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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekıli İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Fikret Turhangü (Aydm), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Tokat seçim bölgesine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN - - Çoğunluğu muz vardır, günde
min müzakeresine geçiyoruz, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. '— Burhanettin TJluç'un, Ceza evlerinde 
tutukluların eşit muameleye tâbi tutulup tutul
madığı ve Hükümetin af ile alâkalı hareketleri 
hakkındaki sözlü sorularını geri aldığına dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu üyelerin
den sayın Burhanettin Uluç'un evvelce vermiş 
olduğu iki önerge var. Kendileri bu önergelerin
den sarfınazar ettiklerine dair yeni bir önerge 
vermişlerdir. Bunu ıttılaınıza arz etmek üzere 
okutturuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
19 . 12 . 1961 tarihinde vermiş olduğum; ceza 

evlerindeki tutukluların eşit muameleye tâbi olup 
olmadıkları ve Hükümetin af ile alâkalı hareket
leri hakkındaki iki sözlü sorumun cevapları Ba
sın ve Millet Meclisinde Başbakan ve Adalet Ba
kanı tarafından cevaplandırılmış olduklarından. 
tekrarında bir fayda melhuz bulunmıyacağı dü
şüncesiyle sarfınazar edilmiştir. 

Arz ederim. 
C. Senatosu Üyesi 
Burhanettin Uluç 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Memleketin kalkınmasında, ziraatın rolü 
ve zirai konular hakkında açık ve umumi konuş
ma yapılmasına dair önerge 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge daha var, 
onu da. okutturuyorum. O da üç sayın üyenin 
imzasın ı taşımaktadı r. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Memleketimizin kalkınmasında ziraatimizin 

rolü ve zirai meselelerimiz" hakkında Senatoda 
açık ve-umum i bir konuşma açılmasına Yüksek 
Meclisçe karar alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Artvin 
Baki Güzey Fehmi Alpaslan 

Enver Kök, 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilen önerge 
muhtevası ile; memleketin zirai yönden kalkın
ması için Yüksek Meclisçe bir genel görüşmenin 
açılması istemektedir. Bunun için evvel emirde 
müzakerenin açılması hakkında. Yüksek Meclisin 
reyine arz etmek suretiyle tasvibinizin istihsali 
gerekmektedir. Genel görüşmenin gündeme alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Genel görüşmenin kabulünden sonra bunun 
gündeme alınması lâz imgeliyor. Bunun için de 
elimizde her hangi bir kıstas yoktur, ne içtüzük
te, ne de Anayasada. Yalnız Anayasamızın 8H 
ncu maddesinde bir gensoru mevzuu vardır. Gen
soru mevzuunda, bu gensorunun müzakeresinin 
kabulü ve gündeme alınması Meclisçe kabul edil
dikten sonra, bu gensorunun görüşülmesi, gün
deme alma kararı tarihinden bağlıyarak iki gün 
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O. Senatosu B : 19 
geçmedikçe yapılamıyacağı ve yedi günden son
raya bırakılamıyacağı yazılıdır. Bu sebeple genel 
görüşmeyi ancak 1 1 . 1 . İ962 gününe almak ge
rekmektedir ki, bunu da ayrıca reylerinize arz 
edeceğim. Genel görüşmenin 11 .1 .1962 Par-
şembe günü yapılmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

3. -— Doğu - Anadolu'da, kuraklık sebebiyle 
husule gelen hayvan yemi ve insan yiyeceği dar
lığı konusunda mahallinde tetkikler yapmak üze
re Cumhuriyet Senatosundan beş kişilik bir heyet 
seçilmesi hakkındaki önerge. 

BAŞKAN — Efendim, Saim Sarıgöllü arka
daşımız gündem dışı bir maruzatta bulunacaktır. 

-OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan ve muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri; 1961 yılının müthiş kuraklığını 
takilbeden kış ayları yolların kapanmasını; Doğu -
Anadolu'muzun birçok vilâyetlerinde, gerek in 
san yiyeceği ve geçimi, gerekse hayvancılıkla ge
çinen bu bölgelerde yem darlığı yüzünden büyük 
sıkıntılar tevlidetmiş bulunmaktadır. Bu sebeple
dir ki, Hükümetimiz gereken tedbirleri aldığını 
beyan etmiştir, daha da alacağını ümidetmekte-
yiz. Ancak; gerek o mahallerdeki Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri, gerekse diğer arkadaşlarımız, 
memleketin bu bölgesine yardım hususunun ve 
ıbu yardımların ulaştırılması mevzuunun bugün 
için ciddî bir durum arz etmiş olduğu neticesine 
varmaktadırlar. Bu sebeple Doğu bölgesinin mâ
ruz bulunduğu şiddetli kış ve neticelerinin ma
hallen tetik'ikı bir zaruret halini almış bulun
maktadır. Bu itibarladır ki, içtüzüğün 83 ncü 
maddesine göre gündem dışı söz almak »orunda 
kaldığımdan dolayı hepinizden özür dilerim. 

Biraz sonra vereceğim bir önerge ile, bu 
mıntakalardaki durumun Senatodan seçilecek 
beş kişilik bir heyet tarafından mahallen tet
kiki ve yapılmış ve yapılmakta olan yardım ve 
saire hususlarıyla yapılması icabedecek mecbu
ri ve âcil 'hususların mahallen tetkiki ve on
dan sonra Senatoya arzı hususunu teklif edece
ğiz. Beş kişilik bir tetkik heyetinin kurulması 
hususundaki önergemizle Yüksek. Senatonuzun 
arzularına uymuş bulunduğumuz kanaatinde
yiz. Bu itibarla önergemizi Başkanlık maka
mına şimdi vereceğim ve okunduktan sonra 
bütün arkadaşlarımızın aynı düşüncede olduk
larını düşünerek ve mülâhaza ederek hepiniz-
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den müstaceliyetle ve müspet bir karar verme
nizi istirham 'edeceğim. Yurdumuzun bir böl
gesindeki elîm ve müstacel bir durumun bu su
retle Cumhuriyet 'Senatosu tarafından titizlikle 
ele alındığının ve tetkik edilmekte olduğunun 
da yurt sathında görüldüğünü istemek hakkı
mızdır. 

Bu hususta yüksek alâka ve ilginizden mut
main olarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

NİYAZÎ AÖIRNASLI (Ankara) — Bizim 
de bir takririmiz vardır. (Bu 'hususda daflıa ev
vel verilmiş takrirler vardı sesleri) 

BAŞKAN — Burada m'üşterek: imzalı bir 
takrir vardır, beş imzalıdır. Sarıgöllü arkada
şımız Yüksek Meclise arz etmişti, izin verirse
niz bu takriri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçimleri umumiyetle 'hayvan yetiştiricili

ğine bağlı, Doğu - Anadolu'nun bâzı vilâyetle
rinde müessir bir kuraklığın sebebolduğu sıkın
tı ve darlık karşısında, Hükümetin tedbirler 
aldığı bilinmekte ve alacağı da ümidedilmekte-
dir. 

Hayvancılığa geçimleri bağlı bölgede endi
şe verici şekilde hayvan yemi darlığı ve insan 
yiyeceği sıkıtısı da açıklanma'kta ve iddia edil
mektedir. Bu sebeple meselenin Anayasanın 
88 nci maddesinin s<on fıkrası gereğince araş
tırılmasına karar verilmesini ve konuda bilgi 
edinilecek heyetin beş üyeden ibaret olmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

Edirne 
Tahsin Bantguoğhı 

Erzurum 
Nihat Pasînli 

Erzurum 
Rallimi Sanalan 

BAŞKAN — Bu takrir hakkında Sayın Saim 
Sarıgöllü izahat verdi, bir de Tahsin Banguo^lu 
arkadaşımız aynı mevzu üzerinde konuşmak isti
yor. Buyurun, efendim. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Değerli 
arkadaşlarım, takrir hakkında, Sayın Saim Sa
rıgöllü arkadaşım yeteri kadar açıklamalarda bu
lundu. 
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C. Senatosu B: 
Yüksek malûmunuzdur ki, memleketimizin 

bir kısmında (daha ziyade 3, 5 vilâyetinde) ağır 
bir kıtlık hüküm sürmektedir. Bu bir tarihî kıt
lıktır. Anadolu'muz muhtelif zamanlarda bu tür
lü kıtlıklara uğramış, bu yüzden muhaceretler 
olmuş, hayvanlar kırılmış ve insan ölüleri olmuş
tur. Bugün Cumhuriyet Hükümetinin malik ol
duğu vasıta ve imkânlar bakımından bu kıtlık 
eski devirlerdeki vahameti arz etmiyor şüphesiz. 
Hükümet imdada yetişmiştir, ama aynı bölgede 
ıhayvan kırımı ehemmiyetli bir ölçüdedir ve kıt
lık, darlık vatandaşlara ıstırap vermektedir. Ora
larda durumu incelemek ve bize durum hakkında 
(bilgi vermek üzere beş kişilik bir heyet seçilme
sinde çok fayda tasavvur ediyoruz. Bu, bir yan 
dan Yüksek Heyetinizin memleketin bir bölgesine 
karşı yüksek alâka ve şefkatini ifade edecektir. 
Bir yandan da arkadaşlarımızın tetkikleri neti
cesinde elde edecekleri bilgilerle oralarda yeni 
tedbirler alınmasını Hükümete tavsiye etmeli 
imkânına malik olacağız. Bu itibarla böyle bir 
heyetin seçilmesine müsaadenizi ben de arz ve 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte-

rem arkadaşlarım, memleketin müşterek elem, 
keder ve dertleri üzerinde muhterem Cumhuriyet 
Senatosunun gönül ve el birliği ile duracağını 
düşünerek, her partiye mensup Grup Başkanve-
killeri arkadaşların müşterek imzalariyle takriri
mizi Yüksek Huzurunuza sunmuş bulunuyoruz. 

Hakikaten Şark'taki bu durumun, bütün mü
balâğa paylarını da nazara alarak, mahallen tet
kik edilip görülmesi ve Hükümete ışık tutulma 
sı için ben de, Cumhuriyet Senatosunu teşkil 
eden muhterem üyelerin ıstıraplarına ciddî şekil
de mevzu teşkil eden bu konuda bilgi getirilmesi 
hususunda beş kişilik bir heyet seçilmesini kabul 
buyurmanızı, grupum adına, istirham edeceğim. 

FETHİ TEVETOÖLU (Samsun) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan ve muhterem Senato üyeleri : Muhterem 
arkadaşlarımızın verdikleri önergeden habersiz 
olarak ayni mevzuda Diyarbakır Milletvekilleri 
ile birlikte bir önerge de biz tanzim etmiştik. Ay
nı konudaki bu önergenin birini Millet Meclisine, 
birini de Senatoya takdim etmek suretiyle, muh
terem arkadaşlarımızın arzuladıkları hususun Se-
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natoca ve Millet Meclisince karara bağlanarak, 
yalnız Senatoca değil, parlâmentoca bir komisyon 
teşkil edilerek bu mevzuun tetkik edilmesini biz 
de teklif etmiş bulunuyoruz. Bu teklifimiz yük
sek nazarlarınıza ilişmiş midir bilmiyoruz. 

Gazetenin birinde iki ecnebi sefarete mensup 
memurun, diğer bir mevzuu bahane ederek, bu 
•bölgeye gittiğini ve bu açlık mevzuunu tetkik ve 
tahkik ettiklerini ifade eden yazılarını resimleri 
ile birlikte okuyunca hakikaten millî gururumuz 
rencide oldu. Bu mevzuda yüksek bir alâkanın 
toplanmasının gerektiğini düşünerek biz de aynı 
mevzuda böyle bir takrir vermiş bulunuyoruz 
Yüksek Senatonun hassasiyetle bu konuyu ele 
alacağını şimdiden düşünerek teşekkürlerimizi 
arz ve tasviplerinizi istirham eyliyoruz. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Buyurun, Ferit Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem arkadaşlarım, verilen takrir, şüphesiz kıy
metli arkadaşlarımız tarafından şahsan verilmiş
tir. Bunu tasrih ettikten sonra şu hususu belirt 
mek isterim. Bu kadar mühim bir karara daha 
isabetli bir şekilde varabilmemiz için Hükümetin 
bugüne kadar almış olduğu tedbirlerin neler ol
duğunu bilmemiz gerekir. Bu hususların bize hü
kümet tarafından açıkça ifade edilmesinde isabet 
görüyorum. Fakat Ziraat Vekili ile bu işle alâ
kalı bulunan Dahiliye Vekili hazırlıklı bulunmı-
yabilirler. Bunun için de kendilerini (eğer hazır
lıklı değillerse) bir mühlet verelim. Alacağımız 
izahattan sonra vereceğimiz karar daha isabetli 
olacaktır. Arkadaşlarımızın Şark vilâyetlerine 
çok yakından ilgi göstermeleri ve şefkat ifade 
eden hisleri bizce de şayanı takdirdir. 

Tabiattan gelen büyük bir âfet yüzünden 
mağdur olan Şarklı vatandaşlarımızın bugünkü 
durumu karşısında; Hükümetçe ittihaz edilen 
tedbirler, bu müşkülleri ve sıkıntıları ne derece
ye kadar izale etmiştir ve bugünden sonra almak 
istedikleri tedbirler nelerdir? Bu hususları izah 
buyurması için, bilhassa bendeniz şahsan, Hükü
meti davet ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun 
SIRRI ATALAY (Kars) —. Efendim, Sa~ 

yın Alpiskender'in teklifleri usule uygun de
ğildir. İstenilen, Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir meclis araştırmasıdır. Meclis 

266 



C. Senatosu B : 
araştırması hakkında Anayasada ve içtüzükte 
bir hüküm yoktur. Biraz evvel Sayın Başkanın 
da söyledikleri gibi gensoruya benzediği ve fa
kat neticesi itibariyle birbirinden farklı olduğu 
için ona göre amel edilecektir. Bu itibarla gün
dem dışı konuşmadan başka takrir üzerinde 
her hangi bir müzakere açmaya imkân yoktur. 
Müzakeresiz önerge reye arz edilebilir. Genso
ru, genel görüşme ve meclis araştırması teklif
leri görüşme yapmaksızın oya arz edilir. Ondan 
sonra, tetkik neticesinin burada müzakere edi
lip eddlmiyeceği görüşme konusu olabilir. O, 
sonra yapılacak iştir. Bu itibarla Hükümetten 
izahat istemeye lüzum ve ihtiyaç yoktur. Yük
sek Heyetinizin vereceği karar bir meclis araş
tırmasının yapılıp yapılmıyacağıma görüşmesiz 
karar vermesi hususudur. Yükse Heyetinizde 
mahallen tetkik ve malûmat edinilmesi teklifi 
bir görüşme mevzuu olmıyacaktır. Halbuki Hü
kümetin malûmat vermesi ve bunun üzerinde 
bir görüşme açılması istenmektedir. Bu itibar
la meclis «araştırmasının kabul veya ademika-
bulü hususunda bir karar verilmesinin tehirine 
imkân yoktur, arz ederim. 

MEHMET HAZER (Kam) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; takriri müzakeresiz oya arz etmek 
icabeder. Ama bu, Hükümetin izahat vermesi
ne asla mâni olamaz. Esasen işin mahiyeti Hü
kümetin bugünlerde izahat vermesini zaruri 
kılmaktadır. Bu mevzu aylardan beri tetkik 
ve tahkik edilmiş ve birçok bilgiler toplanmış 
ve buna ait Hükümetin elinde birçok dokü
manlar bulunmaktadır. Yardım işinin müessi-
riyeti burada tanzim edilecektir. Yeniden heyet
lerin izamı, malûmatın toplanması, ondan son
ra yardımın yapılması halinde bu, talihsiz böl
ge için daha iyi olmaz, vaziyet daha da veha-
met kesbeder. O itibarla mühim olan Hüküme
tin izahat vermesi halinde işi bir başka güne 
talik etmeden mutlaka ve asla orada yapılacak 
tetkikata talik etmeden, bu yardımların devam 
ettirilmesi noktasıdır. O itibarla Hükümet iza
hat verebilir, ne şimdi, ne de âti için bir mâni 
hüküm yoktur. Halen Hükümetin böyle bir tet-
kikatm neticesini beklemeye, yardımların dur
durulmasına, işlerin gevşetilmesine oradaki du
rum müsaade etmez. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, verilen bir 

takrir vardır, bu takrir beş imzalıdır, okunmuş 
ve ayrıca takriri imza eden arkadaşlarımız da 
mevzu hakkında aydınlatıcı izahat vermişlerdir. 
Şimdi reylerinize arz edeceğim takrir budur. 

Şimdi ayrı bir takrir daha gelmiş bulunu
yor. Bunda, takririn reye konmadan evvel Hü
kümetin mütalâasının alınması ve ondan sonra 
reye arz edilmesi istenmektedir. Şimdi bu tak
riri de okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Takririn, Hükümetin izahatından sonra oya 

konmasını arz ve teklif ederiz. 
Manisa Maraş 

Ferit Alpiskender Cenap Aksu 

BAŞKAN — Şimdi okunan takriri dinledi
niz. Bu takrir, bundan evvelki takririn ancak 
Hükümetin izahatından sonra reye arz edilme
sini istihdaf etmektedir. Bu takriri evvelemir
de reyinize arz edeceğim. Kabul buyuranlar. 
(Hangisini sesleri) İkinci takriri efendim. 

Şimdi okunan ikinci takriri; yani Hüküme
tin izahatından sonra birinci takririn reye arz 
edilmesini istihdaf eden takriri oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, daha evvel okunmuş olan takriri rey
lerinize arz edeceğim. Bu takrir Hükümetin 
mütalâası alındıktan sonra, bu 5 kişilik heyetin 
kabul edilmesi hakkındadır. (Belki lüzum kal-
mıyacak sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu takrirde şöyle ka
bul edilmektedir : 

Cumhuriyet Senatosunun, memleketin bir 
bölgesinde vukuagelen hâdiselerle yakından il
gilenmesi ve mahallinde tetkik ve temas yapıl
ması gibi bir talep vardır. Binaenaleyh, Hükü
mete her zaman soru sorulabilir. Hükümet mü
talâasını verdikten sonra bu takrir yine okuna
bilir. Bu takrire göre 5 kişilik heyet Cumhuri
yet Senatosunu temsilen gidebilir. Bu takriri 
Hükümetin mütalâası alındıktan sonra yine 
reylerinize arz edeceğim. 

FERÎT ALPtSKENDER (Manisa) — Usul 
hakkında söz rica ediyorulm. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT ALPÎSKENDER (Manisa) — Çok 

muhterem arkadaşlar; demin büyük bir ekse-
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riyetle kabul buyurmuş olduğunuz takririmiz
den dolayı şükranlarımızı arz ederiz. Ayrıca 
bu kabul buyurduğunuz takrire göre, Hükü
metin vereceği malûmat belki bizleri tatmin 
edecektir, Hükümetin burada ihmali, bir sucu 
olmadığı anlaşılabilir. Binaenaleyh derhal bir 
Meclis tahkikatına gitmek doğru olmaz. Daha 
dün bizden itimat oyu almış olan ve henüz büt
çeyi çıkarmamış bulunan bir Hükümet hakkın
da böyle bir Meclis tahkikatına gidip gitmemek 
Yüksek Heyetinizin kararma vabestedir. Biz 
şüphesiz Cumhuriyet Senatosunun bu hususta 
İttihaz buyuracağı kararın isabetli olacağından 
eminiz. Fakat, bir defa Hükümeti dinjiyelim, 
bir müdafaa hakkı verelim. Zaten kabul bu
yurduğunuz takrir de Hükümete bir hakkı mü
dafaa tanıyan bir takrirdir. Ondan sonra ka
rar Yüksek Heyetinizindir. 

ikinci takririn oya konması tamamen usule 
aykırıdır. Bunu yüksek ıttılaınıza arz ederim. 

BAŞKAN — Tahsin Banguoğlu. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — De

ğerli arkadaşlarım, ikinci takrir sahibi arkadaş
larımızın bizim maksadımızı anlamadıklarına 
muttali oluyoruz. 

Bizim maksadımız, Hükümet hakkında bir 
tahkikat j^apmak değildir. Yeni Anayasamız 
yeni bir müessese meydana koymuştur. Soruş
turma değil, araştırma, malûmat edinme. Yük
sek Heyetiniz, tamamen müstakil olarak, Hü
kümetten bir durum hakkında bilgi edinecektir. 
Burada, Hükümeti itham eden, Hükümetin ku
surunu, taksirini ifade eden hiçbir şey yoktur. 
Bu Yüksek Meclisin murakabe haklarından bi
risidir. Murakabe hakkımız, Hükümetin iza
hatı ile kayıtlı değildir. Tamamen serbest ola
rak Meclisiniz bir araştırma yapar, bir malûmat 
edinir. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki, soruşturmaya 
sebep yok. Soruşturma istemedik, Meclis tahki
katı mevzuubahis değildir. Şimdi Yüksek He
yetin murakabe vazifesini Hükümetin izahatı 
ile kayıtlamak. Meclisin vazifesini engellemek 
olur kanaatindeyim. Bu itibarla arkadaşlarımı
zın bizi anlamalarını rica ederiz, Hükümet için 
hiçbir ihmal, teseyyüp iddiası mevcut değildir, 
yalnız Yüksek Heyetiniz bir teftiş heyeti gön
derecektir. 

Bu, diğer veçhesiyle vatandaşlarımızın gön
lünü almak olacaktır. Vatandaşları bir okşama, 
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onlara bir şefkat göstermek olacaktır. Yüksek 
Heyetinizin bir şefkat eseri olacaktır. Bu bakım
dan bunu Hükümetin izahatı ile kayıtlamak yer
sizdir, Bundan böyle burada teşriî vazifemizin 
icrasında bir kötü örnek olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Âmil Artus. 
ÂMİL ARTUS — Muhterem arkadaşla

rım ; biraz evvel bu araştırma konusu
nun, Hükümetin Yüksek huzurlarınızda doğu 
illerimizde hüküm süren kıtlık hâdiseleri hak
kında izahat vermesinden ve onu dinledikten 
sonra, bir karara varılması hususunda, bir ka
rar ittihaz buyururdu. Kanaatimce, Hükümetin 
Cumhuriyet Senatosu önünde iki şekilde izahat 
vermesi. Birincisi, sözlü soru; diğeri genel gö
rüşmedir. Bunun dışında Hükümetin davet edi
lerek, bir mesele hakkında açıklamada bulun
masının başka bir yolunu hatırlamıyorum. Şim
di, bu şekilde karar ittihaz buyurulduğuna göre, 
bendenizin Tarım Bakanı ile Başbakanın cevap-
1 andırmasını istediğim bir sözlü sorum vardır. 
Tahmin ediyorum ki, bu soru gelecek hafta bu
rada cevaplandırılacaktır. 

Bu sorunun cevaplandırıimaş, sırasında, pek 
tabiî, Hükümete mensup kimseler meseleyi enire 
boyuna burada arz ve izah edeceklerdir. Bu iza
hatı dinledikten sonra sözü gecen beş kişilik 
heyetin teşkiline dair takrir reye konur ve 
heyetin seçilmesi cihetine gidilebilir. 

Buyurdular ki, hükümetin izahatının bizim 
kararımızı takyidetınemesi lâzımgelir. Buna hiç 
şüphe yok. Ancak olabilir ki, hükümetin konu 
hakkında vereceği izahat böyle bir araştırma 
yapılmasına lüzum bırafcmıyabilir de. Her halele 
bu şekilde karar ittihaz buyurulduğuna göre, 
bu sözlü sorunun Önümüzdeki oturumda cevap
landırılmasına intizar edilmesi doğru olur ka
naatindeyim. 

Zaten Hükümetin bu hususta başka bir yolu 
yoktur. Ya soru sorulacaktır veya genel görüş
me yapılacaktır. Halen bu hususta verilmiş bir 
takrir de vardır. Bu takrir dolayısiyle'Hül ümet 
kendiliğinden buraya gelecek ve meseleyi ce 
vaplandıracaktır. O zaman Yüksek Heyet'iıiz 
tenevvür etmiş olacaktır. Bu heyetin teşkili 
hakkındaki takririn verilecek izahatın ışığı al
tında, meseleye daha vâkıf olarak oya arz edilme 
imkânı bulunmuş olacaıktır. 

Şimdiye kadar meclislerin huzuruna bu konu 
getirilmedi. Sadece basında yer aldı. Fakat, Hü-
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kümete mensup kimseler zaman zaman muhtelif 
meseleler hakkında beyanda bulundular. Fakat 
bu mesele meclislerin önünde tartışılmadı, i lk 
defa olarak buraya gelecek, görüşülecek. Ona 
göre sonuç hakkında bir karara varılır ve bu 
kararın daha isabetli olacağı kanaatindeyim. 
Nihayet iki üç günlük bir gecikmeden bir şey 
çıkmıyaeağmı tahmin ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, demin ittihaz buyurmuş 
olduğunuz karar maalesef içtüzük hükümlerine 
uygun değildir. Fakat bir kere karar ittihaz 
olunmuştur. Buna ittiba etme zarureti karşısın
da bulunuluyor. Ancak bundan sonra yemi tüzü
ğün hükümleri haricinde bir karara varmamak 
için meselenin tavazzuh etmesi yerinde olur. 
88 nci maddeye göre; soru, genel görüşme, Mec
lis soruşturması, meclis araştırması her iki mec
lislin haklarmdandır. Meclis araştırması belli 
bir konuda bilgi edinilmesi için yapılan incele
meden ibarettir. Her hangi bir araştırmayı ya
parken Sarıgöllü ve arkadaşlarının teklif ettiği 
encümen mutlaka Meclisin Hükümeti dinlemesi 
kararı ile mukayyedolması asla doğru bir hare
ket olmaz. Adalet Partisi grup başkanı arka
daşımızın iza-hatı «Hükümete daha yeni itimat 
reyi verdik, şimdi kalkıp onun hakkında tah
kikata gidersek yanlış bîr hareket yapmış 
oluruz» demesi asla caiz değildir. 

Hükümeti dinlıeyelim, konuşalım demekle, 
bilâkis kendileri Hükümet hakkında tahkikat 
yolunu açmış oluyorlar. Sarıgöllü arkadaşı
mızın arz ettiği husus, demin Âmil Artus ve 
Bangnoğlu arkadaşımızın izahları veçhile, her 
şeyden evvel bu aç ve perişan kalmış vatan
daşlarımızla Senatonun alâkadar olduğunu gös
termek noktasından değil, bu alâka yalnız 
mânevi değil, yerinde tetkikat yapmak sure
tiyle maddi sahaya da intikal etmesi maksa
dına matuftur. Binaenaleyh, tüzüğe uygun 
olmıyan bir karar karşısında ne yapılacaktır? 
Yegâne çare birkaç gün daha bekleyip, me
selâ Salı günü veya mümkünse bugün - ki. Hü
kümet erkânı buradadır - Hükümet izahat v&-
rirse, müspet bir neticeye varmak mümkün
dür. Bugün cevap verirse, beş kişilik heyeti 
bugün intihap ederiz. Eğer Hükümet hemen 
bugün cevap vermiyecek durumda ise, Salı 
günü mutlaka izahat versinler. Ve bu beş ki-
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silik heyeti seçip bölgelere göndermek suretiy
le vazifemizi ifaya kalkalım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İçişleri Baka
nı, Tarım Bakanı ve Devlet Bakanı burada
lar. Bu nnevzu üzerinde daha evvelce veril
miş kararımız vardır. Beylerinize arz edil
miştir. Hükümetin tenvir etmesi istenmek
tir. Kendileri de burada hazır olduklarına 
göre izahat versinler. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Kayseri Milletvekili),^— Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 

(Kayseri Milletvekili) — Muhterem arkadaş
larım, bugün bu mevzuun konuşulacağı hak
kında bir fikrim olmadan sadece bir sözlü so
ruya cevap vermek için Yüksek Senatoya gel
miş bulunuyordum. Mamafih elimde dokü
manlar bulunmamasına ve rakamlara taallûk 
eden bâzı bilgileri arz etmek imkânından mah
rum olmama rağmen, eğer emir buyurulursa, 
Doğuya yardım hususunda Hükümetçe ittihaz 
edilmiş olan tedbirler hakkında malûmat arz 
edebilirim. Salı günü de muhtelif merkezler
de en son rakamlara göre ne kadar buğday, 
ne kadar arpa ve ne kadar ot bulunduğuna 
dair rakamları da tamamlıyabilirim. (Salı 
günü sesleri) Emrederseniz Salı günü bulunup 
arz edeyim. Bu hususta reylerinizi tâyin bu
yurmanızı rica etmek için huzurunuza geldim. 

BAŞKAN — Salı günü için Hükümetin iza
hat vermesini kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Saim Sarıgöllü, buyurun. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem arkadaşlarım; bu aldığımız karar 
Anayasa ve tutumuza aykırıdır. Özür dileyece
ğim, Anayasada hangi hususların tahkikat 
mevzuu olacağı fazılıdır. Binaenaleyh Hükümet
ten sual sorup ondan sonra bizim bir tahkikat 
cihetine gitmemiz ne sual soran arkadaşların 
arzu, ne de Anayasanın emrettiği bir husustur. 

Hâdiseyi bu şekle sokan arkadaşlarımız, bu 
işte devamı arzu ediyorlarsa etsinler. Biz Hü
kümeti bir istizaha çekmiş değiliz. Biz bir 
mesele hakkında Bakandan Senatonun tenvi
rini istedik. Mademki anlaşılmadı, ve arzuları
mız hilâfına Hükümeti burada bir nevi sor
guya çekmek gibi gayet acip bir duruma düş-
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tuk; bendeniz imzamı bu takrirden geri alı
yorum. Hakikaten Anayasadan ve 88 nci mad
denin son fıkrasmdan anladığımız mâna bu de
ğildir, biz Senatoca bir hâdisenin tetkikini is
tedik, yoksa Hüküm etin arzusu veya talebi 
şeklinde değildir, 'Bu itibarla imzamı geri alı
yorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLÎ (Ankara; - Bu 

mevzuda ikinci defa söz aldığım için muhterem 
arkadaşlarımdan özür dilerim, öyle zannederim 
ki, mevzu bir takdim tehir meselesi dolayısiyle 
yanlış anlamaya müsait bir hava içine girdi. 
Bidayeten arz ettiğim gibi, bu mesele sadece 
gönüllerimizin ve gözlerimizin müteveccih bu
lunduğu Şark' ta hakikaten bir kıtlık ve açlık 
durumu var mıdır, yoksa biraz îzam payı var 
mıdır, konusunda, 'mahalline gidip tetkik et
mek üzere Cumhuriyet Senatosundan beş kişilik 
bir heyetin seçilmesini talebediyoruz, dedik. Bu, 
Hükümetçe yapılmış olan yardımların izah 
edilmesi meselesi ile alâkalı değildir. Bizimki 
sadece bir tahkiktir. Yani, Hükümeti teftiş veya 
itham gibi bir mâna taşımaz. Bu itibarladır 
ki, evvelemirde takrir reye konulmuş ve son
radan mütemmim malûmat alınması bakımın
dan, Hükümetin dinlemesi yoluna gidilmiş ol
saydı buna mahal kalmazdı. 

Muhterem Başkanlığın, evvelemirde 5 kişi
lik heyetin seçilmesi hususundaki takriri reye 
koyması lâzımdır. Bunda ben bir usulsüzlük 
görmediğim için imzamı geri almıyorum. 

Memleketin içinde bulunduğu dertlere en 
yakın ilgiyi gösteren muhterem Senataomuzun 
münferit temayüllerini müçtemi halde orada 
temsil etmek ve oradan hakikate yakın haber
ler getirmek bakımından Hükümete ışık tutucu 
bir faydası da olacağı için teklifimizi kabul bu
yurmanızı istirham edeceğim. 

BAŞKAN —Vehbi Ersü, buyurun. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Muhterem 

arkadaşlarım, Türk efkârı umumiyesi günler
den beri Doğu bölgemizdeki mesele ile meşgul 
olmaktadır. Yalnız Türk efkârıumumiyesi de
ğil, yabancı basın da bu mevzuu aynı hassasi
yetle takibetmekte ve hattâ bu konu Doğu böl
gesine teksif edilmiş sinsi bir propaganda ha
line getirilmiş bulunmaktadır. 
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Çok samimî olarak Senatonun bütün üyele

rinin ve efkârıumumiyenin bu mesele hakkın
da zihinleri meşgul iken, bir usul meselesi ve 
oyunları ile bu işi geri bırakmanın sebebini 
ben ani «yamıyorum. Bu cihetle bir usulsüzlük 
olduğunu ben iddia ederim. Çünkü, evvelâ mev-
zu anlaşılmadan oylamaya vaz'edilmiştir, 
Mevzuun lehinde ve aleyhinde konuşmaya mü
saade edilmeden, oylamaya gidilmiştir. Kaldı 
ki, «arta muallâk bir takrir oylanmıştır. Ağır
naslî ve diğer arkadaşların buyurdukları gibi, 
ikinci takrir, ilk takriri düşürmeye kâfi bir se
bep, değildir. Binaenaleyh, ilk takririn oya kon-
ması ve C> kişilik heyetin seçilmesinde ısrar 
etmekte haklı olduğumuzu zannediyorum. Bu 
vesile ile bir noktayı belirtmek isterim. 

Yüksek Senato Hükümet emrinde değil, Hü
küm et Senatonun emrindedir. Sonra, Hükümet 
burada, soruya- çekilmiş değildir, maksat da 
bu değildir. O halde kıtlık ve çeşitli felâket
lerle, Şark bölgesinin feci güçlükleriyle pençele
şen vatandaşlarımızın yanında 5 Senato üyesi
nin bulunması, her şeyden evvel, bu mustarip 
vatandaşların dâvalarının halli bakımından 
onlarla bir arada bulunmasının vatandaş üze
rinde doğuracağı sempatiyi, ılık sevgiyi ve 
alâkayı duyurmak mecburiyetindeyiz. Bu se
beple takririn oya konmasının, bir usul meselesi 
yapılmasını Yüksek Heyetten rica ediyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim 
özür dilerim, mesele kendi hüviyeti içinde mü
talâa edilirse bilgi toplama maksadına matuf
tur ve Hükümetin muvafakatine taliki de caiz 
değildir. Yalnız eninde sonunda bu mesele, 
icraya taallûk eden bir mevzuu tetkik mâna ve 
mahiyetini taşımaktadır. Bunu sağlamaya lü
zum yoktur. Binaenaleyh, bu mevzuda Hükü
metin istediği zaman bilgi vermesine mâni bir 
hüküm yoktur. Âmil Artus arkadaşımız, Hükü
metin ancak iki yoldan meclislere bilgi verebi
leceğini ifade ettiler. Birisi soru, birisi de ge-
..ei görüşmedir. Fakat arkadaşlarım, parlâmen
to teamüllerine göre, Hükümet, fevkalâde bir 
mesele karşısında, meclislere ayrı ayrı malûmat 
verebilir; meclisler de bunu istiyebilirler. Farz 
edelim, fevkalâde bir haricî hâdise olmuştur, 
ııc genel görüşme isteği vardır, ne de diğeri. 
Fakat pekâlâ Hükümet bu mevzuu meclislere 
duyurabilir, meclisler de arzu izhar ederlerse 
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(malûmat alabilirler. Meseleyi evvelâ Anayasa
mız zaviyesinden mütalâa etmek lâzımdır. Bu 
ne bir nezaket, ne de bir sompatizanlıktır. Ken
di adına bilgi alma müessesesidir. Demin de 
arz ettiğim gibi bu mevzu üzerinde Hükümetin 
bilgi vermesi için de İçtüzüğün mâni hükmü 
yoktur. Bu itibarla tekrar oya konulması gere
kir. Hükümet bir an evvel malûmatı Yüksek 
Meclise verirse o zaman mesele bir kere daha 
tezekkür edilir. Heyetin gitmesi veya gitmemesi 
meselesi vuzuha çıkmış olur. Binaenaleyh, tak
ririn oya konulması doğru olacağı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Buyurun Kifat Öztürkçine, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, Doğu'daki kıtlık hâdisesi pe
riyodik ve tabiî bir hâdise olarak vasıflandırı
lıyor. Halbuki bunun bir yönden doğru olaca
ğını zannetmiyorum!. 1960 - 1961 yıllarında ha
rice tonlarla arpa satılmıştır. Bu hususu Baş
bakanlıktan sözlü olarak sorduk. Her halde 
«ırası geldiği zaman cevap vereceklerdir. Bu 
'kıtlık; her halde harice arpa satışının, belki de, 
zamansız ve mevsimsiz ve geleceği hesaba kat
madan yapılmasının usulsüz olduğu kanaati 
(bence hâsıl okluğu içindir ki, Sayın Başbakan
dan gerekli izahatı taleibettim. Doğu'ya gidecek 
olan arkadaşlarımızın, ıstırap içinde inliyen 
vatandaşların yaralarını sevgi ve muhabbetle 
sararken, bunların elinden alman, harice sat
mak suretiyle elinden alınan arpa işinin de alâ
kalılardan sorulmasını arz ve talebederim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri var. Fakat ondan evvel verilmiş yine 
aynı mevzu ile ilgili iki takrir daha var, onları 
da okutmak mecburiyetindeyim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kuraklık yalnız Şark'ta değil, Orta - Ana

dolu'da da olmuştur. Aynı sıkıntı Orta - Ana
dolu mmtakasında da hüküm sürmektedir. Tet
kik ve tahkike bu mıntakanm da dâhil edilme
sini saygı ile arz vTe teklif ederim. 

Yozgat Senatörü 
Neşet Oetintaş 

Senaito Başkanlığına 
«Yurdumuzun Doğu bölgesinde kuraklık 

•sonu meydana gelen açlık ve kıtlığın vatandaş
larımızın hayatını ve yurdu tehdideden feci 
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neticelerini ıbasından öğrenmiş bulunuyoruz. 
Her ne kadar ilgili bakanlıklara mensup uz
manlardan müteşekkil bir komisyon vasıtasiyle 
bu konu mahallen terkik ettirilmekte ise de, 
yapılacak âcil ve tam yardımın teminini derpiş 
ve Hükümete gerekli tavsiyelerde bulunmak 
maksadı ile, İçtüzüğün 177 nci maddesi uyarın
ca parlâmentodan seçilecek bir komisyonun bu 
büyük ve hayatî memleket dâvasını yerinde 
araştırıp Yüksek Meclisinize aksettirilmelerini 
Senatomuzun karar ve tasviplerine saygı ile arz 
ederim.» 

Dr. Fethi Tevetoğlu 
Samsun 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni de 
okuituyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Beş kişilik bir inceleme 

heyeti seçilmesi hakkındaki takririn reye ko
nulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Niğde Afyon Karaıhisar 
İzzet Gener Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu kifayeti müzake
re takririnde ayrıca bir nokta daha var, daha 
evvel verilmiş olan beş imzalı takririn de oya 
konulmasını istemektedir. Bu takrire göre o 
takriri, de oylarınıza arz edeceğim. Bu kifayeti 
müzakere takririni kalbul ederseniz birinci ve
rilmiş olan takririn de oya konulmasını kabul 
etnıiş olacaksınız, (öyle şey olur mu, ayrı ayrı 
oya konur, sesleri), (Kifayeti müzakere takriri 
evvelâ reye konulsun, sesleri) 

Efendim, kifayeti müzakere takriri içerisin
de Başkanlığın anladığı bir nokta var. Bu tak
ririn evvelâ kifayeti müzakereye aidolan kıs~ 
mim reye sunacağını. Ayrıca bunun içerisinde 
diğer bir nokta daha var ki, onun için de bi-
lâhara oyunuza başvurulacaktır. Şimdi, kifaye
ti. müzakereyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, daha evvelce alınmış birkaç takrir 
ve sonradan verilmiş bulunan 1 takrir daha 
vardır. Bunlardan henüz arz edilmiyenler Yük
sek Heyetinizin reylerine sunulacaktır. Ancak, 
Başkanlık Divanınca yanlış yola gidilmemesi 
için, yani arz etmek istedim ki, bu takrirle is
tenilen hususu Hükümetten her hangi birisine 
sorsunlar. Takrir, Yüksek Meclisinizin Doğu 
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bölgesinde vukua gelen 'hâdiselerle yakından 
alâkasını ifade eden bir 'heyetin oraya gönde
rilmesi ve durumu mahallinde tetki'k ve müşa
hede etmesi ve Meclise bu mevzuu işliyerek ge
tirmesi maksat ve gayesine makrundur. 

Şimdi evvelki alınan kararla şu hususu ka
bul buyurmuştunuz; Hükümet, önümüzdeki ilk 
toplantımızda,, yani Salı günü bu mevzuda Yük
sek Heyetinizi tenvir edecek, irşat edecek, iza
hatı lâzimeyi verecektir. Cumhuriyet Senato
sundan 5 kişilik bir heyetin Doğu bölgesine 
gitmesine mâni bir hal var mıdır, yok mudur, 
müşahede maksadiyle, tetkik maksadiyle git
mesinde ne gibi aksaklık olabilir, mevzun üze
rinde arkadaşımız izahat verdi. Bu sebeple bu 
takririn reyinize arz edilip edilmemesi husu
sunu yine Yüksek Heyetinizin reyine arz ede
ceğim. Evvelce verilmiş bir takrir var bunu re
yinize arz edeyim mi etmiyeyim mi? 

NİYAZİ AGIRNASLI (Ankara) — Bu 
tarzda reye koymak yanlıştır. 

CENAP AKSU (Maraş) — Takririn tehiri 
karara bağlanmıştır, 'tekrar reye konması usu
le aykırıdır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) - - Efen
dim, özür dilerim; yalnız bir anlaşmazlık olu
yor. Bizim evvelki izahlarımız bu beş kişilik 
komisyonun kurul m asiyle Hükümetin vereceği 
izahların bir alâkası olmadığını teharüz ettir
mek içindi. Yani, beş kişilik komisyon Senatoca 
yine seçilmiş olacak, Millet Meclisi de seçerse 
ayrıca onunla teşriki mesai etmesi doğru olur. 
Ama Millet Meclisinin haklarına, tasarruf hak
kına taallûk eden bir hususta biz burada, o da 
seçsin, şeklinde bir karara, varamayız. Millet 
Meclisi de böyle bir karara, yani Senato 'beş 
kişilik heyet seçsin şeklinde bir karara vara
maz. Bu itibarla bizim ifade ettiğimiz husus, 
Hükümet Salı günü dinlenecek; fakat Hükü
metin vereceği bu izahat beş kişilik komisyo
nun seçilmesine engel olmıyacak. Muhterem Se
natoca beş kişilik heyet seçilmiş olacak. Dallı a 
evvelki kararı bu şekilde anladık. Dalha evvel 
Hükümet dinlenir veya dinlenmez, bu husus re
ye kondu ve kabul edildi. 

Bu itibarla Hükümet Salı günü dinlenilecek, 
5 kişilik bir heyetin seçilmesi keyfiyeti bundan 
sonra yani Hükümet dinlendikten sonraya ka
lırsa izahatım tatmin etmediği ve bu se'beple 
heyet gönderildiği yolunda anlaşılabilir. Kana-
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atımca bu daha doğru olacaktır. Bu itibarla. 5 
kişilik heyet şimdi, Hükümet dinlenmeden seçil
melidir. Heyetin şimdi seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etm'iyenler şeklinde reylerinize 
vaz'etsinler de bitsin İni iş. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) —• Usul 
hakkmda konuşoeoğım, 

BAŞKAN - Buyurun. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) Muh

terem arkadaşlarım, yüksek huzurunuzu fazla 
işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. Cumhu
riyet Senatosunun 'bu hususta, en ufak hatala
ra dahi düşmemesini, usule aykırı hatalarda, bu
lu ulumamasını, naçizane hatırlatmak isterini 
Böylelikle hem isabetli (hareket etmiş, hem de 
karanlığa göz kırpmamış oluruz. Heyetin teş
kili işinde isabetli hareket edebilmek için Hü
kümet azalarını beyanata davet ettik. Bu hu
susu Yüksek Heyetiniz kaıbul buyu miadınız. 
Çünkü bu işin ciddiye aldığınızı ifade ettiniz. 
Devlet Vekiline devliniz İd; böyle sü ınmet/tedarik 
olmaz, dokümanlara, rakamlara dayanarak konu
şunuz. Devlet Vekili de bunu kabul etti. İkinci 
oylama da bu şekilde bitti. Artık bundan sonra 
hangi tüzük ve hangi parlâmento teamülü, Maka
mı Riyaseti usulsüzlüğe sevk ediyor bilmem. Bil
hassa bunu dikkat nazarınıza arz ederim. Şali 
günü verilecek izahattan sonra Yüksek Heyeti
niz kabul eder ve bu tahkik heyetini lüzumlu gö
rürse o zaman reylerimizi, vicdanlarımızın ışığı 
altında kullanırız. Bugün, karanlıkta göz kırp
maya davet eden bir vaziyet karşısındayız. Bu 
hususta; daha isabetli bir karar verelim. Cum
huriyet Senatosunun göndereceği bu heyetin, 
şüphesiz ilk. tahkikat heyeti olduğu da gözden 
kaçmamalıdır. Biz Cumhuriyet Senatosunda de
mokratik ananelerin tesisine hizmet ederek ve 
usullere de çok bağlı kalarak daha isabetli karar
lara varmasının sizlerin de takdir buyuracağınız 
gibi, bir lâzime olduğuna kaaniim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Efendini; evvelce verilmiş olan 
takrir ki, bu takrirde Hükümetin mütalâası 
alındıktan sonra beş kişilik heyetin kurulması 
ifadesi vardı ve esasen yüksek takdirlerinize do 
arz edilmişti ve siz bu problemi kararlarınızla 
tasvip buyurmuştunuz. Şimdi ikinci takririn 
muhtevasında istenen nokta,, haklı olarak ayak
ta duruyor. Yüksek Heyetiniz Salı günü Hükü
metin izahatından sonra lüzum görürse 5 kişilik 
heyetin kurulması yoluna gidebilir. 
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(Başkanlığın bu beyanı Umumi Heyetçe Yük

sek Meclisçe umumi tasvip görmüştür.) 

Hükümetin gelecek oturumda. Meclise izaha
tından sonra 5 kişilik bir heyetin araştırma mak-
sadiyle Doğu bölgesine gitmesini istiyen dört 
imzalı önerge 9 Ocak Salı günkü oturumda te
zekkür edilmesi tasvibedilmiştir. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

•i. — Cumhuriyet Senatosu Giresun'u yes-i Sa
bahattin Orhon'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/25) 

BAŞKAN — Tezkereyi okumuyorum. 

0:1 
Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Giresun üyesi Sabahat
tin Orhon'un mazeretine binaen, 27 Aralık 1961 
tarihinden itibaren bir ay izinli sayılması Baş
kanlık Divanının 28 . 12 . 1961 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Orhon'un 
izinli sayılmasını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

ıBASKAN — Sorulara geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, kadrosuzluk yüzünden ter
fi edemiyen memurlar hakkında Başbakandan 
sözlü sorusu (6/8) 

LBAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Başbakan buradalar mı? Yok. Soru gelecek 
birieşime bırakılmıştır. 

2 nei soruya geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tah
sin Banguoğlu'nun, memleketin suni gübre du
rumu hakkındaki sözlü sorusu ve Tarım Bakanı 
Cavit Oral'ın cevabı (G/9) 

BAŞKAN ••— Soru sahibi buradalar. Sayın 
Tanın Bakanı?.. Burada. Soruyu okutuyorum. 

11 Aralık İMİ. 

Cumhuriyet Senaitosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Tarım Bakanı tarafından 
sözlü olarak Cumhuriyet Senatosunda cevaplan
dırılmasına delâlet buyurmanızı saygılarımla ri
ca ederim. 

Edirne Senatörü 
Prof. Talhsin Banguoğlu 

d. Memlekette suni gübre üretimi ve suni 
•gübre ithali ne durumdadır? 

12. Çiftçiye suni gübre vermek için yeniden 
ne gibi tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 

TAEIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana 
Milletvekili) — Sayın Banguoğlu'nun sözlü soru
suna cevâplarımı arz ediyorum. 

Yerli fabrikalarımızın çalışmaları için bütün 
imkânlar sağlandığı takdirde 110 bin ton azotlu, 
200 bin ton fosforlu gülbre imal edilecektir. 

1961 yılında dış memleketlerden gübre getiril
mesi için ithal müsaadesi verilen gübrelerin cins 
ve miktarı aşağıdadır : 

Cins İthalât 

120 
63 

10 

ton 

000 
000 
500 
000 

Azotlu gübre 
Fosforlu gübre 
Potaslı gübre 
Konpoze gübre 

Ticaret gübrelerinin çiftçimiz tarafından ucuz 
ve bol olarak kullanılmasını sağlamak gayesiyle 
ticaret gübreleri 1 1 . 1 . 1961 tarihinde liberasyon 
listesine alınarak Gümrük Vergisinden muaf tu
tulmuştur. 

Bu tarihten itibaren Superfosfat Türkiyenin 
ıher tarafında Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
ile gübre ithal eden firmalar tarafından kilosu 
33 - 38 kuruşa peşin, taksitle 40 kuruşa satılmak
tadır. 

İmkânlar nisibetinde ticaret gübrelerinin bu
günkü fiyatlardan daha da ucuza satılması dü
şünülmektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Banguoğlu. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Değer-
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Ü arkadaşım, Tarım Bakanının verdiği bilgiler
den dolayı teşekkür ederim. Ancak, birkaç nokta 
hakkında daha ziyade aydınlanmak isterdim. 
Memleketimizde toprak darlığı başlamıştır. Bu 
toprak darlığı ise çiftçimizi gübre kullanmaya 
sevk etmiştir. Trakya'da bugün hemen her yerde 
suni gübre tecrübe edilmiştir. Çiftçi suni gübre
nin verimini bu suretle tes-bit etmiştir. Toprak 
darlığı karşısında, geçinebilmek için, karnını do
yurabilecek kadar geçinebilmek için çiftçi gübre 
kullanmaya heves ediyor. 'Fakat gübreyi bulamı
yor. Bulamamasının sebepleri var. Birincisi pa
halıdır. Meselâ, hububat ekiminde kullanamıyor. 
Pancar ekiminde ise Şeker Şirketi veriyor. Fa
kat bunun da ayrı bir acıklı durumu var, Şeker 
Şirketi pancar ekiminde gübreyi 70 - 75 kuruştan 
ıhesabediyor ve bunu çiftçinin hesabına yazıyor. 
Halbuki gübrenin maliyeti bu değildir. Şeker 
Şirketi yaptığı fuzulî masrafları böyle yollardan 
müstahsıla yüklemektedir. Köylünün parası ol
madığı için bu gübreyi mecburen alıyor, fayda
sını görüyor, ama bu fiyat altında eziliyor. 

Bu fiyat karşısında diğer çiftçiler de gübre 
bulamıyorlar. Pahalı olduğu için alamıyorlar, pa
raları olmadığı için alamıyorlar. Gerçi Zirai Do
natım Kurumu gübre satıyor; piyasada gübre 
vardır. Bu kurum gübreyi vermek için kefalet is
tiyor. Tüccardan kefalet istiyorlar. Bir kaza, dâ
hilinde kaç köylü tüccardan kefalet bulur? Zaten 
tohumluğu, yemekliği müstahsıla kefaletle veri
yoruz. Bu husus Hükümetçe dikkate alınmamış
tır. Bunlar müstahsilin eline geçmiyor. Trakya'da 
suni gübre halen karaborsaya düşmüştür. Parası 
olan satmalıyor, yani yüksek fiyatlarla... Anlıya-
cağınız murahabacmm eline geçiyor. Benim gör
düğüm gübre manzarası budur. Ziraat Vekili, 
öteki sorumuza cevap vermiyor, Millet Meclisinde 
bir arkadaşımız sordu. Niçin köylüye kolaylıkla 
gübre vermiyoruz? Kredi ile çiftçiye gübre ver
mek lâzımdır. Ekim zamanında verilecek ve pa
ra harmanda alınacak. O zaman köylü mahsul 
farkından faydalanarak gübre borcunu da rahat
ça ödiyeeektir. Ziraat Vekâleti bu yola gitmiyor. 
Niçin gitmediğini de söylemiyor. Benim anladı 
ğım elinde gübre yoktur. Kolaylık gösterirse bit
tabi talep artacak ve artan talebi karşılıyamıya-
caktır. Onun içindir ki, güçlük göstermek sure
tiyle köylünün gübre kullanma arzusunu tahdid-
ediyor. Neden? Yerli istihsalimiz kâfi değildir, 

talebi karşılamak için ithal etmek lâzımdır. îthal 
etmek için de geniş Ölçüde döviz tahsisi icabeder. 
Bu yola Tarım Bakanlığı gitmiyor. 

Yine Tarım Bakanlığı bir soruya verdiği ce
vapta memleketin gübre ihtiyacının 450 bin ton 
oldıjğunu söylüyor, ama hangi ölçüye göre? 
Bugünkü satışa göre ise bu bir ölçü değildir. 
Müstahsil gübreye elini uzatamıyor ki, ihtiyaç 
miktarı belli olsun. Ziraat Vekâleti kolaylık 
gösterirse, kredi ile verse 450 bin ton sanılan 
bu miktar 2 milyon tona çıkacaktır. Bu husus
larda aydı nlaııamadım. 

İkinci bir cihet de şudur : Hükümet progra
mında entansif ziraate doğru gidileceği ifadesi 
A'ardır. Bu doğru olmıyan bir ifadedir. Pro
gramda deniyor ki, «Ekilebilir topraklarımızın 
son sınırına vardık.» Yani ekilemiyen toprak 
\ok, mânasına geliyor. Bu hakikate tamamen 
aykırı bir ifadedir. Arkadaşlar, İstanbul'dan 
Silivri'ye doğru çıkınız, yollarda ekilmemiş top
raklar görürsünüz. Çorlu'da köy kurulacak ka
dar bos topraklar vardır. Edirne vilâyeti öyle
dir. Fundalık İmlinde görülür, hiçbir zaman 
orman olmıyacaktır. orman diye ad takılmıştır. 
Bu suretle ziraat yapılmasına mâni olunuyor. 
Devletin elinde çok arazi var. Acaba bu ifade 
ile bugüne kadar takibedilen toprak dağıtımı 
politikası durdurulmak mı isteniyor? Köylü top
rak istiyor. Toprağı daralmıştır. Mahsul çıka
ramıyor. Memleketin ekmek ihtiyacım karşılı-
yamıyor. Ekmeklik buğdayı Amerika'dan alı
yoruz. Gerçekten köylü elindeki toprağı son had
de kadar işliyor, ama vatan topraklarının bü
yük bir kısmı boş yatıyor. Şimdi eğer toprak 
dağıtımını durduracak olursak ve köylünün 
elindeki toprağı entansif bir işleme tâbi tuta
cak olursak o zaman da gübre getirmemiz lâzım
dır. Bunu da getirmiyoruz. Ben ziraatimizi 
bu bakımdan bir çıkmaz içinde görüyorum. Te
menni ederdim İd Tarım Bakanı arkadaşımız bu 
hususlarda bize daha tatmin edici fikirler versin. 

1. Niçin köylüye gübre vermiyoruz? Gübre 
ihtiyacı 450 bin ton diyorlar, değildir. Köylüye 
kolaylık gösterildiği takdirde 2 - o milyon ton 
gübre istiyecektir. 

2. Acaba entansif ziraat sözü altında, top
raklarımızın son işletme haddine vardığı, la-
tından toprak dağıtımının durdurulması mı kay
dediliyor? Bu husus da benim için karanlık 
kalmıştır. Hürmetler ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana 

Milletvekili) — Muhterem Banguoğlu arkadaşı
mın, köylünün gübre kullanması hakkındaki 
sözlerine ben de iştirak ederim. Fakat bir nok
tada kendilerinden ayrılmak mecburiyetinde
yim. Bir kere gübrenin kullanılışı, buyurduk
ları gibi gayet kolay olmadı. Hattâ o kadar ki, 
maatteessüf bâzı yerlerde yanlış gübre kullan
mak suretiyle mahsule zarar veriliyor. Kaldı 
ki, şimdiye kadar yapılan tecrübeler memlekete 
ithal edilen ve memleket dâhilinde istihsal edi
len gübrelerin kullanılışı, Tahsin Bonguoğlu 
arkadaşımızın dediği gibi, bu kadar süratli bir 
inkişaf göstermiş değildir. Bendeniz vaktiyle 
Tarım Bakanı iken kullanılan gübre miktarı 
5 - 1 0 bin tonu geçmiyordu. Bugün bu miktar 
200 bin tonu bulmuş ve salahiyetli kimselerin 
tesbit etmiş olduğuna göre önümüzdeki 10 yıl 
içinde, Önümüzdeki seneden başlamak üzere bu 
miktar 2,5 milyon tonu bulacaktır. Tarım Ba
kanlığı gübre kullanılmasını teşvik etmektedir 
ve elbette edecektir. Hakikaten memleketimizde 
ekilen arazi son haddini bulmuştur ve hattâ 
geçmiştir. Şimdiye kadar birçok mera, cayır, 
hattâ ormanlar da bunun içerisine ithal edil
miştir. Ticari gübrenin memleketin ziraatinde 
oynıyacağı rol açık bir hakikattir. Biz ancak 
bu memleketin yemeklik ihtiyacını toprakları
mızı gübreliyerek randımanını artırmak sure
tiyle temin edebileceğiz. Açık olarak ifade ede
yim ki; daha şimdiden birbııçuk milyon ton 
buğday açığımız vardır. Memleketin ekiliş sa
hası 700 000 hektardır. Bugün bu araziden nor
mal olarak alacağımız hububat miktarını göz 
önüne getirirsek, bu ancak 7,5 veya fevkalâde 
senelerde, 8 milyon tondan ibaret kalıyor. Her 
sene 800 bin ile 1 milyon miktarında artan nü
fusumuz karşısında bu istihsal yeter derecede 
değildir ve açık burada kendisini göstermekte
dir. Bu itibarla bilhassa hububat mıntıkamız
da ticari gübre sürümünü artırmak istediğimiz 
ve bu hususta elimizden gelen teşviki de esir
gemediğimiz inkâr kabul etmez bir gerçektir. 

Ticari gübrenin bu kadar süratle inkişaf et
memesinde elbette pahalılığının da tesiri ol
muştur. Memleket dâhilinde İskenderun'da, 
Yarımca'da olmak üzere iki suni gübre fabrikası 
mevcuttur. Bu fabrikalarda süperfosfat istih
sal edilir. Ama. üzülerek ifade edeyim ki, bu 
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istihsal de pahalıya mal olmuştur ve köylü bu 
gübrelerin pahalılığı yüzünden alımdan biraz 
kaçınmıştır. 

Biz Hükümet olarak bu işin başına gelir gei* 
mez bir komisyon teşkil ettik, görüştük. Bir 
kere, gübrenin ithalinde gümrük vergilerini kal
dırdık. Bugün gübre serbest bırakılmıştır. Bu 
serbest bırakmaktaki başlıca düşüncemiz ve ar
zumuz, memlekete mümkün olduğu kadar bol 
miktarda ve ucuz fiyatla gübre girmesini temin
dir. 

Memleket dâhilinde serbest piyasada 33 ku
ruştan, 38 kuruşa kadar gübre satılmaktadır. 
Bu İngiltere, Fransa ve İtalya'da satılan gübre 
fiyatlarının aynıdır. Diğer taraftan Donatım 
Kurumu da vadeli olarak 40 kuruştan gübre sat
maktadır. 

Ben arkadaşımdan daha ileri gideceğim. Eğer 
Hükümet imkân bulursa, bütçelerimiz bize im
kân verirse ben, gübrenin sübvansiyone edilme
sini ve çiftçiye daha bol miktarda gübre veril
mesini arzu eden Tarım Bakanmızım. 

Arkadaşım diğer mühim bir noktaya temas 
ettiler. Dediler k i ; Türkiye'de bilhassa Trakya'
da şu kadar arazi vardır. Bendemiz kendilerine 
iştirak etmiyorum. Türkiye'nin buyurdukları 
kadar geniş arazisi yoktur. Türkiye'de mevcut 
arazi işlenmektedir. Nihayet bunu getirip bir 
şeye bağladılar. Acaba toprak dağıtımını dur
durmak için mi böyle yapıyorlar, dediler. Top
rak dağıtımını durdurmak diye bir niyetimiz 
yoktur. Ama sırası gelmişken arz etmek mec
buriyetindeyim ki, çiftçiye dağıtılmakta olan 
toprakların müsmir bir netice vermediği de bir 
hakikattir. Sırf köylüyü memnun etmek için 10 
dönüm, 20 dönüm, hiç donatımı temin etmeden 
toprak vermek, bir toprak sipekülâsyonu yap
maktan, sahayı buna açık tutmaktan başka bir 
şeye yaramaz. Başka türlü bir mânaya gelmez. 

Toprak dağıtımı hayati dâvalarımızdan bi
risidir. Bunun üzerinde gelişigüzel karar ver 
mek, gelişigüzel tatbikat yapmak doğru olmaz. 
Memleketin ekonomisi ile, sosyal bünyesi ile, 
istihsal üniteleriyle doğrudan doğruya ilgisi olan 
bir meseledir, bu mevzu. 

Elbette toprak reformu üzerinde durulacak
tır. Hükümetiniz bu meselenin üzerine dikkat
le eğilecektir. Ama, bu bir zaman meselesidir. 
Esaslı etüde ihtiyaç gösterir. Bu yapıldıktan 
sonra, memleketin istihsal üniteleri her bakım.* 
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dan donatıldıktan sonra, halledilebilir. Takibet-
tiğimiz politikanın esasını, donatım teşkil etmek
tedir. Gelişigüzel bir toprak dağıtma, kendimi
zi ve vereceğimiz iusanjarı aldatmaktan başka 
ve bunun polemik ve propagandasını yapmak
tan başka hiçbir netice vermez. 

Gübre dağıtımının bir de nisbetinı son ola
rak arz etmek isterim. 

, Eğer biz, bilhassa hububat mm takamızda 
milletin kendi ekmekliğini temin etmesi için 'kâ
fi miktarda gübre dağıtabilirsek bunu köylü ve 
müstahsilimiz da istediğimiz şekilde kullanabi
lirse, istihsal artış nisbeti, dönmüde yüzde otu-
zak adar çıkarıl m akta dır. Ve bütün düşünce
miz de, geçen gün toplanmış olan Millî Buğ
day Komisyonun da bu mesele etraflı bir şekilde 
müzakere ve münakaşa edilmiş bulunuyor, hu
bubat istihsalimizi artırmak kuru ziraat yoluna 
gitmek ve gübre meselesini halletmektir. istilı-
salâtı, gübre ithalini ve gübre istihlâkini artır
mak başlıca hedefimiz olacaktır. Tanın Bakan
lığınız, emin olunuz, bütün mevcudiyetiyle bu 
işin üzerindedir ve elinden geldiği kadar buna 
devanı edecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Banguoğlu. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşımdan bâzı sorulara cevap almak 
mümkün olmuyor'. Diyorum, ki, Tarım Bakanlığı 
köylüye dağıtmak üzere ne kadar suni gübre 
hazırlamıştır? Ne yolda, nasıl bir usulle dağıtı
lacaktır? Bu sorunun karşılığını vermiyorlar. 
Bu noktanın bilhassa tasrih edilmesini rica edi
yorum. Köylüye kefaletle, veresiye gübre vere
cekler mi, vermiyceekler mi? Madem ki, enstan-
sif ziraat yapacağız ,diyorlar. Köylünün para
mın vererek gübre alması mümkün değildir. 
Çiftçiye denecek midir ki, ekim zamanında köy
lü kefaletiyle şu kadar gübre al, harman zama
nında bunu öde. Tüccarın kefaletine ihtiyaç gös
termeden, tohumluk dağıtır gibi gübre de veri
lebilmelidir. Buna, cevap vermiyorlar. Ricam bu. 

Bu noktada sarih bir cevap verilebilir. Güb
reyi köylüye köy kefaletiyle vereceğim, yahut 
vevrrtiyeccğim, şu sebepten dolayı vermiyeceğim 
diyebilirler. Yalnız, mutlak olarak ve yuvarlak 
olarak kolaylıklar göstereceklerini vadediyor-
lar. Bu köylünün karnını doyurmaz arkadaşlar. 

Görülüyor ki, entansif ziraat yapmak iddia-
siyle bir program hazırlamış olan Hükümetimiz 
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entansif ziraatin hazırlıklarını yapmamıştır ve 
henüz bu işte bir plânları yoktur. 

Köylünün gübreyi kullanmasını bilmediğini 
söylediler. Benim içinde bulunduğum köylü, 
gübreyi kullanmasını biliyor ve iyi mahsul alı
yor. Bâzı rivayetlere istinat 'etmiş olmasından 
korkanın Sayın Bakanın. Köylü, tecrübe ile güb
renin kullanılmasını öğrenmiştir. Köylüye güb
re zararlı olmuyor. Gübre getirin, gübre isterim, 
diyor. Gübreleme yüzünden % 30 - 35 fark al
maktadır. Bunun için daima daha bol gübre 
istemektedir. 

Toprakları tetkik için Ziraat Bakanlığı bâzı 
teşkilât kurmuştur. Tarla tarla toprakların tah
lili yapılacaktır. Bütün memlet'ketiıı toprakları 
Türkiye'de mevcut iki merkeze gidecek, tahlil 
edilecek, raporlar gelecek ve bu raporlara gö
re herkes tarlasına elverişli gübreyi kullanacak
tır. Bu, bir muhaldir. Bugürikü teşkilât böyle 
bir şeyi başaramıyacaktır. Onun için ampirik 
yolla •gübreyi kullanmayı öğrenmiş olan .köylüye 
istediği kadar gübreyi Bakanlığın temin etmesi 
lâzımdır. Ya Ziraat Bakanlığı bunu kolaylıkla 
ve borçla verecek, yahut da, ekmeğimizi dahi 
temin edememekte devanı edeceğiz, 

Toprak meselesinde böyle söylüyorlar. Zarar
lı toprak dağıtılması yapıldığından bahsedilir
ken hemen arz edeyim, bâzı zararlı toprak dağıtıl-
m'al<armı ben do •gönd'iiım, (biliyorum. Trakya'nın bir
çok köylerinde köy meraları dağıtılmıştır. Köy .me
raları hayvancılık için lüzumludur. Öyle köyler 
vardır ki, hemen bitişinde 15 bin dönüm dağı
tılmaya müsait çiftlik dururken, köy merası, 
3 - 4 bin dönümlük köy merası dağıtılmıştır. 
Köylerde hayvana ayak basacak yer bırakılma
mıştır. Tekrar ediyorum, bitişinde 15 bin dö
nümlük dağıtılmaya müsait çiftlik yatmakta
dır. Bu çiftlik alınmamıştır. Bu çiftlik alınacak 
o köylüye verilecektir. Bu yapılmamıştır. Bugün 
de yapılmıyor, korkarım yapılmıyacaktır da. 

Toprak reformu üzerinde durduklarını söy
lediler. Ben bu reform hakkında kendilerinin 
ııoktai Mazurlarını 1945 ten beri biliyorum, 1945 
ten beri kâfi derecede bunun üzerinde durmak 
vaktini bulmuş olmalıydılar. Ve bugün Ziraat 
Bakanlığı vazifesini deruhde ettikleri vakit, ka
rarlı olarak işbaşına geçmeliydiler. Demek ki, 
bu hususta daha uzun tetkikler yapmak ihtiya
cım! alar. 
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Arz ettiğim gibi gübre meselesinde' tatmin 

edici bir cevap alamadım. Temennim, bu çalış
maların kendilerine müspet bir icraat sağlama
sıdır. 

Toprak meselesine gelince; bunu tekrar bu 
kü rsüye. get ireeeği m • a rko <! aş 1 a rım, 11 ü rm eti e ri.in
le. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM Bakanı CAVİT ORAL (Adana Mil

letvekili) — Sayın Banguoğlu arkadaşımın bira/. 
daha insaflı konuşacaklarını bekler ve iimitl-
ederdim. Kendileriyle bir müddet beraber çalış
mış bulunuyorum. Gübre hakkında yuvarlak ra
kam ifade ettiğimi ve yuvarlak konuştuğumu 
söylediler. Beni pek yakından bilirler' ki, hiçbir 
zaman açıklıktan kaçman bir insan değilimdir. 
Daima söylediklerimde hakikat vardır. 

Ben 43 günden beri Bakan bulunuyorum. 
Geldiğim zaman hazır bulduğum bir bütçe üze
rine eğildim ve bütçe üzerinde hiçbir tasarruf
ta bulunmadım. Bu bütçe henüz Büyük Millet 
Meclisinde müzakere konusu olmadığı gibi Büt
çe Encümeninde benim bütçemin müzakere.sine 
de daha bir kaç gün vardır. Bu vaziyetteki bu
luşanın durumunu, tecrübeli bir insan olarak, 
elbette arkadaşımın takdir etmesi lâzımgolirdi. 

Toprak Kanunu hakkında maziye kadar git
tiler. Ben bir insan olarak, her hangi bir kanun 
üzerinde ne yapabilirdim .' Toprak Kanunu mev
kii müzakereye konulduğu esnada, kendileri ile 
aynı kabine içinde çalışıyorduk. Mesele o zaman 
Büyük Mıillei Meclisinde uzunuzadıya münaka
şa mevzuu oldu. O sırada toplanan Cumhuriyet 
Halk Partisi Kurultayına getirildi. Esas pren
sipler üzerinde kararalara varıldı Bu prensip
ler dâhilinde hükümler vazedilerek Büyük Mil
let Meclisine gelindi, konuşuldu, görüşüldü, son 
netice alınmış bulundu. 

E>ir insan bir Kurultayda o zamanın Büyük 
Millet Meclisinde o kadar nüfuza sahip midir ki, 
kendi istediğine göre bir Toprak Kanunu mey
dana getirmiş olsun. Kaldı ki, çıkarılan Toprak 
Kanunu muayyen hudutlarla tesblt edilmiş bulunu
yor. Daha evvel de hatırlarlar. İslenen, teknik va
sıflarla işlenen bir arazinin haddi 5 bin dönüm 
olarak tesbit edilmiştir. İşlenmiyen arazilerin de 
Devlet tarafından istimlâk edilerek taksim edil
diğini de hatırlarlar. 

Tahsin Banguoğlu arkadaşım bu iste olgun 
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düşünmediğimi söylüyorlar. Şunu söyliyeyim 
ki, biraz evvel Yüksek Huzurunuzda ifade etmiş 
olduğum gibi bu konuda olgunlaşmış ve tecrü
beli olduğum şundan bellidir ki, demin arz et
tiğim gibi, bu memlekette toprak reformu de
mek, şuna beş dönüm. buna on dünüm 
toprak dağıtılmaktan ibaret demek de
ğildir. (Alkışlar) Bu memlekette toprak 
reformu demek zirai, iktisadi, sosyal dâvaların 
halli ve tahakkuku demektir'. Onun için Tarım 
Bakanı olarak bu dâvanın üzerinde ağır duraca
ğım. ciddî hareket edeceğim. Ayrıca mütehas-
sıslardan istifade edeceğim gibi Yüksek Heye
tinizden ve milletvekillerinden arkadaşlarımı 
çağırarak kıymetli fikirlerini alacağım. Toprak 
reformunun bu memlekette artık bir daha nıev-
zuubalısolmıyacak şekilde devamlı olmasına ça
lışacağım. Ben eğer bu işi ciddî bir şekilde ele 
almamış olsaydım, yüksek huzurunuza çıkmaz
dım. Demagoji yapmaya müsait bir konudur. 
Şöyle yapacağız, böyle yapacağız der. isin için
den çıkardım. Dâvanın azametini bildiğim için, 
açıkça meseleyi ortaya koyma lüzum ve mecbu
riyetini duyuyorum. 

Gübre dağıtımı meselesini Tarım Bakanlığı 
ele almıştır. Zirai Donatım Kurumu va-sıtasiyle. 
taksitle köylüye gübre veriyoruz. Tarım Bakan
lığı. memleket fabrikalarının istihsali ile de ye
tinmemekte, dışarıdan gübre ithal etmek su
retiyle, memleket içinde istihsal edilen gübre 
ile rekabet yapmakta, fiyatları düşürnu^e çalış
maktadır Gübrenin ucuzlaması, istihlâki artıra
caktır, buna çalışıyoruz. Tarım Bakanlığının 
doğrudan doğru ya gübre dağıtması konusuna 
gelince, biraz Önce de söyledim, ben de tarafta
rım. Gübre işi sübvansiyonc edilsin, köylüye da
ğıtılsın. Bunun istihsalâtımızcla temin edeceği 
faydalar nazarı itibara alınırsa. Devletin (Ha
zinenin) 5 - 10 milyon vermesi bir şey ifade et
mez. Ama bir bütçe üzerine gelmiş oturmuş bu
lunuyorum. Bu bütçe üzerinde1 hiçbir tasarru
fum olmuyor ve sayın arkadaşım 44 günlük ve
killiğim zarfında bana en ciddî ve âdetti it ha in
kâr şekilde sualler tevcih buyuruyorlar. Ben Sa
yın ve tecrübeli Tahsin Banguoğlu arkadaşımın 
bu hususta çok daha insaflı konuşacaklarını 
ümideder ve beklerdim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Diğer 
bir soruya seçiyorum. 
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3. — Cumhuriyet Senaiosu Bitlis Üyesi Cev

det Geboloğla'nun, Fırat nehrinin doğusunun 
yabancılar için yasak bölge ilân edilen 16 Ey
lül 1341 tarih ve 2538 sa-yüı Bakanlar Kurulu 
kararının, kaldırılması hakkındaki Hükümet 
görüşünün bildirilmesine dair sözlü sorusu ve 
Başbakan adına, İçişleri Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun cevabı (6/10) 

BAŞKAN — Soru salrbi burada. Sayın Baş
bakan burada mı? 

ÎOÎŞLERÎ BAKANI AHMET TOPALOĞ-LU 
(Adana Milletvekili) — Başbakan adına ben 
konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde soruyu okutuyorum. 

14 Aralık 1961 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

16 Eylül 1341 tarih ve 2538 sayılı Bakan
lar Kurulu kararı ile Fırat nehrinin doğusu, 
yabancılar için yasak bölge olarak kaibul edil
miştir. 

Turizm ve bölgenin kalkınmasına mâni olan 
bu kararın kaldırılması hakkındaki Hükümet 
görüşünün Başbakan tarafından sözlü olarak 
bildirilmesini «aygı ile arz ederim. 

Bitlis Senatörü 
Dr Cevdet Geboloğlu 

BAŞKAN — Buyurun 
BAŞBAKAN ADINA İÇİŞLERİ BAKAN[ 

AHMET TOPALOĞLU (Adana Milletvekili) 
— Yabancıların Fırat'ın Doğuşuma yapacakları 
seyahate dair 16 Eylül !341 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararının kaldırılıp kaldırılmıyacağı 
••hakkında ne düşünüldüğüne dair Sayın Cevdet 
Geheioğlu arkadaşımın Başbakandan sorduğu 
suale Barbakan adına cevap arz ediyorum : 

Yabancıların Fırat'ın Doğusuna yapacak
ları seyahat 1341 tarihinde alman bir Bakan
lar Kurulu kararı ile tahdide tâbi tutulmuştur 
Ancak bu tahditler, tatbikat bakımından Hü
kümet tarafından hafifletiîmiştir. Fırat'ın Do
ğusunda yabancıların yapacakları seyahatler, 
yaibancı mütehassısların, iktisadi, askerî bakım
dan memleket için faydalı olacak çalışmaları
na kolaylık gösterilmiştir. İçişleri Bakanlığı 
adına valilere yetki verilmiştir. Bu uzmanla
rın pasaportlarına yapılacak bir işaretle devam
lı olarak Fırat'ın Doğusunda seyahat etmeleri 
sağlanmıştır. Doğunun, iktisadi kalkınması, 
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Devlet Plânlama Dairesince, yapılmış olan plâ
na glu-e ele alınacaktır. Bu arada, turizm bakı
mından gelişmesi de vardır. Böylelikle turist
lerin daha fazla. Doğuya gidebilmeleri sağlana
caktı i'. 

Doğunun kalkınması, iktisadi ve turizm ba
kımından, yapılan plâna göre, Hükümet tara
fı nd an y ürü tü 1 e c e ktir. 

Ancak bu kadar kolaylıkla yürütülen bu 
kararnamenin değiştirilmesi, şimdilik Hükümet
çe düşünülmemektedir, Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu. 
CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Muhte

rem arkadaşlar, Huşibakan adına muhterem İç
işleri. Ba'kanınm izahatını dinledim. Doğu böl
gesini yabancılara kapalı tutan kararname 1341 
tarih ve 2538 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
olup bundan 36 sene öncesine gitmektedir. 

O tarihten bu yana dünyadaki ve memle
ketimizdeki, gelişmeler, asayişte Hükümet oto
ritesinin artırmaması, askerî emniyet ve savun
ma plânlarının geçirdiği oluşlar ve nihayet o 
gün bilinmiyen ve zanvaınmızda başlıca bir ge
lir kaynağı haline gelen turizmin doğuşu mu
vacehesinde o günkü kararnameye esas teşkil 
eden mülâhazaların bu gün de mevcudolabile-
ceğini düşünmek: zamana ve modern zihniyete 
aykırı düşünceleıMir; düşmektedir.) 

Askerî gücümüzün ve Devlet otoritesinin 
memleketimize ve müttefiklerimize emniyet 
verdiği bir sırada günü geçmiş mülâhazalarla 
memleketin hiiyük^bir parçasını yaıbalıcılara 
kapalı tutmak Devlet otoritesine karşı haksız 
.şüpheleri eerbetmek ve turizmin gelişmesini 
tahdidederek o bölgenin halkını esasen dar olan 
gelir imkânlarından mahrum .bırakmak olur. 

M'eml ek etim izin ka 1 kır.' m a problemlerimi in
celiyim bütün .yabancı uzmanlar ve bu arada tu
rizm uzmanı Profesör* Baade ve hepimiz Tür
kiye'mizin kalkınırıasııtda turizmin önemini ön 
plânda, ileri sürmekteyiz. 

Bu gerçek Devlet Plânlama Teşkilâtı ve biz
zat Hükümet tarafından 'benimsenmiş (büyük 
yatıranı projeleri hazırlanmıştır. Bildiğiniz gibi 
Avrupa - Asya. transit karayolu Doğu bölgesin
den geçmektedir. Halen inşa edilmekte olan 
Muş - Tatvan demiryolunun Iran üzerinden Pa
kistan'a bağlanması CENTO Teşkilâtı tarafından 
k a r arl astın 1 m ıs bu lu n m akt adı r. 
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Doğu komşularımızla transit limanları olan | 

Trabzon ve iskenderun'un, liman tesisleri 
CUNTO'nun da iştirakiyle takviye edilmekte
dir. Türk - İran transit karayolu bitmek üzere
dir. CENTO'nun bölge memleketlerinden olan 
Türkiye - İran ve Pakistan arasında turizmin 
geliştirilmesi ve bu konuda, iş birliği yapmaları 
CENTO'ea kararlaşt'rüm;.ş bulunmaktadır. 

Bütün bu karar ve yatırımlar 36 sene önceki 
ibir kararnamenin yasak devamına çarpıp mâna 
ve kıymetini kaybetmektedir. 

Bu durum tın nedenini aramak bizi çok önce
lere ve pek de tatlı oknıyan hâtıralara götürü
yor, maalesef... 

Doğu bölgesinin halen içinde bulunduğu ik
tisadi durumu izah edecek değilim. Bunun 
acıklı taraflarını bilmiyen yo'ktur. 

Yüksek Senatonun şu andaki hassasiyeti 
malumlarınızdır. Bundan önceki hükümetin 
tedbir almadaki ağır davranışına mukabil bu
günkü Hükümetimizin meseleyi hassasiyet, ve 
müstaceliyetle ele almış olması şükrana şayan
dır. 

Bu bölgenin memleketin umumi seviyesi 
içinde farildi ve geri bir durumda olduğu bir 
gerçektir. Bunda tabiat şartları kadar, elbette 
geçmiş yılların ihmallerinin de rolü büyüktür. 

istiklâl Savaşımızın kuvvet kaynağı Doğu
dan gelmiş, Atatürk ve Karabekir Cumhuriye
tin temellerini Doğuda atmışlardır. 27 Mayıs 
1960 tan 15 Ekim 1961 tarihine kadar bu bölge
de İnkılâp ruhuna aykırı en ufak bir hareket ve 
söz olmamıştır. 

Bütün bunlara mukabil yatırımlardan ken
dine düşen hisseyi almamış, eğitime en çok muh-
taeolduğu halde, eğitime en az yer verilmiş ve 
nihayet şunu da hatırlatmak isterimi ki, 2510 
sayılı Kanunun üstünde durma sak da 105 sayılı 
Medburi iskân Kanunuyla, büyük iddia ve it
hamlarla yerlerinden nakledilen ve Türk adli
yesi tarafından hiçbirinin ufak bir suçu tesbit 
edilmiyerek beraet ettirilmiş 55 kişinin inkılâba 
en bağlı olan bu bölgesi ağalar ve şeyhler böl
gesi olarak vasıflandırılmıştır. 

Batı'da askerî ittifakların en önemli bir üye
si bulunduğumuz, jetlerin en uzak noktaları 
birbiriyle 10 - 15 dakikada bağladığı ve Dev
let otoritesinin en kuvvetli bulunduğu bir za
manda 1341 tarihli Kararnamenin kaldırılması 
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suretiyle turistik zenginlikleri ihtiva eden bu 
bölgede turizm hareketleri gelişmiş olacaktır. 
Daha geçen gün Tay mis Gazetesinin 27 Aralık 
1961 tarihli nüshasında memleketimizin Doğu 
ve Güney - Doğu bölgelerinin turistik zengin
liklerine işaret ediliyor. Ve yabancılar için kon
muş yasaklardan acı acı şikâyet ediliyordu. 

Mesele, Hükümetçe ele alınacak çapta oldu
ğu içindir ki, sualimi Sayın Başbakana tevcih 
ettim. 

Meselenin Basın - Yayın, Turizm, içişleri ve 
Millî Savunma Bakanları tarafından müştere
ken bir kere daha incelenerek realist Mr hal 
tarzına bağlanmasını ve kararın değiştirilmesi 
için şimdilik süresinin kısa olmasını Hükümeti
mizden temenni eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 4 n-eü 
soruya, geçiyorum : 

'i. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Ne
dim Evliyamın, teminatlı hâkimlerin salâhiyetle 
başka mahal ve görevlere şevklerinin tensibedilip 
edilmediği ve türlü sebeplerle açılan vazifelerin 
teminatsız hâkimler tarafından tedvirinin kabil 
olup olmadığına dair sözlü sorusu ve Adalet Ba
kanı S ahir Kurutluoğlu'nun cevabı (6/11) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı? Buradalar mı 
efendim? Buradalar. Soru sahibi? Burada, So
ruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa, 
1. Teminatlı hâkimlerimizden salâhiyetle 

başka mahal ve görevlere şevkleri tensip kılı
nanlar var mıdır? 

2. Varsa 'bu tasarruflar hâkim teminatı ile 
kabili telif midir? Ve Anayasalımızın ruh ve 
metnine uygun düşer mi? 

3. Bu meselelerin istinadettiği 367 sayılı 
Salâhiyet Kanununun Anayasamıza aykırılığı 
hakkında Bakanlığın düşünce ve hazırlıkları 
nedir? Halen dahi bu kanun tatlbik edilmekte 
midir? 

4. (ölüm. istifa, hastalık v, s. meşru maze
ret) gibi emrivakilerle ve âuiyen açılan vazife
lerin teminatsız hâkimler tarafından tedviri 
kabil değil midir? 

Yukardaki dört 'maddelik sualimin Adalet 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl-
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masına delâlet buyurulmasını arz ve teklif ede
rim. 

18 Aralık 1961 
Oumihuriyet Senatosu t; > esi, 

Maraş 
Nedim Evliya 

BAŞKAN — Buyurun, Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOÖ-

LU — Kıymetli arkadaşlarım, Nedim Evliya 
Beyefendinin adliye mekanizmasının teminat 
kısmına mütaallik sorularının ehemmiyetini göz 
Önünde tutarak, belki de ilerde mukadder soru
larına' şimdiden cevabımı arz etmek için maruza
tım bir parça geniş olursa özür dilerim. 

Teminatlı hâkimlerimizden salâhiyetle başka 
yerlerde vazife gören arkadaşlarımız mevcuttur, 
Bunların adedi 13 tür. 7 tanesi meslekin icabet 
tirdiği bir kısım zaruretler icabı salâhiyetle baş
ka yerlere gönderilmişlerdir. 6 tanesi sıhhi ve 
ailevi mazeretleriyle, kendi arzu ve istekleriyle 
salâhiyet mekanizması işletilmek suretiyle başka 
yerlerde vazife görmek üzere gönderilmiştir. Bu 
iki gruptan bir kısmı mu inzibat meclisi karariy-
le nakillerine, diğerlerinin de mazeretleri göz 
önünde tutularak kararname ile kendi arzu ve 
isteklerinin yerine getirilmesine çalışılacaktır. 

İkinci nokta; bu tasarrufla hâkim teminatının 
kabili telif olup olmadığı hususudur. Hâkimler 
Kanununun 79 nen maddesinde, teminatlı hâki
min kendi istek ve arzusu olmaksızın, memuriyet 
yerlerinin değiştirilemiyeceğine dair olan kayıt. 
Salâhiyet Kanununun hududu dışında kabul 
odilmijş bulunduğu bilinmektedir. Ve hakikaten 
biz de bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Çünkü 
salâhiyet, muvakkat bir zamana münhasır olmak 
üzere tevcih edilmektedir. 

367 sayılı Kanunla yapılan bu kabil muame
lelerin tarihçesinden kısaca bahsetmek isterim. 
Birinci Cihan Harbi sırasında bir kısım hâkimle
rin silâh altına alınmaları sebebiyle, boş kalan 
'hâkimlikleri doldurmak ve adaletin hakkaniyetle 
tevziini sağlamak maksadiyle bu salâhiyet kanu
nu ihdas edilmiştir. 1 Teşrinisani 1339 tarihinde 
ve 367 sayılı Kanun olarak kabul edilen bu Salâ-
ihiyet Kanunu o tarihte meriyete konulmuş bu
lunmaktadır. 

JVluhterem arkadaşınım da meslekte bulun
dukları zaman çok iyi bildikleri üzere ve mevzua 
timiz arasında lâyık olduğu yeri almış bulunan 
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367 sayılı Kanunun ismi ile maddesi arasında bîr 
mutabakat mevcuttur. Bu kanunun ismi «Rüyesi 
bir mahalli mahkeme veya adliyesine aidolaıı de-
avi ve mesailin diğer mahalli mahkeme veya da
ire i adliyesinde muvakkaten rüyet ve hâkim ve 
mustantıklar ve hâkim muavinleriyle müddei
umumilere vazifei asliyelerine ilâveten vezaifi 
sairei adliyeyi dahi kezalik muvakkaten ifa ettir
meye Adliye Vekâletinin mezuniyetine dair Ka
nun.» Birinci maddesi de aynen bu hükümleri ih
tiva etmektedir. Adliye Vekâleti mezundur de
mektedir. 

Bir hâkimi aynı mahalden başka bir mahalle 
göndermek suretiyle vazifenin ifasının mümkün 
olup olmadığı keyfiyeti münakaşa buyurulursa, 
bu hâkimler harcırah ve yevmiye verileceğine 
dair kayıt, bunların başka yerde salâhiyetle isti
malinin mümkün olduğunu ortaya koymuştur, 

Anayasa mutabakatı hususundaki diğer kısma 
arzı cevap etmek isterim. 

Bugün yürürlüğe girmiş bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası hâkim teminatını Dev
let zaviyesinde mütalâa etmektedir. Bu teminat
lardan birisi yer ve coğrafi teminat, diğeri ise 
hâkimin istiklâline sahibolnıasıdır. Hâkimlerin 
bu ikinci nevi teminatları Anayasamızın 132 ve 
133 ncü maddelerinde yazılmış bulunmaktadır. 
Bu maddelerde hâkimlerin hiçbir makam veya şâ
hıstan emir almaksızın kendi iradeleriyle icrayı 
faaliyet edecekleri yazılmış ve bu şekilde istiklâl
lerini tam olarak kullanabilmeleri temin edilmiş 
tir. 

Coğrafi teminata gelince : Bu hususta derpiş 
edilmiş olup, hâkimlerin geçici ve devamlı olarak 
vazife görebilmeleri hususu da teminata bağlan
mıştır. Ancak, buradaki suali mukadder; bir ve
kilin sempatik veya antipatik olması, veya her
hangi bir tesirle, salâhiyet müessesesini, kendi iki 
dudağı arasındaki bir kuvvet farz etmesi de ada
leti de zedelemez mi? Şahsan bendeniz, bugün de
ğil, adliyeye intisabettiğim günden beri muhtelif 
hizmetler ifa etmiş bir arkadaşınız olarak sizi te
min ederim ki, bu şekildeki salâhiyetler adliyede 
bir ferahlık, bir huzur yerine bir ürkeklik getir
miştir. Yakın zamanda huzurunuza gelecek olan 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu içinde, Ana
yasanın 134 neü maddesi uyarınca, coğrafi temi
natın, Yüksek Hâkimler Kurulunca sadece işin 
ehemmiyet ve zaruretine göre istimal edilmesine 
dair hükümler mevcut bulunacaktır, Böylece bu, 
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siyasi mevkilere terk edilmiş bir salâhiyet olmak
tan çıkacaktır. 

Bu itibarla adliyede salâhiyetle vazife güren 
arkadaşlarımızın, bugünkü Anayasa muvacehe
sinde, keyfî şekilde istihdamları veya bir dâvaya 
(bakmaktan veya görmekte olduğu bir dâvadan 
uzaklaştırması gibi düşüncelere yer vermemek 
Adliye Vekâletinin teminatı ve esası olacaktır. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) 

Anayasamızın muvakkat S nci maddesinde 
görüleceği gibi, organlar, kurullar ve kurumlar 
kuruluş kanunları yürürlüğe girinceye kadar ve 
kuruluşlar nıer'i mevzuat hükümlerine göre faa
liyet gösterirler. Bugün, Salâhiyet Kanun unun, 
Anayasanın muvakkat maddesiyle işlemez hale 
geldiğini kabul etmek zaruridir. 

Arkadaşımızın son sorusu, teminatsız hâkim
lerin salâhiyetle gönderilmesi meselesidir ki, ar
kadaşıma bu bakımdan hak veririm, ("eza dâva
larına ve ceza muhakemelerine muvakkat salâ
hiyet verilerek ceza hâkimlerinin gönderilmesi ve 
orada bulunan sorgu hâkimlerinden, yüksek de
receli olmak üzere, faydalanılması hususu bir 
zarureti hakikiye olarak kendini göstermektedir. 

Bu itibarla, lütfettiğiniz, teveccüh ve itimat 
göstermiş olduğunuz, Adliye Vekiliniz olarak 
ve biraz evvel arz etmiş olduğum anlayış içinde 
ve bundan zerre kadar inhiraf da tasavvur et
meksizin yalnız ve yalnız bâzı adlî zaruretler ve 
adaletin infazı ve yerine getirilmesi zaviyesinden 
salâhiyetlerini kullanmaya karar vermiş bir ar
kadaşınız olarak. Anayasa hükümlerine sadakat 
ve Anayasa hükümlerini zedelememeye inanmış 
bir arkadaşınız olarak hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Nedim Evliya. 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Çok muhte

rem Adalet Bakanı arkadaşımızın lûtufkâr ve 
kıymetli izahatlarına bilhassa teşekkür ederim. 
Mer i mevzuatımız arasında antidemokratik hat
tâ Anayasamıza uymıyan kanunlardan birisinin 
de 367 sayılı Salâhiyet Kanunu olduğuna sami
miyetle inanmış bir arkadaşınızım. Bu kanaati
mi halen de muhafaza etmekteyim. Zira temi
natlı hâkimlerimizin muvakkat kaydiyle de olsa, 
müddeti belli olmıyan bir zaman için başka bir 
yerde vazifelendirilmesinin hâkim teminatı ve 
Anayasa hükümleri ile kabili telif olmadığında 
mu3irrım arkadaşlar. Çıkarıldığı 7 . 11 . 133!) 
tarihinden itibaren zaman zaman politik sebep-
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lerle işliyen bu kanun adliyemizi muzmahii bir 
hale getirmiştir. Ancak mâruzâtınım Muhterem 
Sahir Kurutluoğlu arkadaşımız ve onun tasar
ruf kariyle hiçbir alâkası yoktur. Tekrar tasrih 
etmek ve kendilerine karşı olan hürmetimi teyid-
etmek ve mâkul tasarruflarına da hürmetkar ol
duğumu belirtmek isterim. Fakat, bu salâhiyet 
kanununun lâfzan daiıi hâkimlerimizi huzursuz 
hale getirdiği ve bu müesseseye hürmet ve mu
habbet duyan zevatı da bilgir kıldığı bir haki
kattir. Zira eski bir mensubu olduğum meslek
te bu salâhiyet müessesesi zaman zaman çok kö
tü bir tarzda kullanılmış ve işletilmiştir. Poli
tikaya alet edilme gibi. Bu, geçmiş fena hâdise-
hr i huzurunuza getirip sizleri de yormak iste
miyorum. Fakaıt, Sayın Bakanımızdan, kendile
rinin de istimal etmeye taraftar olmadıkları bu 
salâhiyet kanununu bir teklif getirerek kaldır
malarını istirham ediyorum. Bu düşüncelerin
den dolayı da Allah kendilerinden razı olsun di
yorum. Bu hususta şahsi hiçbir dileğim yoktur. 
Yine tekraren. arz edeyim ki, inhilâl eden bir 
hâkimliğe teminatsız bir hâkimin ve meselâ 40 -
50 lira asli maaşlı liyakatli, hukuk doktoru bir 
arkadasın getirilmesi suretiyle, maslahatın yeri
ne getirümesinin kabil olabileceği kanaatindeyim. 
Bakanımız hakikaten usullere riayetkardır. Bu 
kanunu da hüsnü istimal eder. Fakat başka bir 
arkadaş, çıkar istimal etmez. Diğer taraftan de
diler ki, ceza hâkimleri sulh ve sorgu hâkimle
rinden kıdemli olmalıdır. Buna canügönülden 
iştirak ederim. Ancak bugün 90 lira asli maaşlı 
bir sulh ve sorgu hâkiminin kararını 40 lira ma
aşlı asliye ceza hâkimi tasdik etmektedir. Bu bir 
vakıadır. Bu Sayın Adalet Bakanı Sahir Ku
rutluoğlu ile alâkalı bir iş değildir. Bu eskiden 
beri böyledir ve böyle devam etmektedir. Sayın 
Bakan burada, Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunda buna dair kayıtlar vardır dediler. Bu bi
zi müsterih kıldı, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Diğer soruya geçiyoruz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Maraş vilâyetini diğer 
vilâyetlere bağlıyan yollara dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
rada. Nedim Evliya burada. Soruyu okutuyo
rum. 
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18 . 12 . 1961 

Yüksek Başkan lığa 
1. Orta - Anadolu'yu en kısa yoldan Cenup 

ve Şark vilâyetlerine bağlıyacak olan Kayseri -
Maraş Devlet yolunun inşaatına başlanıp uzun 
zamandan beri geçit de sağlandığı halde diğer 
Devlet yolları gi'bi henüz her mevsim için mo
torlu kara nakil vasıtalarının seyrine elverilşli 
hale sokulmadığı cihetle .-

A) İnşaatın ikmâli ile bu yol programının 
ne zaman tahakkuk 'edeceği, 

B) İktisadi ve memleketimizin savunma 
gücünün artırılması île ilgili s'tratejjik önemi 
malûm ve müsellem olan mezkûr karayolunun 
diğer yollarımıza tercih ve tekaddümen ikmâ
li düşünülmekte midir? 

2. Ankara - Adana - Maraş - (laziantep - Ur-
fa... Devlet yolunun Bahçe - Fevzipaşa arasında 
bulunan GAVUR Dağlarının her sene ve bifhas-
sa kış mevsiminde pek çok kazalaı'a vesile olan 
'büyük iniş, çıkış ve viraj arızaları bilmelice 
zaman kaybı, uzunluk ve trafik kesafeti de na
zara alınarak mâruz güzergâhın değiştiril tnesı 
düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise yeni 
gûzergâ/h ne olacak ve ne zaman tatbika başla
nacaktır. 

3. I>evlet Karakollarına ait Maraş - Eloğlu, 
yeni adivle Türkoîrlıı - Kömürler - Fevzipaşa şo
sesinin kenarındaki iki senedenberi ymılı bulu-
n*\n fnakil vasıtalarının aralarda yekdiğerinin 
bekliverek tek sıra halinde geçit sağlıyabiklik-
leri bu dar ve 'bozrk yolda solur ve yolcuların 
cidden büyük müşkülât çektikleri müşahede kı
lınmıştır) kum ve çakıl gibi inşaat malzemesi 
daha ne zaman serilecek, dar ve bozuk ıbu eski 
asf.;,ı+ y.n| vr. v-R'klt u'ort»ıfi).' hale getirilecektir?. 

Yukardâki üç maddelik sualimin Nalı a Ve
kili taraflından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâlet buyu rulm asını arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Sen altosu Üvesi (Maraş) 
Nedim Kvliya 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANİ EMİN PAKSÜT 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Nedim Evliya 
arkadaşımızın bendeniz tarafından cevaplandı
rılmasını istediği sorusu bir ili özellikle ilgilen
diren ^Devlet yolu kısımlarına mahsus gibi gö
rünmektedir. Ama mohtevasiyle Karayolları 
Umum Müdürlüğünün halihazır çalışnıalarİylc, 
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geçmişe mütaallik çalışmalarını ve geleceğe nıü-
taallik programlı çalışmalarını kapsamaktadır. 
Bu sebeple sorunun cevabının anlaşılabilir balo 
gelmesi için yolların durumunu çok iyi bilen 
bir arkadaşımız olduğundan, vereceğim cevap
lar üzerinde bir Parlâmento üyesi olarak ikaz
larım devanı, ettirmelerini sağlamak bakımın
dan Karayolları teşkilâtının çalışmaları, ile il
gili bir mukaddeme arz edeceğim. 

Yüksek Senatonun malûmu olduğu üzere, 
Karayolları teşkilâtımız plânlı olarak dış yar
dımlardan faydalanmakla baslar. 1947 senesin
de Türkiye'ye gelmiş bulunan bir Amerikalı he
yetinin verdiği rapor ile çalışmalar 1948 yılın
dan itibaren bu istikametle gelişmiştir. Kara-
yol i arının 1950 yılında kabul edilmiş bulunan 
5539 sayılı Karayolları kuruluş ve teşkilât Ka
nunu ile, Bayındırlık Bakanlığına bağlı, mül
hak bütçeli bir idare haline getirildiği ve o şe
kilde faaliyetlerine devam elliği vakıadır. Şim
di arkadaşımızın mevzuubalısetmiş olduğu yol 
kısımları, karayollarının bakını ve yapım vazi
feleri cümlesinden olan Devlet yolları manzu
mesine dâhildir. 5589 sayılı Karayolları kuru
luş Kanununda, yollar Yüksek Senatonun ma
lûmu olduğu üzere, üçlü bir tasnife tâbi tutul
muştur : Devlet yolları, il yolları ve köy yol
ları. Devlet .yolu dediğimiz zaman Türkiye'de 
başta nüfus faktörü olmak üzere, ticari geliş
me, iktisadi gelişme, zirai gelişme ve nihayet 
turistik önemi bakımından belirli hale gelmiş 
yerleri birbirine bağlıyan yol manzumesi anla
şılır. ilimizdeki istatistiklere göre 26 71J ki
lometrelik bir uzunluğu ihtiva, vdo.v. Ama ger
çek olan şudur : Standart olan kısım seki* bin 
kilometreyi biraz tecavüz etmektedir. Topye-
kûn bu Devlet yolundan, yani 2 (i 711 kilomet
reden. 23 bin kilonu1!resi geçit verir haldedir. 
Demin arz ettiğim 1947 deki Amerikan uzman 
heyetinin başında Mr. Miliz bulunuyordu. Bu 
heyet tarafından Türkiye için tasavvur edilmiş 
olan Devlet .yolu ağının -15 bin kilometredir. 
Demek ki, henüz tam mânasiyle, standart şe
beke olmamakla beraber, Devlet .yolu denebile
cek yollar bugün 23 bin kilometredir. Henüz 
35 bin kilometre; için 12 bin kilometrelik bir yol 
yapmamız icabel inektedir. 11 emen şimdiden 
Yüksek Senatoya arz etmekte fayda mülâhaza 
çimekteyim ki, karayollarının istimlâk bedelleri 
Iıarieolmak üzere bir kilometresinin yapım mas-
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rafı arızalı arazide 500 bin lirayı aşmaktadır. 
Orta arızalı arazide 300 bini, düzgün arazide 
ise 200 bin lirayı aşmaktadır. 

Bu mâruzâtım sayın soru sahibinin soru-
siyle sıkı olarak ilgili bulanmaktadır. 

Maraş'tan Kayseri'ye kadar olan yol kısmın
da Karayollarının çalışmaları bir hayli zaman
dan beri devam etmektedir. Maraş'tan Gök-
sıın'a kadar olan kısmında Göksün tarafından 
hesabedilmek şartiyle 34 kilometrelik bir kısım 
onarılmıştır. Yani ıslah ameliyeleri tamamlan
mıştır. Stabilize, vaziyete getir i! mistir. Devlet 
yolu manzumesinin içinde geçit verir bir hal
dedir. Ondan evvel Maraş'a kadar olan kısımda 
zaten standart yol durumu, 10 metre genişlik
teki yol durumu mevcuttur. 

Şimdi asıl dâva, Göksün'dan Sarız'a kadar 
olan 45 kilometrelik kısımdır. Arkadaşımızın 
söz konusu ettiği kısım da budur. Burası ııalen 
ıslaha muhtaçtır. Şam'dan itibaren Pınarbaşr-
ııa, kadar olan kısımda yine bir 35 kilometrelik 
yol vardır. Buradan Kayseri'ye kadar da 105 
kilometrelik bir kısım daha vardır. 

Kayseri'den itibaren Ekrek'e kadar karayol
ları emanet çalışmalarına devam edilmektedir. 
Buradan Pınarbaşı'mı kadar olan kısım yine 
'stabilizedir. Bu yol tamamlanabilse, projeye gö
re, şayet Püren'de varyant yapılabilse Kayseri 
ile Maraş arasındaki yol 30 kilometre daha azal
mış olacaktır. Ye hakikaten bu yolun bir an ev
vel tamamlanması şayanı arzudur. Lâkin yolun 
45 kilometrelik kısmı vardır.ki, maalesef hic de 
yürek açıcı değildir. Açıkça .söylemek mecburi
yetindeyim. arkadaşlar, 1961 yılında bu yolun 
ıslahı için, yapımı için konmuş olan ödenek sa
dece 200 bin liradan ibarettir. Lâzım olan para 
ise 12 milyon liradır. Tasavvur ediniz 12 mil
yon liralık bir iş için 200 bin lira tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. Bu vaziyette, bendenizin anla
yışına göre, bu işe başlauamaz. Onun içindir ki, 
Karayolları üzerindeki çalışmaları bir revizyona 
tâbi tutmak zorunlusunu hissetmiş bulunuyo
rum. 

Yine dikkatinize arz edeyim ki; aslında Ka
rayolları şebekesi her hangi bir kanunla tesbit 
edilmiş bir şebeke de değildir. Sadece, 1 nci de
recede önemli olan yolların birleştirilmesi de
mektir bu şebeke. Bu, Karayolları tarafından 
benimsenir, Bakanlar Kurulu bunu benimser ve 
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J Bakanlar Kurulunun bir kararı ile Devlet yolu 

manzumesi içine alınır. 
Mesele, şu veya bu şekilde bir yol manzume

sinin doğması değil, bu yolların özellikle bakıl
ması davasıdır. 

Şimdi, sayın sora sahibinin üzüntüsüne katı
larak arz ediyorum; 1962 yılında bu 45 kilo
metrelik yol kısmı 12 milyon lira harcama imkâ
nına sahip olunmadığı, hattâ 6 milyon harcama 
imkânına dahi sahip olunmadığı cihetle yine ele 
almamıyacaktır. Bir öncelik mevzuubahsola-
bilir, ama 1962 yılı için vaat yapılmamıştır. Bu 
yol kısmının ihmal edileceği veya ele almmıya-
cağı demek de değildir. Bayındırlık Bakanlığı, 
gerek köy, gerek ilçe, gerekse il yolları üzerin
de titizlikle durmaktadır. Huzurunuzda, Bayın
dırlık Bakanınız olarak istirham ediyorum, her 
ilin senatörü bizi uyarsınlar ve bizlere yardım
cı olsunlar. Bu işleri tekzip edilmek tehlikesi 
olmaksızın umumi Devlet plânının bir parçası 
olarak mütalâa edeceğiz. Bu bakımdan muhte
rem. arkadaşınım bahsettiği yolun öncelikle ele 
alınması imkânını şu anda göremiyorum. Ye bu 
vaadi yaparsam tekzip edilmekliğim mukadder 
olacaktır. Ama 1962 intikal devresi içinde etüt
lerimizi ikmal ettikten sonra bu yol bu parça-
siyle tamamlanarak matlup seviyeye ulaşacak
tır . 

Arkadaşımın sorusunun ikinci kısmında yine 
Adana üzerinden geçen bir Devlet yolunun du
rumu mevzuııbahsedilmekle ve bilhassa çok dağ
lık bir araziden geçen bugünkü Devlet yolu
nun yetersizliği belirtilerek burada güzergâh 
değiştirmesi için Karayollarının bir tasavvuru 
olup olmadığı sorulmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, bu konuda yapılmış olan 
çalışmalar vardır. Güzergâh tesbit edilmiştir; 
Kanlı geçit, Bahçe ve Kömürler yönünde bir gü
zergâh mevcuttur. Bu kısmın malî portesi 25 
milyon T. L. sidir. 

Görüşüm odur ki, Karayolları çok ciddi malî 
tedbirlere muhtaçtır. Karayolları malî imkân
lara kavuşturulmazsa bu proje 1962 de değil, 
hattâ 1963 te de ele almamıyacaktır. 

Sorunun 3 ncü kısmı : 40 kilometrelik bir 
yolda bir hayli zamandan beri görülen stabli-
zendn yola serilmemiş olması mevzuubahistir. 
Bu malzemenin iki sebepten dolayı serilmediği-
ni arz edeceğim. Birincisi, mütaahhit birtakım 
sebepler ileri sürmek suretiyle müddet temdidi 
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talebinde bulunmuştur. Ayrıca ocaklardan mal
zeme çıkarılması da çok güçlenmiştir. Çıkan 
malzemenin ise kuru zemin olmaması yola se
rilmesi imkânım ortadan kaldırmıştır. Bu iti
barla yolun kenarına serilmiş olan .bu malzeme
nin oradan kaldırılmasını ve bu sıkıntılı geçişi 
bertaraf etmek üzere 250 - 300 bin lira sari' edi
lerek tekrar bu malzemeyi sermeyi, bakan ola
rak, uygun bulmadım. Çünkü bu 300 bin lira 
İçme suyundan mahrum üç köye içme suyu sağ
lar. Bu itibarla arkadaşın- sorusunu sormakta 
haklıdır. Benim için çok faydalı bir ikaz olmuş
tur. Teşekkür ederim. Bu vesileyle Karayolları
nın umumi çalışmaları hakkında ilerde bütçe 
'müzakerelerinde yapacağını iz konuşmalara mu
kaddime olmak üzere Senatoya mâruzâtta bu
lunmama sebeboldııkları için de ayrıca teşek
kür ederim. Kendilerine arz ettiğim cevaplar 
tatmiin edici değildir. Ama zannederim ki ; cid
dî çalışmalarla ve senatörlerimizin tek tek 
yardımlarıyla bir plân dâhilinde, bütün bu be
lirgin ihtiyaçları, belirgin zamanlar içinde hal
letmek imkânlarını bulabileceğiz. 

Sabrınızı suiistimal ettim, Özür dilerim. 
Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Nedim Evliya. 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Sayın Bayın

dırlık Bakanı arkadaşımızın, sorularımıza lût-' 
fettiklori cevaba teşekkür borcumu eda eder
ken, kendilerinin de kaimi buyurdukları gibi 
hakikaten bendenizi de tatmin etmedi, verdik
leri cevap. 

Önce bir noktaya işaret edeyim, ki huzuru
nuza sevk edilen gündemde özet olarak göste
rildiği. gibi, 'bendeniz sorularımı bölge zihni
yetiyle ve boelgânı bir düşünce ile sormuş de
ğilim. 

Arz ettiğim yollar, vilâyeti yakından ilgi
lendiren ve memleket iktisadiyatı üzeninde çok 
mühim rol oynıyacak ola-n yollardır. Bu bakım
dan üzerlerinde ehemmiyetle duruyorum. Böl
gecilik zihniyeti ile hareket etmediğimi de yük
sek huzurunuzda bir kere daha arz etmek is
terim. 

İkinci nokta ise, 'Vekil Bey sözlerine baş
larken, geçmişle irtibat kurmak istediğini be-
yaniyle bendenize tarizlerde bulundular. Eğer 
yanlış anlamadıysam bu tariz şemmesinin iza
hını kendilerinden rica edeceğim. Bahis konu-
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su yol, 1958 senesinde ihale edilmiş ve muh
telif .sebeplerle 'bugüne kadar tamamlanmamış
tır. Ben, bu hakikati, Sayın Nafıa Vekilimize, 
bu bölgenin geri kalan yollarının yapılmasına 
imkân olup olmadığını öğrenmek ve burada 
kendilerine yardımcı olmak için sormuştum. 
Bu yolu Kayseri. - Maraş yolu olarak mütalâa 
etmiyeceğiz. Bu yol,» Ankara - Kırşehir - Nev
şehir - Kayseri - (löksün - Maraş üzerinden Ur-
fa - Gaziantep - Malatya - Mardin, Adıyaman, 
Diyarbakır ve o havalisi vilâyetleri halkını ya
kından ilgilendirmektedir Bu yol 198 kilomet
re olarak ihale edilmiş netice itibariyle, Saym 
Vekilimizin de ifade ettikleri gibi, esasen Kay
seri - PmaHbaşı arası standart olara'k çoktan 
işletmededir. Pmarbaşından sonra Sarız'a kadar 
olan 'kısım, da .standarttır Bunun için çok az 
himmet ister. Sarıza'dan sonra yirmi kilomet
relik bir kısım yine inşa edilmiş, ondan sonra 
Yalak tâlbir edilen mahalden Göksün'e kadar 
•ilan 30 kilometrelik bir kısım kalmıştır. Esa
sen Göksün - Maraş arası da işletmeye açılmış, 
ufak teşek ıslaha muhtaç kısımlar kalmıştır. 
Eğer bu yolu da bütçe imkânlarımızla lütfeder
lerse 21.5 Km. lik bîr kazancımız olacaktır. 

Arkadaşlar, arz ettiğim gibi, Kayseri - Ma 
raş - Gaziantep istikametindeki yol 320 Km. dir. 
Buna. karşılık, bugün cari yolumuz, yani Kay
seri, Niğde. Ulukışla, Adana, Bahçe ve Gâvur 
dağından geçen yol 535 Km. dir. Arada, 215 Km. 
GTÎbi muazzam bir fark vardır. Bu yoldan or
talama 2A saatte 300 vasıta geçer. Aşağı yuka
rı 24 saatte 70 bin Km. yol kazandırır ve bu 
millî 'servetler bakımından bize büyük kazam; 
sağlıyaeaktır. Buna bir is ikan bulmalarını has 
saten rica ederim. 

Bu yol zaman kazancı yanında akaryakıt 
tasarrufunda da mühim rol oynuyacağı gibi 
vasıta yıpranmalarını da önliyeeektlr. Her ba
kımdan büyük kazançlar sağhyacağı Hükümet
çe de görülmüş ki, plâna alınmış ve faaliyete 
geçilmiştir. Bölgecilik yapmıyorum, bu yol Dev
let yollarının en miıhimmidir. Elbette ki, ta
sarruflar, Vekil Beyin kendi imkânları ile mu
kayyet olacaktır. Vekâletin elbette bir plânı 
olacaktır. Ancak, burada büyük masraflarla 
yapılacak bir yoldan ziyade, şimdilik 36 Km. 
lik kısmında bir geçidin sağlanması dahi mat
lubu hâsıl edecektir. 
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İkinci sorunuza gelince : 
Bu; Konya - Silifke - İçel - Adana - hattâ 

kısmen Hatay'ı da içine alarak Antep - Maraş ve 
Malatya istikametine seyreden Devlet yoludur. 
Bu yol Bahçe kazasından sonra Gavur Dağlan 
denen allahsız ve amansız bir dağdan geçer. 

Muhterem arkadaşlarım sizi temin ederim ki; 
her sene burada en aşağı elli kurban verdiğimiz 
olur. Bu yolun dağ kısmı 40 kilometrelik kısa bir 
yoldur ama bu mesafeyi taksiler bir saatte, kam
yonlar iki veya bir buçuk saatte alır. 20 kilomet
re çıkış, 15 kilometre iniş. Evet 20 kilometre çı
kış ama ne çıkış. Bu yolda '150 büyük viraj var. 
Çok büyük tehlikeler arz eder. Şoför her zaman 
pürdikkattir. Ve içindekiler her an heyecan için
dedir. Hele kışın şayanı şükrandır, Karayolları
nın kar mücadelesi. Fakat bütün bunlara rağmen 
geceleri mücadele yapılamaz. Gece, kim olursa 
olsun, orada bir çadır veya bir köy evi buldu mu, 
o yerde gecelemek zorundadır, eğer donmazsa.. 
Burada vasıtalar çok yıpranır, yokuşta zorlanan 
motorlar, inişte fren yapa yapa keza yıpranır. Bu 
itibarla, etüt edilen Ceyhan vadisinden geçecek 
yolun 25 milyon liraya varacağını işaret buyur
dular. Bu para memlekete bir ayda kazanılır. 
Çünkü, buradan 24 saatte ortalama bin vasıta ge
çer, diğer şehirlere Bir aylık zamanda bu 25 
milyon lira para memlekete millî gelir olarak ka
zandırılır. Bu mühim yol için Vekâletin imkânı-
m kullanıp lütfederlerse memleket istifade eder. 
Tazyik veya ısrar mevzuu yoktur. Durumu arz 
ediyorum. 

Diğer üçüncü kısma gelince arkadaşlarım; ben 
Sayın Vekilin görüşlerine iştirak etmiyorum. 
Bendeniz de idarede iken nafıa hizmetlerinde 
uzun seneler haşir neşir olmuş bir insanım. El 
betteki yığılmış malzemenin yolun ötesine kaldı
rılmasını, sonra tekrar dökülmesini teklif etmiyo
rum. Ne dense sorumu afişe ettiler. Böyle bir şey 
varit değildir. Yola yığılmış malzemenin kaldır
ılmasını istemek için deli olmak lâzımdır. An
cak kış bitmek üzere arkadaşlarım. Hangi rutu
betten bahsediyoruz. Maraş bir kış memleketidir. 
Şu anda kuru diyecek bir şey kalmamıştır. Mai
yetleri kendilerine yanlış bilgi vermişler. Gerçi 
küm çakıl gibi malzemenin kaynaşması için rutu-
ıbet ister, ama bunun zamanı geldi ve geçiyor. Ri
ca ederim; emir verip bir an evvel malzemeyi 
serdirsinler. Kurtulsun vatandaş. Oradan pek çok 
Taşıta geçiyor, çok fecî bir durum vardır. Hele iki 
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kamyon karşılaşırsa rezalettir, faciadır. Birisi di
ğerine yol vermek için 500 metre ileriye veya geri 
gidecektir. Lütfettiler, bendenizi bu konuda da 
haklı buldular. Benim de istirhamım bu kadardır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan, 
BAYINDIRLIK BAKANI EMÎN PAKSÜT 

(Ankara Milletvekili) — Huzurunuzu çok kısa 
işgal edeceğim. Sayın Evliya arkadaşımıza haki
katen teşekkm' borçluyum. Çünkü, içten, yana ya
kıla yapmış olduğu konuşma, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün bir savunması, ihtiyaçların bir 
ifadesi ve asgari kendisi gibi hissetmek durumun
da olan Bayındırlık Bakanının savunması oluyor. 
Samimî olarak kendisine müteşekkirim. 

Benim, sözlerimin başında yaptığım bir mu-
kaddemeyi, bir tariz olarak almışlar; bu maksat-
la söylemedim. Sadece, niçin Karayollarının, 
Devlet yolları mevzuundaki çalışmaları geniş olu
yor. Buna temas doğrudan doğruya soruya cevap 
olacağı için söyledim. Kendilerine, samimiyetle 
yine bir teşekkür borcu duyduğum için huzuru
nuza geldim. Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1962 yılı bütçesi toplu olarak şöyledir arkadaşla
rım. Bir Mart günü bu bütçeye tahsis edilen meb
lâğa karşılık 108 milyon liralık bir bononun vâ
desi gelmiş ve tediyesine başlanmış olacaktır. 
Anayasaya göre istimlâk borçlarını ödemek zo
rundayım. Ayrıca, 42 milyon liralık bir dış tedi
yesi vardır. Şimdi, benim istirhamım odur ki; 
Karayollarının hakikaten yetersiz olan maddi im
kânlarına senatörler ışık tutsunlar ve parlâmen
to bize bu maddi imkânları versin. Ben seve seve 
kendisiyle hemfikir olarak o yola bir an evvel git
mek hususunda gayret sarf etmeye amadeyim. 
Bana bütün bunları söylemek imkânını verdikle 
rinden dolayı cidden müteşekkirim. 

BAŞKAN — Sayın Evliya. 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Huzurunuzu 

bir saniye ihlâl ve işgal edeceğim. Sayın Vekili
mize ben de ayrıca teşekkür ederim. Zaten kavra
yışları, zekâları bütçenin tanzimi sırasında soru 
lan bu sorunun mânasını elıbetteki takdire kâfi, 
yeter de artar da. Başka bir mâruzâtım yoktur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Son bir soru var, ona geçiyoruz efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
CaMt Tökgöz'ün, Anayasanın 41 nei ve 129 nen 
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maddeleri ve 91 numaralı Kanun mucibince ha
zırlanması gereken Devlet Kalkınma plânlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/14) 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz buradalar, Sayın 
Balkan da buradalar. Soruyu okuyoruz efendim, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasanın 41 ııei ve 129 ncu maddeleri ve 

91 numaralı Kanun mucibince hazırlanması ge
reken Devlet kalkınma plânları hakkında Yük
sek Plânlama Kurulu Başkanı sıfatiyle Sayın 
Başbakan veya Başbakan Yardımcısı tarafın
dan en kısa zamanda sözlü olarak Cumhuriyet 
Senatosunda aşağıdaki konuların açıklanmam 
Devlet uzun vadeli politikasını vuzuhla kavra
ma bakımından çok faideli olacaktır. 

Bu hususun temini için gerekli işlemin yapıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Samsun Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi 

Cahit Tokgöz 

1. Evvelce tesibit edilip uzun vadeli kalkın
ma plânlarının hazırlanmasına esas olan ana 
hedefler (İbdisadi, sosyal siyasi) ve kalkınma 
stratejisi bugünkü koalisyon Hükümetince ay
nen mi, tadilen mi kabul edilmiştir? Son şekil 
nedir? Kısaca mucip sebepleriyle. 

2. Kalkınma plânı hedeflerinin tâyininde 
kullanılan neft kalkınma hızı nedir ve hangi 
esaslara göre (bulunmuştur? 

3. Kalkınma plânı ihzaratı veya tatbikatı 
Hükümet programı ve 1962 senesi bütçe tasarı
sında ne gibi tedbirlerle dikkat nazarına alın
mıştır? 

4. Plânlı bir idareye geçiş için Devlet teş
kilâtında yapılması gerekli ve organizasyon 
mevzuunda şimdiye kadar neler yapılmıştır ? 

5. Tatibik edilecek uzun vadeli kalkınma 
plânı üzerindeki çalışmalar bugün hangi safha
dadır? Keza bu plân, iktisadi, sosyal ve siyasi 
alanlarda yurdumuzu hangi vâdelerde, hangi 
seviyeye ulaştıracaktır? Bugünkü durumumuza 
göre maddi ölçülerle mukayeseli olarak. 

6. iktidar değişmelerinde plânın bütünlü-
ğâinü bozucu değişikliklerin önlenmesini sağla
mak maksadiyle özel bir kanun hazırlanması 
düşünülmekte midir? 

BAŞKAN —. Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞ-
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LU (Kayseri Milletvekili) — Sayın arkadaş'ar, 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cahit Tok-
göz'ürı sorusunu, Başbakan, Bakanlar Kurulu 
toplantısında ve Sayın Eyidoğan Adana'nm kur
tuluşu dolayısiyle bugün Adana'da bulunduğu 
cihetle ve en kısa zamanda cevaplandırılma 
emir Duyurulduğu için Hükümet adına cevaplı
yorum. 

1 nci sorularının cevabı : 
«Kalkınma plânı hedeflerini ve stratejisini» 

tâyin eden ve 5 Temmuz 1961 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanmış, olan bir kararname mev
cuttur. Yeni hükümet bunu incelemiş, değişti
rilmesine lüzum görmemiş, meriyette kalma-sım 
kabul etmiştir. 

2 nci noktaya gelince; kalkınma plânları 
için yılda ortalama olarak % 7 lik bir kalkın
ma hızı hedef alınmıştır. Nüfus artışımız % 2,8 
civarında olduğu için, ortalama net kalkınma 
hızı % 4,2 civarındadır. Bu hızın hesaplanma
sında, geçen 10 yıldaki gelişme sürati, yatırım 
«miktarları, yatınım - hâsıla nisbetleri, iç ve dış 
tasarruflar göz önünde bulundurulmuş; bunlar 
ve bunlarda yapılabilecek değişiklikler mütalâa 
edilerek muhtelif kalkınma hızları için gerekli 

j fedakârlık (tasarruf ve yatırım) nisbetleri ha
zırlanmış ve bunlar arasından siyasi ve teknik 
açıdan optimum görülen % 7 nisbeti yani gay-
risâfi millî hâsılanın 12 yıl içinde 2 misline çı
karılması kalbul edilmiştir. 

Bunu mabetlerle ifade etmek gerekinse şun
lar 'söylenebilir : 

Geçmiş 10 yıl zarfındaki kalkınma hızımız 
ortalama % 5 civarındadır. Bu devrede % 12 si 
iç, % 3 kadarı dış kaynaklardan olmak üzere 
gayrisjâfi millî hâsılanın ortalama % 15 i civa
rında yatman yapılmıştır. Yapılan hesaplar ve 
ınıüisalıedeler neticesinde, dahilî tasarruflarımızı 
gayriısâfi millî hâsılanın % 14 üne çıkarabile
ceğimizi, bunları istediğimiz sahalarda yatıra-
bilmek için de gayrisâfi millî hâsılamızın % 4 ü 
kadar bir dış yardıma ihtiyaç olduğu tesbit 
edilmiştir. Bu yatırım miktarı ile, daha iyi sa
halara yatırım yapılması, yatırım - hâsıla nis
beti yüksek olan iktisadi işletme büyüklükleri
nin temini ile % 7 lik bir kalkınma hızına ula
şılabileceği hesaplanmıştır. Yalnız şunu arz ede
yim ki, verdiğim rakamlar, ihzari hesaplara da
yanmaktadır. Plân hazırlıkları ilerledikçe ya
ratılabilecek tasarruf miktarı, bu tasarruftan 
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yaratılmasının şartları, daha sarih olarak orta
ya çıkacaktır. Ancak, hatırda tutulması gerekli 
husus şudur : Batı Avrupa memleketleri geçen
lerde ortalama % 4,4 civarında bir kalkınma 
hızını hedef olarak ilân etmişlerdir. Onlardaki 
nüfus artışı ortalama % 1 civarındadır. Bu he
saba göre, fert basma düşen gelir bakımından, 
ileri Batı ülkeleriyle aramızda mevcut mesafeyi, 
daha fazla açılmadan, aynı şekilde muhafaza 
edebilmemiz için, fayrisâfl millî hâsılamızın 
yılda asgari % 6,2 artması gerekmektedir. Ara
mızdaki açığı, tedrici şekilde kapatmak istiyor
sak, asgari % 7 lik bir kalkınma hızını hedef 
almamız gerekmektedir. 

3 ncü noktaya gelince; Hükümet Programı, 
plânlı, hızlı, dengeli ve âdil bir kalkınma pren
sibini kabul etmiş ve plânlı devreye geçiş için 
gerekli reorganizasyon tedbirlerine ana hatları 
ile temas etmiştir. 

1962 yılı geçiş programı, bâzı teknik ve hu
kuki unsurların koyduğu tahditler ötesinde, 
akislerini bütçe ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
yatırım programlarında bulmuş durumdadır. 
Teknik ve hukuki tahditler derken, esas itiba
riyle başlamış ve devanı etmekte olan yatırım 
projeleri ile sâri taahhüt kanunlarından bah
setmek istiyoruz. Bunların gittikçe azalması 
ile plânların hazırlanmasında daha büyük bir 
elastikiyet kazanılacaktır. 

4 ncü nokta; Devlet teşkilâtında yapılması 
gerekli reorganizasyon konusunda bir kanun 
tasarısı hazırlanarak Kurucu Meclise sevk edil
miş, fakat çıkamamıştı. Şimdi bu tasarı, yeni 
Hükümetçe, en kısa zamanda sevk edilmek 
üzere incelenmektedir. Tasarı esas itibariyle 
Devlet teşkilâtını görev ve yetki dağılımı ba
kımından inceliyecek ve rasyonel bir organi
zasyonu teklif edecek bir komisyon kurulmasını 
derpiş ediyordu. 

Halen Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye 
ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü müş
terek bir çalışma projesi halinde, böyie bir ko
misyon kurulduğu zaman takibedilecek araştır
ma modelinin hazırlıklarını yapmakla meşgul
dürler. 

5 nci nokta; uzun vadeli kalkınma plânının 
hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Çalışmalar, geniş anlamda Makro plân ça
lışmaları ve sektör çalışmaları olarak iki koldan 
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yürütülmektedir. Sektör çalışmalarına esa» 
teşkil eden özel ihtisas komisyonları mesaisi 
bitmek üzeredir. Raporların bir kısmı tamamlan
mıştır. Bu özel ihtisas komisyonlarının sayısı 
20 dir. Her sektörün gerek âmme teşebbüsü, 
gerekse özel teşebbüsleri temsil eden uzmanları 
çalışmalara katılmaktadır. Komisyonlarda bu 
şekilde çalışan uzman sayısı 200 ün üstündedir. 
Bu çalışmalar Devlet Plânlama Teşkilâtının 
hazırladığı esaslara göre yapılmaktadır. Uzun 
vadeli plânın sektör programlarında bu rapor
lardan faydalanılacaktır. 

Makro tahlil ile ilgili çalışmalar ise Devlet 
Plânlama Teşkilâtı uzmanları ve müşavirleri 
tarafından yapılmaktadır. Bu konudaki ilk 
hazırlıklar bitmiştir. Bunlar 10 Ocak 1962 
günü Devlet Plânlama Teşkilâtının Danışma 
Kurulunda incelenecek ve tartışılacaktır. Bu 
Danışma Kuruluna Türkiye'nin iktisadi ve 
sosyal ilimler alanında ve tatbikatta temayüz 
etmiş birçok elemanları katılacaktır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının Başmüşaviri Prof. Tin-
bergen 12 Ocak 1962 günü Ankara'ya gelecek 
ve yapılmış olan çalışmaları inceliyeeektir. 
Çalışmaların ileri safhaları bu temaslardan 
sonra programlanacaktır. 

Plânın genel esaslarını «Plân hedefleri ve St
ratejisi^ ndeki unsurlar teşkil etmektedir. Bu 
husustaki bilgi ikinci soruya verilen cevapta 
ifade edilmiştir. Daha teferruatlı bilgi ancak 
plân çalışmaları tamamlandıktan sonra veriiebi-
lecektiı*. 

Son noktaya gelince; 91 sayılı Kanuna göre 
uzun vadeli parlâmento tasvibinden geçerek 
kanunlaşacak ve yıllık programlara bütçe ve iş 
programlarına esas teşkil edecektir. Tatbikine 
başlanmış bir değişiklikle büyük bir tadile uğ-
_raması oldukça güçtür. 91 sayılı. Kanunun kur
duğu çerçeve, devamlılığı sağlıyabilecek önemli 
unsurlar ihtiva etmekte ve tatmin edici görün
mektedir. Bu sebeplerle bugün için bir kanun 
tasarısı hazırlamak ihtiyacı hissedilmemektedir. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu üyesi Cahit Tok-
göz'ün 6 madde halindeki sorularına cevapla
rımızı arz etmiş bulunuyorum, önemli bir mem
leket dâvasını bu kürsüye getirdikleri için ken
dilerine teşekkür eder, Yüksek Heyetinize say
gılarımı sunarım, 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokgöz. 
CAHİT TOKGÖZ (Samsun) — Kıymetli ar

kadaşlarım, Sayın Devlet Bakanı Turhan Fey-
zioğlu'nun Başbakan adına Devlet kalkınma 
plânı çalışmaları hakkında lütuf buyurdukları 
açıklamalardan dolayı şükranlarımı arz ederim. 

Muvazeneli, süratli bir kalkınma için demok
ratik esaslara bağlı plânlı çalışmadan başka ça
re olmadığı aşikârdır. Bu bakımdan Türkiye'
mizin istikbalinde mühim rol oynıyacak bir teş
kilâtının modern iktisat anlayışı esaslarına göre 
kurulmuş ve faaliyete geçmiş olması sevindirici 
bir hâdisedir. 

Ancak bir memleketin geleceğini ifade eden 
kalkınma plânlarının hazırlanması hangi metot 
takibedilirse edilsin çok güç bir problemdir. 

Evvelâ, bugünkü durumumuzu gayet sıhhat
li olarak imkânlarımız, imkânsız! ıklarımız, in
san gücü, memleketin su ve topraik altındakiler 
dâhil bütün envanterlerini bilmeye mecburuz. 
Çünkü kalkınma m nadidesinin meçhullerini bu 
malûmların sıhhati derecesinde doğruya yakla
şarak çözebiliriz. Bu mesele, güvenilir istatis
tik bilgilere olan ihtiyacı belirtmektedir. Tah
min ediyorum ki, istatistik mevzuunda kalkın
ma plânına sağlam bir temel bulmaktan henüz 
uzağız. 

ikinci mühim nokta; bizi arzuladığımız he
defe götürecek kalkınma, plânının tatbiki cihe
tidir. Bu hususta en mühim keyfiyet Türk top
lumunun kalkınmayı a1 nlaması, benimsemesi ve 
plânın tahakkukunu millî bir dâva olarak ele 
almasıdır. Bu dâvanın halka mal olması için 
bütün imkânlardan faydalanılmalı. Ezcümle ba
sın ve yayının tezahürü aranmalıdır. 

Bu arada plânlama teşkilâtı da titizlikle 
kontrol, murakabe, ikoordinasyon, ieabederse 
tadil işlerini dâvanın en yakın inananları ola
rak takibetmeli ve muvaffakiyete götürmelidir. 
Keza plânın tahakkukuna çalışan her daire ve 
müessesede plânlama teşkilâtına bağlı bir kadro 
faaliyete geçmeli ve gerekli kontrol ve koordi
nasyona yardımcı olmalıdır. Aynen bugünkü 
malî teşkilâtımız gibi. 

Diğer bir nokta, da, hazırlanacak Devlet kal
kınma plânlarına muvazi olarak hu plânın tat
bikatında görevi olan Devlet ve hususi sektör 
daire veya müesseselerinin de plânlar hazırla
ması ve bu plânlar için Devlet plânlama teşki
lâtı tarafından gerekli tavsiyelerde bulunul-
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I ması sağlanmalıdır. Bu tarzda koordine bir ça

lışma ile neticeye daha kolayca ulaşabiliriz. 
Diğer bir husus da plânın tahakkuku için 

iktisadi ve sosyal hayatta vâki olacak Devlet 
müdahalelerinin sınır ve derecesini önceden tes-
bit etmek ihtiyacıdır. Bu husus plânlamaya mu
vazi olarak ele alınmalıdır. Bilhassa iş adamla
rının yatırımlarını 'kolaylaştırmaya yarıyacak 
iktisadi iklimi yaratmanın muvaffakiyet için mü
him bir faktör olduğu göz önünde tutulmalıdır. 

Türkiye'mizin refaha kavuşturulması mülâ-
hazasiyle ve. büyük ümitlerle ele alınmış bulu
nan kalkınma plânlarının tatbiki sırasında bâzı 
açık göz şahıs veya zümrelerin menfaatlerini 
temin yoluna sapmalarını önliyecek tedbirler de 
düşünülmelidir. 

İslahat ve kalkınma, hamlelerini yürütecek 
kuvvetlerden biri idari teşkilâttır. Bu bakım
dan işlerin sürat ve sıhhatle yürümesi için ki
fayetli, tatmin edilmiş bîr memur zümresine ih
tiyaç katidir. Binaenaleyh ren rganizasyon mev
zuunda çalışmak \ e neticeye ulaşmak gerekmek
tedir. 

Son olarak, kalkınma plânının eldeki bilgile
re göre en realist ve tatbik kabiliyeti olan esas
lara, ölçülere dayanmasına âzami önem verilme
lidir. Aksi halde parlak ümitlerle başlanan iş
ler çok geçmeden talihsiz bir maceraya kolayca 
dönebilir ve bir üzüntüden ve modaya uyma he
vesinden ileri gidenıiyerek milleti çok acı hayal 
kırıklığına düşürür. Güveni yok eder. 

Kalkınma plânı mevzuunda çalışanlara yük
sek huzurunuzda muvaffakiyetler dilerini. Tek
rar Sayın Devlet Balkanına lütfettikleri açıkla
malardan dolayı şükranlarımı arz eder, sayın 
arkadaşlarıma da dinlemek zahmetine katlan
dıkları için teşekkürlerimi sunarını. 

BAŞKAN* — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOtfUJ 

(Kayseri Milletvekili) — Efendim, sayın Tok
göz arkadaşımız çok ehemmiyetli bâzı noktala
ra temas ettiler. Birkaç, kelimeyle bu mevzulara 
dokıınmak mecburiyetini hissettim. Kendileriy-
le, beyan buyurdukları noktaların hepsinde hem
fikrim. imkânlarımızın, imkânsızlıklacmıızm, 
insan .gücümüzün iyi hazırlanması lüzumundan 
bahsettiler. Bu nokta son derece mühim olduğu 
içindir ki, biraz evvel beyan ettiğim 20 özel ih
tisas komisyonuna verilmiş olan vazife, kendi 
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sektörleriyle ilgili çalışmalara başlarken ilk ola
rak bu sektörlerin envanterini tam olarak yap
maktır. 

insan gücü bakımından, imkânlarımız, im
kânsızlıklarımız bakımından, yeraltı - yerüstü 
servetleri bakımından envanteri nedir bu teşeb
büsün? 20 özel komisyon bu işi ele almıştır. 
Bâzı komisyonlar mesailerini bitirip raporlarını 
vermiş bulunmaktadırlar;. 

insan gücü bakımından, önümüzdeki yıllar
daki insan gücü ihtiyacımız bakımından, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bir insan gücü etüdü yap
mış ve ön raporunu dağıtmış bulunmaktadır. 

Arkadaşımızın, istatistik bilgilerimizin kifa
yetsizliği bakımından ifade ettikleri doğrudur. 

Bu mevzuda, istatistik Genel Müdürlüğünü bir 
an evvel geliştirmek için çareler aramaktayız. 
Personel bakımından, makina bakımından ve 
personel yetiştirme bakımından gereken tedbir
leri alma yolundayız. Bu sahada yapılacak her 
türlü yatırımın çok faydalı olacağına inanmak
tayız. Ve maalesef bu sahada yetiştirilmiş olan 
çok kıymetli uzmanların büyük bir kısmının üc
ret kifayetsizliği veya başka bâzı sebepler do-
layısiyle istatistik Umum Müdürlüğü bünyesin
den ayrılmış olmaları yüzünden bu müessese 
ıstırap çekmektedir. Fakat pek yakın bir gele
cekte istatistik Umum Müdürlüğünün çalışma
ları faydalı bir hale gelecektir. 

Türk toplumunun plânı gönülden benimse
mesi ve kalkınma plânının hızla tahakkuku için 
onun getirdiği fedakârlığı milletimizin anlama
sı, lüzumunu idrak etmesi, plânın başarısı için 
hayati bir ehemmiyeti haizdir. Böyle bir mev
zuu bu kürsüye getirdikleri için Sayın .Senatör 
arkadaşıma teşekkür ederim. Her daire plân 
tatbikine yardım eden bir heyetin, bir küçük 
ünitenin kurulması hususundaki fikirleri tam 
olarak isabetlidir. Bu yolda ilk tedbiri Hükümeti
miz almıştır. Başbakanlığın bir emri ile her ba
kanlığın ve İktisadi Devlet teşebbüslerinin bün
yesinde icra sorumluluğunu taşıyan kimselerden 
müteşekkil olan ve plânın tatbikiyle ilgili çalış
malarda Plânlama Teşkilâtına muhatabolabile-
cek bir küçük ünite teşkil edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı toplanmışlar, plân 
uzman]ariyle birlikte plânın hedefleri üzerinde 
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müşterek çalışmalar yapmışlar ve bu suretle 
felsefesi ve maksatları hakkında tenevvür etmiş 
olarak herbiri kendi bakanlığı ve teşekkülü 
bünyesinde çalışmalara başlamışlardır. 

Her dairenin ve özel teşebbüsün plânlar ve 
projeler yapması son derece haklıdır. Yine Baş
bakanın, kısa süre önce, Ticaret ve Sanayi Oda
ları vasıtasiyle özel teşebbüs erbabına gönderdi
ği bir tamim vardır ki, bunda bol sayıda ve çe
şitli yatırım projeleri yapılması tavsiye edilmiş
tir. Bunlar ne derece bol ve çeşitli olursa o kadar 
faydalı olacaktır. Bunlar üzerinde yapılacak 
tetkiklerden sonra en iktisadi ve en kıymetli 
olanlar öncelikle ele alınacaktır. 

İktisadi sahada yapılacak Devlet müdahale
lerinin özel teşebbüsün aleyhinde olmaması ve 
özel teşebbüsü ürkütmemesi noktasında da arka
daşımızla hemfikriz. Bu bakımdan müsterih 
olmak lâzımdır. Devletin kalkınması, özel teşeb
büs yatırım imkânlarının azaltılışiyle de
ğil artırılışiyle mümkün olacaktır.. Nite
kim plânlı kalkınmayı hedef tutan mem
leketlerde ve bilhassa Hindistan'da bu hâdi
se açıkça görülmektedir. Özel teşebbüsü kurup 
istikbalde Devletin hangi sahalarda yatırımlar 
yapacağının güvenilir bir şekilde takarrür etti
rilmesinin önemi hakikaten daha bariz olarak 
görülmektedir. 

Reoganizasyon tedbirleri bakımından, biraz 
önce de arz ettiğim gibi, gerekli lâyihalar yeni 
Hükümetimiz tarafından en kısa bir zamanda 
huzurlarınıza sevk edilmek üzere, incelenecektir. 

Muhterem arkadaşımızın Plânlama Teşkilâ
tı uzmanları için söyledikleri sitayişkâr sözlerine 
onlar adına teşekkür ederim. Hakikaten plânla
ma Teşkilâtımızın başında ve içinde çalışan ar
kadaşlarımız, büyük bir şevk ve vatan aşkiyle 
çalışmışlar ve kendileriyle temasa gelmiş olan 
bütün yabancı uzmanların hayranlığını, hem 
öyle yüzden değil, yürekten hayranlığını bihak-
kin kazanmışlardır. Bu hususu arz etmeyi de 
vazife bilirim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemde müzakere edilecek başka bir şey 

bulunmadığından 9 Ocak 1962 Sah günü saat 
15 te toplanılmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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1, — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine'nin, İstanbul Belediye Reis-
vekili Turan Ertuğ'a ait resmî plâkalı Mercedes 
arabanın Gebze yolunda yaptığı trafik kazası
na dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun cevabı (7/4) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Dahiliye Bakanlığından aşağıda arz 

edilen hâdise hakkında yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

12 .12 . 1961 
C. Senatosu İstanbul Üyesi 

Dr. Rifat öztürkçine 

Hâdise : 
İstanbul Belediye Reisvekillerinden Turan 

Ertuğ'a ait 36666 resmî plâkalı 1960 model si
yah Mercedes arabanın Gebze yolundaki trafik 
kazası : 

a) Bu arabanın şoförü sarhoş, 
b) İçinde yine sarhoş kadınlarla dolu, 
c) Bu arabanın tamir masrafım kim ödüyor! 
d) Şoför Mehmet'in işine son verilmesi ile 

hâdise kapatılmış cihetine gidilmiş ve jandar
maların hâdise anında tuttukları zabıtlar orta
dan kaldırıldığı ne dereceye kadar doğrudur? 

e) Adı geçen belediye reisvekiü hakkında 
ne gibi muamele yapılmıştır! 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 30.12.1961 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Dosya : 62282/79 

Özeti : Senatör Rifat öztürkçi
ne'nin önergesi Hk. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 .12 .1961 gün ve Kanunlar Md. 

115-139/7-4 sayılı yazılarına. 
İstanbul Belediye Reis Başyardımcısı Turan 

Ertuğ'a ait resmî plâkalı Mercedes arabanın 
Gebze yolunda yaptığı trafik kazasına dair 

AR VE CEVAPLARI 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi öztürk
çine tarafından verilen yazılı soruya, cevaplarımı 
madde sırası ile arz ediyorum : 

Belediye başyardımcısına tahsis olunan Mer
cedes marka otomobilin şoförlüğünü yapmakta 
olan Makina - Elektrik Sanayii Şubesi şoförle
rinden Mehmet Göksu 4 . 12, 1961 tarihinde saat 
9,30 sıralarında bakımını yaptırmak maksadiyle 
Fatih Atelyesine götürdüğü mezkûr arabayı 
kimseye haber vermeksizin aynı gün saat 22,30 
sıralarında Pendik'e gitmek üzere arabalı va
purla Üsküdar'a geçirdiği, Pendik'in 10 kilo
metre Batı - Kuzey'inde Kurtköyü civarında 
Pınarderesi. üzerindeki kârgir köprünün demir 
korkuluklarıua çarparak mühim bir hasara se
bebiyet verdiği haber alınması üzerine İstan
bul Belediyesi Teftiş Heyetinden Müfettiş Tur
han Erk vazifelendirilerek yaptırılan tahkikatta: 

a) Şoför Mehmet Göksu'nun, otomobili ha
ber vermeden götürmesi sebebiyle, trafik kaza
sının vukua gelmesinde Belediye Reis Başyar
dımcısı Turan Ertuğ'un bir kusuru görüleme
diği; 

b) Şoför Mehmet Göksu'nun habersiz ola
rak alil) götürdüğü otomobilin içinde şoförden 

j başka bir erkek, iki kadının mevcudiyeti, anla
şılmışsa, da kimlerin olduğu tenbit edilemediği; 

e) Kazadan mütevellit hasar bedelinin taz
mini cihetine gidilmesi maksadiyle Belediye 
Hukuk İşleri Müdürlüğünce tazminat dâvası 
açılacağı ve araç sigortalı olduğundan tamira
tın sigortaca yaptırılmakta olduğu; 

d) Şoför Mehmet Göksu hakkında 237 sa
yılı Taşıt Kanununun 16 ncı maddesine muha
lefetten İstanbul C. Savcılığınca takibatın yapıl
makta olduğu; 

e) Ayrıca olay hakkında Kartal Kurtköyü 
Jandarma Teşkilâtı tarafından da tahkikatın 
yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
İçişleri Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 


