

Hava şartları tarımda daima büyük etki ya
ratmaktadır. Biz bütün gücümüzle tarımımızı 
hava şartlarından 'kurtarmaya çalışmaktayız. 
Eiraz eval de arz ettiğim gibi, Doğuda vâki 
o'an kuraklık neticesinde Hükümet tedbir al
makta ne ihmal göstermiştir, ne de yetersiz ol
muştur. Aksine tedbirini almıştır, büyük bir 
kuraklığı aldığı tedbirlerile hemen hemen hiç 
zarar gömleksizin geçirmek imkânını elde et
miştir. Tabiî ki burada da havanın müspet te
sirini yine arz edeceğim. Bu sene kışın mülayim 
geçmesinin de bu hususta hiç rolü olmadı diye-
i' em. Ama bu alman tedbirleri küçümsetecek 
bir husus değildir. Tedbirle havanın elverişlili
ği bir araya geldiği 1969 - 1970 yılında, bu böl
gelerde geçen yılın olumsuz neticelerinin doğur-
iıiğu hiçbir olumsuz hâdise vâki olmamıştır. 

Vagon tevziinde yolsuzluk : Her işte birta* 
kim yolsuzluklar vâki olur. İdarenin vazifesi 
bu yolsuzluklara mâni olmaktır ve bunları kal
dırıcı tedbirlere tevessül etmesidir. Gerek Ulaş
tırma Bakanlığı, gerek Tarım Bakanlığı vagon 
suiistimalini önlemek için gerekli tedbirleri al
mıştır. Vagon tahsisi için ihtiyaç belgesi şartı
nı koymuştur ve vagonları da, demin arz etti
ğini gibi, bir sıra dâhilinde ihtiyaç sahiplerinin 
hepsine, sıra ile vermiştir. 

Tarım teşkilâtımız ve veteriner teşkilâtımız 
Kars'ta yetersia değildir. Ama Kars'ın ehemmi
yetine, hayvancılıktaki önemine mebni daha 
da takviye edilmeye muhtaçtır. Karata 18 ve
teriner, 29 hayvan sağlık memuru vardır. Kars' 
da da., burada Yüksek Huzurunuzda da söz 
rrrdiım, terhis olan veteriner hekimlerin hepsi
ni Kars'a, Ağrı'ya ve Erzurum'a tâyin edece
ğiz. Böylelikle imkânlarımızın âzamisini Kars'
ın, Ağrı'nın ve Erzurum'un ihtiyaçlarını kar
şılamak hususunda kullanacağım. 

AHMET NüSRET TUNA (Kastamonu) - -
TCaıtamonuyu da ekleyiverin. 

TARIM 'BAK* HI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Hayvan hastalıkları ile mücadele 
yapılmaktadır, muhterem arkadaşlarım, Bu yıl 
Kars'daki bütün hayvpmljara gerekli koruyucu 
nallamalar, sığır vebasına karşı gerekli aşılama
lar yapılmıştır ve bunlar o bölgeye verilen 
nhemımiyetin birer nişanesidir. 

Et - Balık Kurumunun geçen seneye nazaran 
iki misli alım yaptığını ve ihracatının da iki 
milline ulaştığını arz ettim. Halkımız elindeki 
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hayvan mevcudunu paniğe kapılarak çıkarma
mıştır, muhterem arkadaşlarım. Benim Kars'ta 
yaptığım tetkikte, toplantıda, Kars'lı aziz va
tandaşlarımızın belirttiği gibi, aksine bu kre
diler neticesinde yeniden, elden çıkarmış olduk
ları hayvanların yerine, hayvan almışlardır. 
Şimdi yeni bir kararnamenin hazırlığı içindeyiz. 
Bu kararnamede bu olumsuz hâdiseden dolayı 
Kars'tan batıya doğru intikal etmiş Kars'lı va
tandaşlarımızın damızlıklarının aynı şekilde in
dirimli bir tarife ile Kars'a intikalini sağlamak 
üzere, kararnameyi sevk etmek için, Bakanlığı 
mız Ulaştırma Bakanlığına gerekli teklifi yap
mıştır. 

Süt endüstrisi; kendilerinin de söyledikleri 
gibi, Kars'da yeni faaliyete geçmiştir. Bu sebep
le henüz çalışmalarını bitirmiş ve bölgeye ge
rekli yardımı sağlıyabilmiş değildir. Ama süt 
fiyatını 140 kuruştan alıma geçmiştir ve 1970 
yılında günde 17 ton süt alacaktır. Böylece böl
genin sütçülüğünün gelişmesine ve sütün de
ğerlendirilmesine çalışacaktır. Fabrikanın ka
pasitesi günde 60 tondur. Ama bu sene ancak 
17 tonun realize edilebileceğini zannetmekle
yiz. Eğer bunda daha çek başarı sağlarsak ta
bi ki bundan memnun oluruz. 

Çiftçi bu sebepten dolayı, yani bu yılki ku
raklıktan dolayı üretim gücünü kaybetmemiş
tir, muhterem arkadaşlarım. Ama bir felâket 
olmuştur, bunun hiç etkileri yoktur demeye 
imkân, yoktur. Etkileri olmuştur, ama alman 
tedbirler neticesinde çiftçi, yetiştirici üretim 
gücünü kaybetmemiştir. 

Kendileri iki fon üzerinde durdular. Hay
vancılığı geliştirme fonundan alman kredilerin 
tüccarlara verildiğini söylediler. Ben buna şid
detle itiraz ediyorum. Tabiî bu Ziraat Bankası 
tarafından yürütülen plânlamanın bir fonu
dur; ama biz yaptığımız incelemeler neticesin
de bu fonun lâyık olmıyanlara verildiğini tes-
bit etmedik. Bu fon proje karşılığı hayvancı., 
nüve hayvancılığı yapacaklara verilmektedir. 
Eğer kendileri haksız verilmiş kredi olduğunu 
ismen bana veya Ticaret Bakanı arkadaşıma 
bildirirlerse derhal bunun üzerine eğilmeye, ge
rekli tahkikatı yapmaya, haksız ve kanunsuz 
kredi açmış olanlar varsa haklarında gereğini 
yapmaya hazırız. 

Çiftçiye verilen kredi geç değildir. Demin
den beri arz ettiğim üzere, geçen yıla nazaran 

122 milyon lira fazlasiyle 286 milyon lira kredi 
verilmiştir. Tabiî ki bu kadar kredinin, bu ka
dar geniş bir bölgede tevzii bir zaman alacak
tır. Bu sebeple neticelenmesi bir zamana da
yanacaktır. Ama kredi zamanında verilmiştir ve 
yukarıdan beri arza çalıştığım üzere Doğuda 
yemsizlikten dolayı, kredisizlikten dolayı bir 
felâketin önü alınmıştır. 

Bütçe konuşmalarında da arz ettiğim gibi, 
gübre ile tohumluğun mecburen beraber veril
mesi sistemini kaldırdık. Suni gübrenin faydası 
meydandadır. Ama ekolojik şartlar, bilgi güb
renin o çiftçi tarafından alınmasını gerektirim -
yorsa, onu zorlamaya lüzum yoktur. Bu zorla
manın neticesi, Sayın Hazer'le beraber ben de 
ifade ediyorum ki, bu defa aynen alınan bu 
gübrenin çok düşük fiyatla başka bölgelerde 
satılmasına sebebolmaktadır. Böylelikle hem o 
çiftçi ödemekte güçlük çekeceği büyük bir yü
kün altına girmekte, hem de aldığı gübreyi ya
rı fiyatına başkalarına satmaktadır. Böylelik
le o toprağa, o gübre de verilmemektedir. Bu 
sebeple mecburi olarak tohumla gübre verilme 
usulünü kaldırdık. Başıboş gezen, normal duru
mu dışında, at nıevcudolduğu bize aksetmiş de
ğildir. Ama oradaki atların değerlendirilmesi 
üzerine eğilmek gerektiğini kabul etmekteyiz. 

Tohumun, ilk yaz ekimi tohumunun zamanın
da ulaşmasını, önce de arz ettiğim gibi, taki-
betmekteyiz. Doğu bölgesinde hayvancılığın ge
lişmesine büyük ehemmiyet vermekteyiz. Dünya 
Yatırım ve Kalkınma Bankasiyle beraber ger
çekleştirmeye çalıştığımız bir proje vardır. Bu 
projenin tahakkuku için Hayvancılığı Geliştir
me Projesi Genel Müdürlüğü adı altında bir 
Proje Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu mu
ayyen belgelerde tetkiklerine bağlamıştır. Pro
je hazırlığı devam etmektedir. Bu projeye göre 
Kars, Ağrı değu bölgeleri yetiştirici bölge ola
rak ele alınmıştır. Projenin hazırlanmasını sağ-
lıyaeak arkadaşlarımız bu bölgelere gitmiş ve 
proje hazırlıklarına başlamıştır. Böylece Dünya 
Bankası ile 78 milyon dolar tutarında olan bu 
anlaşmayı imzaladığımız zaman, Türk hayvan
cılığının gelişmesine daha büyük hız verilecek
tir. Bu hayvancılık; yetiştiricilik, süt hayvan
cılığı, besicilik olarak 3 hususu da içine almak
tadır. Doğu belgelerimizi yetiştirici bölge, Oria 
Anadcluyu besici bölge olarak değerlendirmek
tedir. Büyük şehirlerimiz süt fabrikaları etra-
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fmdaki çevreleri de süt hayvancılığına tahsis 
edilmektedir. Böylece köye dönük, köyü esas 
alan bir hayvancılık projesi içinde hayvancılı
ğımızın geliştirilmesini sağlıyacağız. 

Ben sözlerimi şöylece topluyorum : Hiçbir 
vakit Sayın Hazer'in de temennilerine ve arzu
larına uyarak şu yapıldı, şöyle edildi, bunlar şu 
olacaktır, demiyorum. Ama gerçekleri söyleme
ye mecburum, gerçekleri ifade ediyorum. Diyo
rum ki, 1933 yılında Doğunun hayvancılıkta 
ileri üe ilinde vâki olan büyük kuraklık neti
cesi ora hayvancılığını tehdıdeden yem sıkıntı
sı ve bunun hayvancılık üzerinde olumsuz neti
celerini gidermek için Hükümetçe gerekli ted
birler alınmıştır. Bu bölgelerde hayvancılığın 
ileri yıllanın tehdidetmiyecek tarzda bir hay
van azaltılmam sağlanmıştır. Bunun için ilgili 
resmî kuruluklara alım emri verilmiştir, imkân 
sağlanmıştır. Bunlarla özel sektöre mensup 
kimseler Doğu bölgesinden büyük ölçüde, ama 
hayvancılık gücünü azaltmıyacak ve onlara 
menfi tesir yapmayacak tarzda, alım yapmışlar
dır. O bölgeye 23 bin vagonla kaba yem şevki -
yatı yapılmıştır. O bölgeye 17 bin ton sanayi 
yemi gönderilmiştir. Bütün bunlar için geçmiş 
yıla nazaran 122 milyon fazlası ile 286 milyon 

7. — 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
gereğince komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim yapılacaktır, efendim. 

Muhterem senatörler; İçtüzüğümüzün 17 nci 
rcaidesinin 1 nci fıkrası «Cumhuriyet Senatosu 
her iki yılda bir, Başkanlık Divanı seçimlerin
den sonraki ilk birleşimde görevleri iki yıl de
vam etmek ve üyeleri Genel Kurulca gizli oyla 
seçilmek üzere aşağıdaki komisyonları kurar» 
hükmünü ihtiva etmektedir. Binaenaleyh ko
misyonlar ilk seçilecekleri zamanda gizli oyla 
seçileceği kuralı 17 nci maddede tesbit edilmiş
tir. Ancak yine içtüzüğün 105 nci maddesinin 
2 nci bendi, «Tüzüğün açıkça halletmediği ko
nularda iş'ari oya başvurulur» hükmü vardır. 

Görülüyor ki, içtüzüğümüzde komisyonların 
ilk teşekküllerinde gizli oy prensibi vaz edildi
ği halde, arada vaki olacak inhilâllerde ne şe-
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liralık banka kredisi sağlanmıştır. Gönderilen 
yemlerin ucuz tarife ile gitmesi için kararname 
çıkarılmıştır. Doğudan Batıya gelecek hayvan
ların nakli için ucuz tarifeli bir nakil imkânı 
sağlanmıştır. Şimdide Doğudan Batıya gelmiş 
damızlıkların tekrar Doğuya dönmesi için yine 
ucuz tarifeli bir nakil imkânı sağlanacaktır. 
Böylece 1963 yılında Doğu bölgesindeki vâki 
kuraklığın neticelerini gidermek için Hüküme
timiz zamanında yeterli tedbirleri almıştır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarım 
Bakanı. 

Muhterem senatörler İçtüzüğün 135 nci mad
desinin 2 merhalesi ikmal edilmiştir. Cumhuri
yet Senatosu araştırma talebi sahibi Yüce Se
natoya izahatta bulunmuş, bunun karşılığında 
Sayın Bakan cevaplarını Yüce Senatoya takdim 
etmiş bulunmaktadırlar. Şimdi iş'ari oyla mese
leyi halledeceğiz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu araştırması talebini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
rniyenler... Efendim talep reddedilmiştir. 

EÇİMLER 
kilde hareket edileceği tesbit edilmemiştir. Bu 
sebepten İçtüzüğün 105 nci maddesinin 2 nci 
bendi hükmü gereğince bu seçimlerin iş'ari oy
la yapılabileceği kanaati Riyasette mevcuttur. 
Riyaset bu hükmü 9 senelik tatbikatında cari 
elan sistemle de kendisini takviye etmiş bulun
maktadır. Bu sebepten komisyon seçimlerinde 
münhal olan üyeliklere iş'ari oyla seçim yapıla-
c?k+:r. efendim: 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân ko
misyonu : Bağımsızlardan bir münhal vardır. 
Talep Sayın Kocaeli Senatörü Hikmet ismen. 
Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiş ve seçilmişlerdir, efen
dim, 

İçişleri Komisyonuna bağımsız bir üyenin 
seçilmesi iktiza etmektedir. Henüz bir namzet 
yoktur; o sebepten seçimi yapılamıyacaktır, 
efendim. 

Malî ve iktisadi işleri Komisyonuna bağım
sım bir üyenin seçilmesi iktiza etmektedir. Nam-
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zet olmadığı için bu seçim de yapılamıyacaktır, 
efendim. 

Millî Eğitim Komisyonuna bağımsız bir üye
nin seçilmesi iktiza etmektedir. Arif Hikmet 
Yurtsever, namzetimizdir. Oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miş ve seçilmişlerdir, efendim. 

Tarım Komisyonuna A. P. sinden bir sayın 
üyenin seçilmesi iktiza etmektedir. Namzeti-
miz Sayın Nazım İnebeyli'dir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir ve seçilmişlerdir, 
efendim. 

Sosyal İsler Komisyonuna A. P. den bir sa
yın üyenin seçilmesi iktiza etmektedir. Sayın 
Mustafa Bozoklar, nemzettir. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş ve geçilmişlerdir, efendim. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna 0. H. P. den bir sayın üyenin seçilmesi 
iktiza etmektedir. Namzet Sayın Salim Hazer-
dağlı'dır. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve seçilmiş
lerdir. 

Bir bağımsız üye seçimi vardır. Bağımsız üye 
reoinıi için namsetüniz yoktur. Bu sebepten se
çim. yopılamıyacaktır. 

Dilekçe Earnıa Komisyonuna A. P. den bir 
sayın üyenin seçilmesi iktiza etmektedir. Nam-
zetimiz Saym Şeref Kayalar'dır. Oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlsr... Kabul 
edilmiş ve seçilmişlerdir. Kontenjan bir cayın 
üyenin seçilmesi iktiza etmektedir. Namzetimiz 
olmadığı için seçim yapılamıyacaktır, 

Muhterem senatörler, Bütçe ve Plân Komis
yonuna bağımsızlardan bir üyenin seçilmesi ik
tiza etmektedir. İki namzetimiz varebr. Shyın 
Mehmet Özgüneş, Saym Kudret Sayhan. Bu 
seçimi işari oyla yapmak imkânından Riyaset 
mahrum bulunmaktadır. Çünkü sayın üyelerin 
bir kereye mahsus olmak üzere tek oy kullan
maları iktiza eder. Halbuki isari oyda her iki 
arkadaşımıza da sayın üyeler oy kullanabilirler. 
Bunun aksini tesbit etmek mümkün olmadığı 
için, bu seçim gizli oyla yapılacaktır. Kutuyu 
koydurduk. 

(Gelecek birleşimde yapalım cemleri) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, muhterem 

arkadaşlarımız yorgunluk alâmeti göstermekte 
ve seçimin gelecek birleşimde yapılması teklifin
de bulunmaktadırlar. Böylece çalışmalarımıza 
da son vermek temayülü...... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Saym Başkanım, sorulara devam, edelim Soein'i 
gelecek birleşimde yapalım. 

BAŞKAN — Bu seçimin gelecek birleşimde 
yapılması hususunu, teklif veçhile, oylarm^a 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... K^-
bul edilmiştir. 

BAŞKAN 
geçiyorum. 

8. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Muhterem senatörler, sorulara 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürüdükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

BAŞKAN — Saym Başbakan?.. Yok.. Sayın 
öztürkçiııe?.. Buradalar. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE - (istanbul) —- Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz bir tok kelime ko
nuşacağım. Gerekçeli olarak yazılı soru haline 
getirilmesini, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın, öztürkcüıe bu talebiniz 
kabul edilmiştir. Sözlü soru yazılı soru haline 
inkılâp etmiştir, efendim. 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altın ov a, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahriş edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşelıir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpıner bu
cağına bağlı Hvmmeiuşûâjı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 
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BAŞKAM — Muhterem senatörler, gündemi
mizin iki vs üç numaralı bendinde nıevcudolan 
sözlü sorular Sayın Kırşehir Üyesi Halil özmen'e 
aittir. Sayın Halil özmen Londra'da tedavide 
bulunduklarından İçtüzüğün maddeyi mahsusası 
gereğince bu sözlü sorular kendilerinin vazifeye 
başladıkları günden itibaren gündeme alınmak 
üzere talik edilmiştir. 

-/. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocayU'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı? Burada
lar. Sayın Alihocagil?... Yok. Bir kereye mah
sus olmak üzere, soru gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağhyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı?... 
Burada, Sayın Soydan?... Yok... Bir kereye 
mahsus olmak üzere soru, gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret edan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil?... Yok. Bir 
kereye mahsus olmak üzere gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nın, Ayvedık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı?... Yok. Soru 
bir kereye mahsus olmak üzere gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/535) 

BAŞKAN — Sayın özden?... Yok. Sayın 
Başbakan?... Yok. Soru gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT nhı malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

BAŞKAN — Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı?... Yok. Sayın öztürk?... Buradalar. Soru 
gelecek soru gününe bırakılmıştır, efendim. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Sivas ılı köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İslen Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Bakanı?... 
Yok. Sayın soru sahibi?... Buradalar. Soru ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
31 ebru re Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?... Yok. Sa
yın Aksoley?,.. Yok. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Ddivsli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bcdcanlıkl arından sözlü so
rusu (6/543) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret ve Maliye ba
kanları?,.. Yoklar... Sayın Deliveli?... Yok, So
ru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nın, Balıkesir di Ayvalık ilçe
sinle 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

BAŞKAN — Sayın Orman Bakanı?... Yok. 
Sayın Sarlıcalı?... Yok. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Götü Barajı sahasına dü
şen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî 
Kay nallar Bakanından sözlü sorusu (6/546) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı?... Yok. Sayın Ertuğ?... Buradalar. Soru 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 
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15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Namık Kemal Mahallesi?ı-
deki konutların tahsisine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanından sözlü sorusu (6/541) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Sayın 
Başkan olmadığı gibi, bir arkadaş, Başkanlık 
Divanından her hangi bir kişiye de vekâlet ver
memeleri hasebi ile soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkanım bu sorunun başlığı yanlış yazılmış
tır. Konu bu değildir. Düzeltilmesi için dik
katinizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — ikazınıza teşekkür ederim. Dik
katle bakarız efendim. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisine verilen 
kredilere dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/548) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı?,.. Yok
lar. Sayın Tanyeri?... Buradalar. Soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır, efendim. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sı-

! kıntısma dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/549) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Sayın 
Tanyeri?... Buradalar. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

Muhterem senatörler, İçtüzüğün 124 ncü 
maddesinde; «soruya cevap verecek Bakan Se
natoda hazır olduğu halde soru sahibi hazır 
bulunmazsa, bir defaya mahsus olmak üzere 
soru gelecek birleşime bırakılır.» hükmü mev
cuttur. Bu sebepten dolayı biraz evvel Sayın 
Bakanın bulunmayıp, sayın üyelerin de bulun
madığı sorular için, «Bir kereye mahsus ol
mak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır», sö
zü, İçtüzüğün 124 ncü maddesine mugayir bu
lunmaktadır. Onu şimdi tashih ediyorum. Bü
tün bu sorular gelecek soru gününe bırakıl
mıştır, efendim. 

Gündemimizde görüşecek başka madde bu
lunmadığından, 55 nci Birleşimi, 2 Nisan 1970 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 17,25 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

55 NCİ BİRLEŞİM 

31 . 3 . 1970 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat ÖiZtürkçine'mn, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

2. — Cımılhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
ime Çiftliğinden tohumMk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/51.6) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpınar bu
cağıma 'bağılı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tanın Babanından sözlü sorusu (6/521) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

5. — Cummhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Mıanaş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorasu (6/529) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/543) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, Gençlik ve Spor Bakanlığınım 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
6/535) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

13. — Cumhuriyet Senatous Balıkesir Üyesi 
Nejat Saıiıcali'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü sora
su (6/545) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına dü
şen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/546) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Namık Kemal Mahallesin
deki konutların tahsisine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanından sözlü sorusu (6/544) 



16. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisinle verilen 

kredilere daıir Tianm Bakanından sözlü sorusu 
(6/548) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanım
dan sözlü sorusu 06/549) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 
VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Meh-
'met Hazier'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığıma ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/32) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


