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1. _ GEÇEN TUTANAK OZETI 

«Büyük Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası ; 

olan ve yeminine daima sadık kalan Kahraman ! 
Ordumuz; temeline şerefini koyduğu Cumhuriyet ; 
Anayasasını, demokratik nizamı, vatan ve millet ! 
bütünlüğünü her zaman, her yerde ve her şeye : 
rağmen koruyacağını 22/23 Şubat 1962 olayla- \ 
riyle bir daha ispat etmiştir. 

Bu suretle aziz milletimizin büyük bir badire
den kurtarılması karşısında, bu hareketi şükrana 
lâyık bulan Cumhuriyet Senatosu, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine olan millet ölçüsündeki takdir ve 
güvenini teyit ve tekrar etmekle bahtiyardır.» 
şeklinde Ibir karar alınmasına ve ıgereğinin Baş
kanlık Divanınca yerine getirilmesine dair öner
ge okundu ve oybirliği ile kabul olundu. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı 
kabul edildi. 

4 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri îehizmet Kanununun 43 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan kanun teklifin© ait ve tasarının 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şe

ref Kayalar'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/48) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

Tasarı 
2. — 1962 yılında Gelir Vergisinin 3, Ku

rumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde 
ilâvesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/112; C. 

reddini mutazammm Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu raporu görüşüldü ve kabul 
olundu. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai ge
lirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine 
dair Millet Meclisince kabul edilen kanun teklifi
nin birinci maddesi üzerinde bir müddet görü
şüldü. 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne 
ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında Millet Meclisince kabul edilen ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylandı. 

Yeter sayı kalmadığından 28 . 2 .1962 Çar
şamba ıgünü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Aydın 

İbrahim Şevki Atasağun Fikret Turhangil 
Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

Senatosu 1/34) Malî ve İktisadi tşler, Sanayi ve-
Tarım ve Bütçe komisyonlarına) 

Rapor 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun teklifi ve C. Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 41) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — BaşkanveMli İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zi
rai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehi
rine dair Millet Meclisince kabul olunan kanun 
teklifleri ve C. Senatosu Malî ve İktisadi İsler, 
Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/106, 112; C. Senatosu 2/9) (S. 
•Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1962) (1) 

(1) 39 S. Saydı basmayazı 40 ncı Birleşim tu
tanağının sonundadır. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, gündeme 
geçiyoruz. 

kıldı. Arkadaşlar şimdi kifayeti müzakere takri
rini oylarınıza sunuyorum, önce okutacağım, son
ra oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiş olduğundan müzakere

nin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Maraş Adana 
Nedim Evliya M. Nuri Âdemoğlu 

Başkanlığa 
Mesele tenevvür etmiştir. Kifayet teklif ede

rim. 
Bursa 

Baki Güzey 

BAŞKAN — Efendim; müzakerenin kifaye
tini belirten iki tane önerge vardır. Bu önerge
lerden bir tanesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Efcmiyenler... Müzakerenin kifayeti 
'kabul edilmiştir. 

Şimdi bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Yükse'k Başkanlığa 
19(3 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai ge

lirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine da
ir Millet Meclisince kabul edilen kanun metninin 
1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun zirai gelirlerin beyanı 7e tbu (gelirlerle ilgili 
tarih ve tahakkuk muamelelerine mütaallik hü-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; lâyihanın 
müzakeresine geçmezden evvel muhterem üyelere 
bunun hakkında kısaca izahat arz edeceğim. Bili
yorsunuz dün bu kanun tasarısının heyeti urau-
ıniyesi müzakere edilmiş ve heyeti ıımumiyesinin 
müzakeresi esnasında, bu kanundaki muhtelif 
«encümenlere ait raporlardan Sanayi ve Tarım Ko
misyonunun raporu üzerinde müzakere açılması 
hakkındaki önerge Yüksek Heyetinizin oylarına 
arz edilmek suretiyle kabul edilmişti; ve müzake
resi Ibu yönden cereyan etti. Kifayeti müzakere 
•ile maddelere geçilmesi yine yüksek oylarınıza arz 
edildi ve maddelerin müzakeresine (geçildi. Bi
rinci maddenin müzakeresi başladı ve maddenin 
müzakeresinde 8 - 9 sayın üye ısöz aldılar. Ve 
bu esnada kifayeti müzakere takriri geldi. Bunun 
üzerine lehte olarak bir arkadaşımız beyanda bu
lundular. Kifayeti müzakereyi reylerinize arz 
ettiğimiz zamanda ekseriyet olmadığını ileri sü
rülmek suretiyle yoklamaya geçildi ve hakikaten 
ekseriyet olmadığı için tasarının müzakeresi bira-
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'kümlerin tatbiki bu bapta yeni hükümler tedvin 
edilinceye kadar tehir edilmiştir. 

Sinop 
Suphi ıBatur 

(Kifayeti müzakere kabul edildi, sesleri), (Re
ye konmaz, sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim; bu takrir gelmiştir. 
Daha evvel kifayeti müzakere önergesini oylarını
za arz ettim. Birinci maddeyi de daıha reylerini
ze arz etmiş değilim. Bu takrir maddede bir de
ğişiklik yapılmasını istiyen bir önergedir. 

önergenin aleyhinde konuşmak istiyen var mı? 
BAKI GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Efendim, dün de 

arz ettiğim gibi Bütçe Komisyonunun getirmiş 
olduğu tehir karariyle Ziraat Komisyonuımn Mil
let Meclisince kabul edilen ve Meclisten gelmiş 
olan tehir kararı arasında malî külfet ve malî hü
kümler bakımından bir fark yoktur. Birisi Ha
ziran veyahut Temmuz sonuna, diğeri de Aralık 
ayı sonuna tehir edilmesini talep etmektedir. Bi
zim Meclisten gelen tasarı üzerine ittifakımızın 
sebepleri, kanun tasarısının bir maddesi dahi de
ğiştirilmiş olsa Millet Meclisine tekrar gitmek 
zarureti hâsıl olacak orada 5 - 6 komisyonda tet
kik edilecek, ondan sonra tekrar Senatoya gele
cek. Bu komisyonlardan en az 15 günde geçer. Bir 
de 25 gün kadar sürecek olan tadil dolayusiyle 
kanun Mart içinde çıkmıyacaktır. Bilhassa üze
rinde değişiklik yapılmam aisım istemek sebeple
rinden birisi de budur. Halbuki bu teklifin bir 
maddesi dün reddedilmiş olan hükmü başka bir 
yoldan metin değiştirilmek suretiyle tekrar aynı 
yola koymak arzusu vardır. Bizim arzumuz ise 
•bu şekliyle çıkmasıdır. Eğer hakikaten bu mad
de değişecek olursa tekrar Millet Meclisine gide
cektir. O zaman Karma. Bütçe Komisyonunda 
reddedilen tasarının mahiyeti, reddin sebebi or
tadan kalkacaktır. Reddin sebebi, bilhassa ve 
bilhassa bu noktadır yani bu madde değişmiş da
hi olsa tekrar Millet Meclisine gidecektir. Bina
enaleyh önergenin reddini ve Ziraat Komisyonun
ca kabul edilen ve Millet Meclisinden gelen tasa
rının kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ
SÜ MEHMET IZMEN (Giresun) — Komisyon 
olarak takrire iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hangi takrire? 

— 94 

28 . 2 .1962 O : 1 
MEHMET IZMEN (Giresun) — Madde

nin tadili hakkındaki takrire. 
ÎHSAN HAMlT TlGREL (Diyarbakır) — 

Müzakere edilen Bütçe Komisyonu raporu de
ğildir. Bütçe Komisyonu iştirak edemezler. 

BAŞKAN —• Sayın Tunçkanat, buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, dün burada Bütçe Ko
misyonunun getirdiği tasarı ile Ziraat Komisyo
nunun yani Millet Meclisinden gelen tasarı üze
rinde geniş izahat verildi. Biraz evvel söz al
mış bulunan arkadaşımızın izah ettiği mahzur
ların hiçbirinin varidolmadığı belirtildi. Bütçe 
Encümeninin bu tadil teklifine, yani verilen 
takririn reddine Hükümet iştirak etmişlerdir. 
ve millî menfaatler bunu göstermektedir. Be
yanname müddeti Mart ayı sonuna kadardır. 
Bu, Mart ayının sonuna gelmeden önce yetişti
rilecektir. Görüşmeler yapıldığı takdirde kanun-
laşabilir. Bu bakımdan eğer Millet Meclisin
den gelen şekil kabul edilecek olursa; yani bu 
hususta zirai kazançlardan Gelir Vergisi alın
ması mevzuu bu sene ve önümüzdeki sene olur
sa biraz muallel olacaktır Çünkü kanunla ken
disine muafiyet tanınmış olan kimse her zaman 
defter tutmak, beyanname vermemek gibi hu
suslarda her zaman yüksek mahkemelerde dâ
va açılabilir. Bu suretle Hükümetin tasarlamış 
olduğu geliri tahakkuk ettirememek veya ala
mamak gibi bir durum hâsıl olacaktır. Bilgile
rine arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 

İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Efendim ben usul hakkında konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar; ben Tarım Komisyo
nunun kabul ettiği metin üzerinde mütalâa be
yan edecek değilim. Yalnız şunu arz edeyim ki, 
heyeti umumiyesi kabul edilmiş, reye konmuş 
ve maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Mad
delere geçildikten sonra da birinci madde üze
rindeki müzakerelerin kifayeti de kabul edilmiş
tir. Müzakerenin kifayeti kabul edildikten son
ra her hangi bir takrir üzerine tekrar müzake
re açılması usule uymaz. Binaenaleyh bu takr i r 
reye konur, kabul veya ademikabul reyinize 
muhavveldir. Bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, madde henüz oyları
nıza arz edilmediği için, bu esnada verilmiş olan 
bii" takrir Heyeti Umu m iyen ize arz edilmesi ge-
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rekirdi. Bundan dolayı Yüksek Heyetinize arz 
ettik. Şimdi takriri tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Suphi Baturun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... (Komisyon ne diyor, ses
leri) 

SANAYİ VE TARIM KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kabul 
etmiyoruz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, Hü
kümetin bir düşüncesi yok mu? Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ettim. 
Söz veremem, önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Ekseriyetle kabul edilmemiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanumımm Zirai Gelir
lerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 

Kanun 
Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tat
biki bu bapta yeni hükümler tedvin edilinceye 
kadar tehir edilmiştir. 

BAŞKAN —• Oylarınıza arz edeceğim. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim, usul 

hakkında söz istiyorum. (Oylamaya geçildi, 
sesleri) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Suphi Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım dün noktainazarımı arz etmiştim. 
Bu noktainazarım; bu tasarıda kanunun metni 
yoktur. Metin olmadığı için müzakeresi yapı
lamaz, dedik. Ama her ne halise Riyaset Diva
nı işi başka şekilde tuttu ve müzakereye de
vam etti. Metin olmayınca kanuniyet kesbet-
mez arkadaşlar. 

İkincisini tetkik ettik, elimizde Tarım Ko-
misyonuun mazbatası var. Komisyonun unvanı 
İçtüzükte olduğu gibi değildir. Fehmi Alpas
lan arkadaşımın verdiği takrir elimize geçti. 
Takriri bir kere huzurunuzda okuyalım, belki 
zühul vardır. Riyaset de okusun. Acaba biz ne
yi müzakere ediyoruz? Onun için işte takriri 
okuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu tasarısı yerine Tarım ve 

Malî İşler komisyonları mazbatasının müzake
resini arz ve teklif ederim.» 

Mazbatayı müzakere ettik. Ortada metin yok. 
Metne dair bir teklifleri de yok. Metnin müza
keresine dair bir karar da verilmemiştir. Çıkar
sınlar konuşalım. 

BAŞKAN — Buyurun Pasinli. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım; önemli bir kanun müzakere edi
yoruz. Bu kanunu ilgilendiren Bakan yoktur. 
Binaenaleyh, Bakanın burada olması ve ondan 
sonra görüşülmesi icabeder. Bendeniz bunu ha
tırlatmak istedim. 

BAŞKAN — Sayın Batur, dün Başkanlık 
hangi metnin müzakere edileceğini burada, pek
âlâ tasrih etmiştir. Millet Meclisinden gelen 
metnin müzakeresi bahis mevzuudur demiştir. 
Müzakere buna göre devam etmektedir. Bina
enaleyh, her hangi bir zühul yoktur. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1 . 1 . 1961 tarihinden 31.12 . 
1962 tarihine kadar >geçen devreye aidolup 193 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili icabe-
den Zirai Gelir Vergisi tedvin edilecek yeni 
esaslara göre tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun 28 Şubat 1962 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı ? Lohte veya aleyhte konuşmak 
istiyen arkadaşlara söz verilecektir. Söz istiyen 
olmadığına göre. tasarının heyeti umumiyesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
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yenler... Arkadaşlar tasarı 11 er karşı 69 oyla 
kabul edilmiştir. 

Gündeme alınması öncelik ve ivedilikle mü
zakeresi kabul edilen ve gündemimizde yer 
alan ikinci bir kanunun müzakeresine geçi
yoruz. 

2. — Yüksek Adalet Divanının muhakeme 
usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
kaldırılması hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/22; C. Senatosu 1/33) (S. Sayısı: 40) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.1962) (1) 

BAŞKAN — (Bu kanunun bütün maddeleri
nin heyeti umumiyesinin tekrar okunmasını oy
larınıza sunacağım. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kanunun (heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANIN] 

1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
11 Ocak 1962 tarihli 21 nci Birleşiminde, Doğu 
illerindeki kıtlık durumunu mahallen tetkik et
mek üzere seçilen 5 kişiden mürekkep Komisyo
nun raporu (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1962) (2) 

BAŞKAN — Efendim, rapor tabı ve tevzi 
edilmiştir, söz istiyen arkadaşlara söz verece
ğim. î lk söz Vehbi Ersü'nündür. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Sayın arka
daşlar, yüksek huzurlarınıza sunulmuş olan ra
pordan anlaşıldığı üzere Doğu bölgesine yapı
lan yardım ve Hükümetçe alınacak tedbirlerin 
uzun vadeli programlara bağlanması icabettiği 
ve alınacak köklü tedbirlere ihtiyaç olduğu 
mânası çıkmaktadır. Müsaade ederseniz fou hu
sustaki fikirlerimi arz edeyim 

Doğu bölgesindeki kuraklık için, evvelâ ba
sının verdiği alarmı şükranla karşılıyoruz. An
cak, Doğu bölgesindeki durumun hiçbir suret-

(1) 40 S. sayılı basmayazt tutanağın so-
nundadır. 

(2) Komisyon raporu tutanağın sonundadır. 
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Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 
3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Yüksek Adalet Divanının mu
hakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kafbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 'heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen?... Yok. Tasarının iheyeti umumiyesini oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞU 

le ölüm, göç v. s. hallerle ilgisi olmadığını be
lirtmek isterim. 

Doğu bölgemizin kaderinin yıllardır, aynı 
olduğunu hepimiz bilmekteyiz, bilmemiz gere
kir. Oradaki insanları, tabiatın çetin şartları 
ile yalnız (başına mücadeleye terk etmiş 'bulunu
yoruz. Doğunun hakiki durumu, dün ne ise, bu
gün de aynıdır. Sizler buraya ellerinizi uzat
madığınız takdirde durum yine aynı kalacak
tır. Doğuda yıllardır toprak istismar edilmiş
tir. Fakat, bizler insanın emeğini, bilgisini, gay
retini toprağa, teksif etmediğimiz için, toprak 
isyan eder bir halde bize hiçbir şey vermiyor. 
Doğu, yıllardan beri istihsal ^bilançosunu açık 
ile kapatır. Doğuyu coğrafi ve sair (bakımlar
dan tetkik edersek gördüğümüz manzara, peri-
odik olarak 7 - 11 senelik safhalarda, devamlı 
olarak, ıhiçbir surette varlığa gitmeden, darlı
ğa ve kıtlığa doğru gitmektedir. Biz Doğuda 
yüksek seviyede bir istihsali /hiçbir zaman mü
şahede etmiş değiliz. O halde Doğuya, tarım 
mevzuunda, süratle elimizi uzatmamız lâzım. 
Raporda zikredilenlerden gayrı tesbit ettiğim 
hususları arza çalışacağım. 
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Müsaade ederseniz bu hususta basit bir mi

sal vereyim; Kars Bölgesinde üç milyon baş I 
hayvana karşılık 42 bin ton kesif yeme 148 bin I 
ton da kaba yeme ihtiyaç vardır. Bunun para I 
olarak değeri 62 milyon liradır. Buna mukabil 
Doğu'ya, Kars bölgesine 42 bin ton kesif yem ye
rine 18 bin ton, 148 bin ton kaba yeme karşı
lık da 30 bin ton tahsis edilirse hangi hayvan
cılıktan bahsedilebilir1? Bununla hayvancılık 
namı altında hiçbir şey yapılamaz. 

Hayvan ürünleri de gayet düşüktür. Tek
nik rakamlarla başınızı ağrıtmak istemem. Bun
lar herkesçe bilinen hususlardır. Süratle yapıl
ması lâzımgelen şey Doğu bölgesinde olduğu 
kadar tekmil Türkiye sathında evvelâ tarım, 
hayvancılık sahaları ile, diğer ilgili hususların 
tefriki lâzım gelir. Buna süratle el atmazsak 
yapılacak işlerin hepsi boşa sallanmış gayret
lerden başka hiçbir şey olmıyacaktır. 

Bir toprak tasnifi, bir toprak tahlili neti
cesi ulaşacağımız teknik tarım usullerini henüz 
bilmiyoruz. Maalesef tarım etütleri ciddî bir 
neticeye ulaşmış değildir. Bölgeden aldığımız 
rakamlar, Tarım Bakanlığımızdan aldığımız 
raporlar, İstatistikten aldığımız neticeler bir
birlerini tutmuyor. O halde meseleyi kökünden 
tutmuş değiliz. Birinci olarak üzerinde bizlerin 
ve Hükümetin en fazla durması lâzımgelen hu
sus, toprağın en randımanlı şekilde kullanıl
masını sağlıyacak tasnifin yapılmasıdır. Hay
vancılık mevzuuna ait de bir misali Yüksek He
yetinize vermek istiyorum. Hayvan telefatı 
Doğuda normal olarak ağır rakamlara ulaşmak
tadır. Küçük baş, büyük baş değil kümes ve 
kanatlı hayvanlar hariç, bugün Türkiye 65 
milyon hayvana sahip bulunmaktadır. Bunun 
1 0 - 1 7 milyon adedi normal fire olarak veril
mektedir. Bu çok büyük ve korkunç bir ra
kamdır. Bunun için de ciddi tedbirler almak 
gerekmektedir. Herşeyden evvel mera ve yem
leme durumlarında nazarı dikkati çeken hu
suslar şudur ki ; idamei hayattan başka birşey-
yapılmadığı için bu sahada hayvan nesli artı
yor ve fakat kalite itibariyle büyük bir düşme 
müşahade edilmektedir. Bunun adı hayvancı
lık değildir. 500 kilonun üstünde olması lâzım
gelen sığırlar 150 - 200 kilo gelirse elbetteki 
bunun adına sığırcılık denmez. Teknik ve malî 
yardımlarla bu sığırcılık mevzuunun da kal-
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kındınlması lâzımdır. Hayvancılık yapılan yer
lerde veya hayvancılık yapılacak diye tesbit 
edilen bölgelerde kendi besleme kudretinin üs
tünde hiçbir şeye müsaade edilmemesi lâzımge-
lir. Bu iyi bir şekilde ayarlanırsa; tütün ve çay 
mevzuunda olduğu gibi, hayvan sayısı az fakat 
alacağımız randıman çok büyük olur. 

Tarım teşkilâtına gelince; üzerinde duru
lacak mühim mevzulardan birisi de bu mev
zudur. 

Doğu'da güzel bir kıyaslama yapmak imkâ
nını bulabildik. Erzurum'da Şeker Şirketinin 
80 bin dönümlük arazide yaptığı pancar ziraa-
tinde 30 küsur ziraat elemanı 'bulunmaktadır. 
Buna mukabil Doğu bölgesi tekmil tarım saha
sındaki teknik eleman mevcudu, aşağı - yukarı, 
bu miktarı ancak bulmaktadır. O halde teşki
lât olarak bu işe yönelmediğimiz takdirde, yani, 
köylünün yanma ziraatçiyi göndermedikten 
sonra tarımdan hayır bekliyemeyiz. Bu şekilde 
bahsettiğim gibi, Hükümet programında da ta
rımın taşıdığı önceliği göz önünde tutarak, fii
len arz ettiğimiz hususlar üzerinde tedbir al
mak suretiyle halletmek imkânını bulabilelim. 
Aksi halde tarım edebiyatından daha ileri gide
meyiz. Köylünün ve çiftçinin durumuna 
gelince; 

îlk nokta üzerinde bilhassa dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum; 

1. Köylünün uçan kuşa dalhi 'borcu var. 
Bu gayet doğru. Köylü bugün çeşitli müessese
lere hakikaten borçlu bulunuyor, ödeme kabili
yetinden mahrum. Şu halde her şeyden evvel 
köylünün bu durumunu düzeltmek lâzım. Fa
kat bendeniz huzurunuzda bu fikirleri &rz 
ederken asla vergilerin veya borçların affı ve
ya tecili veya 'sair şekildeki bir şekli yani köy
lüyü pasif ve âtıl bırakacak bir şekilden kaçınıl
ması lüzumuna kaani olduğumu berveçhi peşin 
arz etmek isterim. Köylü tarlasına çok mahdut 
bir iki tohum cinsi ekmektedir. Sonra işi Allaha 
ve daha sonra da Hükümete bırakıyor. Allah ve
rirse yani tabiî şartlar müsaidolduğu takdirde 
ektiğini alıyor, aksi halde bunu da alamıyor. 
Ondan sonra da Hükümete güveniyor. Allah 
yağmurunu verirse karnını doyurabilecek kadar 
alabiliyor. Yağmur olmazsa bunu da alamıyor. 
Bu durum karşısında çalışmayan bir vatandaş 
kütlesinin sosyal bünyemizde açacağı rahneleri 
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düşünmek lâzımdır. Büyük bir tevekkül içinde 
Tanrı ve Hükümet mefhumundan başka hiçbir 
şeye inanmamış, fazla mahsul alabilmek için en 
basit bir tedbir olarak geniş sahalara yayılmış 
bulunan köylümüzü, basit tarla ziraati ile bir
kaç, çeşit mahsul almaya sevk ettiğimiz takdirde 
hiçbir şey elde edemeyiz. Bendeniz hesabını ver
dim. Beş kilo patates 2,5 lira eder, 10 kilo olsa 
şu kadar eder. Beş liralık patates ektiğimiz ve 
bire 30 verdiği takdirde köylünün büyük kazan
cı olacağını hepiniz takdir edersiniz. Bunu sat
mak, paraya tahvil etmek suretiyle borçlarını 
ödiyebilir. Vej^a yardımcı gıda olarak kullanmak 
suretiyle bu para ile buradan tasarruf ettiği di
ğer hububatını satabilir, borçlarından böylece 
kurtulabilir. Köylü ve çiftçiye acilen yapacağı
mız yardımı süratle bu istikamete yöneltmemiz 
ve istihsalini artırma imkânım kendisine temin 
etmemiz lâzımdır. Aksi halde kış ve ekim ayla
rında yardım yaptığımız takdirde, geçen zaman 
içerisinde bu vatandaşlardan inisiyatif namına 
bir şey beklemememiz; lâzım gel ir. Esasen tesbit 
edebildiğimiz ciddî bir noktayı da, yine halkın 
Devlet yardımlarına karşı olan durumunu izah 
için, arz etmek istiyorum : İğdır'da nüfus sayımı 
neticesi 5,1 268 kişi olduğu tesbit edilmiş bulun
maktadır. Halbuki İğdır'dan yardım talebinde 
bulunan vatandaş adedi 51 725 dir. Arada 500 
kişilik bir fazlalık olduğu görülmektedir. Bu da 
vatandaşın Devlet yardımına karşı olan tutumu
nu açıkça göstermektedir. Bunu sizlere tevdi 
ediyorum. 

Arz ettiğim tedbirler meyanmda geniş olarak 
sulama ve gübreleme işleriyle çiftçi ve köylüye 
teknik bilgi vermenin başta gelen hususlar ol
duğunu arz etmek isterim. Elimizde tam rakam 
olmamasına rağmen Devletin yaptığı 60-70 mil
yon liralık nakit yardımla Kızılaym yardımı, 
Amerika'nın hibe ettiği yardımlarla ve nihayet 
Devlet Demiryollarının yapmış olduğu % 90 
tenzilâtla şimdilik 200 milyon lirayı aşan bir 
yardım bulunmaktadır. Bu parayı bu işe tahsis 
etmektense, Erzincan ve İğdır ovalarının sulama 
projeleri yaptırılmış ve 200 milyona çıkacağı 
tesbit edilmiştir, bu bölgelerin sulama tesisleri 
işlerine tahsis edersek istihsali artıracak şeylere 
paramızı yatırmış oluruz kanaatindeyim. 

Yine Doğu'nun tarım ve hayvancılık mev
zuunda ele alınması lâzımgelen tedbirlerin en 

28 . 2 . 1962 O : 1 
başında, Et ve Balık Kurumunun durumu gelir. 
Bir mezbaha şeklini alan Et ve Balık Kurumu 
yerine çeşitli kombina sistemleri içine alan, Do
ğu 'nun tarım ve hayvan ürünlerini kendi böl
gesi içinde kıymetlendirmesi suretiyle, kendi is
tihlâk edeceği malları, kendi bölgesinde yarı ma
mul hale getirmesi suretiyle kullanmasında fay
da vardır. 

Bunu belirttikten sonra, yine, Et ve Balık 
Kurumunun yanında, meselâ, bir gübre sanayii
nin kurulması şarttır. Bundan başka, hayvan 
derilerini işlemek suretiyle basit (bir şekilde böl
genin ihtiyacına uygun ayakkabı, çarık gibi 
metaı imal etmenin en kısa yoldan halledile
cek çarelerden biri olarak gördüğümü arz et
mek isterim. 

Yine bölgedeki: yün, yapağı ve sair husus
ların bölgede hem istihlâki, hem de yarı ma
mul hale getirerek şevkinde büyük faydalar 
mülâhaza ettiğimi de ayrıca Yüksek Heyetinize 
duyurmak isterim. Böylece Doğu'da bulıınmı-
yan iş sahalarını süratle yaratmak mümkün 
olacaktır zannederim. 

Gıda sanayii için de aynı hususları huzu
runuzda arz edebilirim. Bunların en başında 
gelen husus, Doğu'da hayvan ve tarım ürün
leri mevzuunda Devletin çok erkenden tesbit 
edilmiş bir fiyat politikası hâkim olmadıkça 
Doğu'da tarımcının ve hayvancının ne yapaca
ğını, ne istikamete yöneleceğini bilmesi imkân
sızdır kanaatine ulaştık. Bu ibakımdan Doğu 
bölgesine bu hususların süratle ve erken şekil
de duyurulmasında fayda umuyoruz. 

Yine temennilerimiz arasında çiftçiyi koo-
peratifleştirmek yolunda adım atmamız lâzım-
geldiği kanaatine inanmış bulunuyoruz. Bugün 
Doğu'nun en acı durumlarından birisi de to
humluk mevzuudur. Mevcut tohumların kâfi 
gelmediği bir gerçektir. Müsaade ederseniz bu 
hususta 'bir misal arz edeyim, esasen raporda 
da mevcuttur. Kazalardan birisi 8 bin ton to
humluk talebetmi'ştir. Ondan sonra Tarım Ba
kanlığınca bu 200 tona indirilmiş, tevziine ge
lince de 20 ton tohum vermiştir. 20, 200, 8 000 
ton, Ben 'bu rakamlardan bir şey anlıyamadım. 
40 ta (bir nisbetinde, hattâ, daha düşük. Bu, 
tahsîsle tevzi arasmda'ki farkı anlamat müm
kün değildir. 
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Gerçek olarak tespitine imkân olmamakla 

beraber, iddia edebiliriz ki, Devlet elindeki 
bütün imkânları kullansa ve bir kısım yiyecek 
arpayı tohum olarak tefrik etse bile, yine, yüz
de 25 bir noksanlık kalacaktır. Bu yüzde 25 
tohum e'kilişindeki noksanlık, istihsale aynen 
intikal edecek, bunun karşılığında d'oğacak 
birim verimi düşüklüğü genel istihsale menfi 
tesir icra edecektir. İş böyle olduğuna göre 
önümüzdeki yıl noksan bir istihsal idrak et
miş olacağız. 

Demin arz ettim; süratle bahçe ziraatine 
bir miktar patates, fasulye ve saire ekmeye 
teşvik ettiğimiz, mümkün olan tohumları ver
diğimiz veya bölgede bu kalbîl bir seferberlik 
açtığımız takdirde, eksik istihsali kapatabilme-
miz mümkün olabilecektir. Ve böylelikle köylü 
borcunu rahatça bankalara ödiyecek duruma 
gelecektir. Eğer bu tohum mevzuunda noksan
lığı gidermezsek Allah göstermesin, bir ku
raklık daha devam ederse bu yıl idrak ettiği
mizden daha çok düşük istihsalimiz olacağını 
kehanet olmadan arz edebilirim. Bunları hu
zurunuzda açıklamayı bir vazife telâkki edi
yorum. 4,5 milyon hektarlık arazimizin Dev
let eliyle 130 bin hektarı, şahıslar eliyle de 
bir milyon hektarı sulanmakta, geri kalanı 
kadere terk edilmiş bulunmaktadır. Emekleri
mizi bu istikamete tevcih etmediğimiz takdirde 
yalnız Doğu'yu değil, tekmil Türkiye'yi kıtlık 
tehdidedecektir. Hepinizi hürmetle selâmlanan. 
(Alkışlar) 
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köylüyü tam mânasiyle verimli, çalışır bir hale 
getirmektir kanaatindeyim. Bu sene Devlet bu 
kıtlık bölgesine alelacele bir yardım yapmıştır 
ve bu yardım çok faydalı olmuştur. Ve bu sene-
ki sıkıntıyı aşağı - yukarı büyük çapta bertaraf 
etmiştir. Fakat bu kâfi değildir. Yine biraz ev
vel arkadaşımızın dediği gibi gelecek seneler 
için bir garantisi olmıyan bu yardıma elbette 
ki Doğu'daki halk teşekkür etmektedir. Biz de 
bu yardımı gördüğümüz yerlerde minnet ve te
şekkürle karşıladık. Yalnız geçenlerde Büyük 
Senato memleketin dâvasına el atmış bulunu
yordu. Ben o zaman Doğu'da seyahatte oldu
ğum için, bir iki mâruzâtımı arz etme İmkâ
nından malınım kalmıştım. Şimdi müsaadeniz
le bu mevzu ile ilgili olarak birkaç söz söyle
mek istiyorum. Kanaatimce Doğu bölgesine, da
ha doğrusu memleketin kalkınmasında esaslı 
bir istühsale müteveccih yardımların yapılması 
şarttır. Vehbi Ersü arkadaşımız yerinde ola
rak yaraya dokundular, bendeniz de aynı ka
naatteyim. Her sene yardım edeceğimiz bölge
ler çıkabilir. Bugün sıkıntı Doğu'nun üç vilâ
yetinde veya beş vilâyetinde değildir. Kaderi 
sadece tabiatın müsaidolduğu verimlere bağla
dığımız müddetçe her sene yardıma muhtaç böl
gemiz çıkacaktır. Asıl arz etmek istediğim bu
dur. 

Muttıterem arkadaşlarım, Doğu'nun kalkın
masında ve arazilerinin sulanmasında geniş ya
tırımlar mecburiyetindeyiz. Bendeniz bir iki 
nokta üzerinde daha duracağım, ıbu şarttır ve 
yerindedir. Fakat, bizim 'Doğu bölgesünİTi esas 
iştigal ettiği saha hayvancılıktır. Gerek bütçe 
'konuşmalarında, gerekse çeşitli vesilelerle, hay
vancılık üzerinde duran "kıymetli senatörlere 
huzurunuzda teşekkür etmekle beraber, yüksek 
müsaadenizle, mevzu olarak, Türk hayvancılığı 
hakkında birkaç söz Söylemek istiyorum. Gerçi 
konumuz Doğu ama, hayvancılık yalnız doğu
ya münhasır btir iş değildir. Doğu'nun merke
zi sıkletini teşkil etmekle beraber, bütün Türk 
'köylüsünü ilgilendiren bir 'konudur. Bu 'bakım
dan toplu olarak birkaç söz söylemem faydalı 
olur kanaatindeyim. Sadece Doğu'ya inhisar 
ettireceğimiz zaman bulunduğu için, hulâsa, 
fazla vaktimizi almıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarımız, Türkiye'de ve 
dünya/nın her tarafında, ziraatle hayvancılık 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Türker. 

HASAN ALÎ TÜRlKER (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, Sayın senatörler, Dtoğu seyahati
mizin neticesi olan raporlarımızı arz ettik. Ben
den evvel konuşan Sayın Ersü de bu hususta 
geniş izahat verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu hakikaten sı
kıntı içindedir. Bundan hiç 'kimse şüphe ede
mez. Yalnız gene, arkadaşımın söylediği gibi, 
bu sıkıntı güçler, sefaletler v. ıs. 'şeklinde de
ğildir. Ha'kikaten bir sıkıntı vardır, ama, bu 
sıkıntı yalnız bu senenin verdiği bir sıkıntı de-
ğfildir. Bunu kabul etmek lâzımdır. Çünkü, nü
fusumuzun büyük bir kısmı toprakla meşgul 
olduğuna göre, toprakla meşgul olan, çiftçilik 
yapan köylünün geni§ çapta refaha ulaşacak 
seviyede olmadığı bir haikikattir. Asıl mesele 
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beraber yürütülürse elbette ki, verimleri daha 
fazla olur. Bilhassa bizim memleketimizde zi
raat maJhsullerinden 'hayvan yemi olarak lâyıkı 
ile istifade edersek daha iyti neticeler elde ede
riz. 

Bugün Türkiye'nin hayvan mevcudu azım-
sanmıyacak bir miktardadır. Kanatlılar hariç, 
70 milyonun üstünde büyük ve küçük baş ev
cil hayvan vardır. Bu;gün 'köylünün daha fazla 
istifade etmesi lâzım gelen 'kanatlı hayvanları 
da nazarı itibara alırsak 'hayvancılık memleket 
için mühim bti.r konudur. (Bu mevcut az değildir 
arkadaşlar, yani 70 küsur milyton hayvan bizim 
memleketimiz için az değildir. Fa'kat çok ve
rimsiz olduğu için aşağı - yukarı diğer medeni 
memleket hayvanlariyle !kıyaslan'dığı halde is
tenilen fayda sağlanamamaktadır. Yine böyle 
olmakla beraber aşağı - yukarı tahmini hesap
larla hayvancılık, halkımıza milyarlar sağla
maktadır. Şöyle ki, hayvancılık dendiği zaman 
birçok yönleriyle ele almak lâzi'mgelir. Gıda 
balkı mından, et süt ve müstahzarları bakımın
dan, sanayi bakımından ise; yapağı, tiftik, kıl, 
deri v. s. ıgibi faydaları vardır. Bunları kaba 
saba hesa'bettiğimiz zaman yekûnu, 5 - 6 mil
yarı buluyor. Halbuki bizim memlekette hay
vancılıktan ayrıca iş sahasında da istifade edil
mektedir. Bugün traktörle sürülen arazi saha
sı 3 milyon hektar ise hayvanla sürülen mik
tar da 18 - 20 milyon hektardır. Bunun ziraat-
te'ki gücü ve faydasının 'küçümseneoniyece'k de
recede olduğu aşikârdır. 

Gittiğimde gördüm. Doğu'mm esasen derdi 
bir değil, halledilmesi lâzım pek çok dertleri 
vardır. Bunu ilerde sizlere arz edeceğim. Şimdi 
önemli bir hususu belirtmek istiyorum. Yekûnu 
70 milyona varan hayvanlarımızın 2 milyon 
küsurunu at cinsi teşkil etmektedir. Atın mem
lekete, çitçilik bakımından çok da'ba fazla ge
lir sağladığını arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye hayvancılığı
nın miktarını ve kaba taslak hesabı ile millî ge
lire olan tesirini arz etmiştim. Şimdi birkaç ra
kamla Türkiye hayvancılığını engelliyen ve bü
yük zararlar tevlideden hayvan hastalıklarına 
temas edeyim : Türkiye 'de salgın hayvan hasta
lıklarının en mühimlerinin sayısı 33 tür. Bun
lara diğer hayvan hastalıklarını da ilâve eder
sek hastalık sayısının ve bunların yapacağı 
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tahribatın çok fazla olduğunu görürüz. Hayvan 
hastalıklarının ne kadar büyük zararlar mey
dana getirdiğini belirtmek için yalnız Şap has
talığının tahribatını size arz edeyim, maksadımı 
da iyi anlaştmış olacağım 

Muhterem arkadaşlarım, şap bildiğimiz gibi, 
çift tırnaklı hayvanlarda periyolik olarak sey
reden virüsü bulaşıcı bir hastalıktır. Görünüşü 
biraz basit, fakat zararları pek büyüktür. 
1957 senesinde memleketimizde şap hastalığı 
çıktı. Bu zamanda hastalığa tutulan hayvan 
sayısı, yani ölen hayvan sayısı 144 bindir. 
Tabiî bu rakam sadece manda, sığır gibi büyük 
baş hayvanlara aittir. Küçük baş hayvanlar
da ise meselâ, koyun, keçi gibi hayvanlarda 
ölüm sayısı, 109 bin civarındadır. Rakamları 
teker teker saymıyacağım. 1957 senesinde mem
leketimizde seyreden şap hastalığının verdiği 
zarar, asgari hesapla 379 milyon küsur bin li
radır. Bunun hesabı gayet basittir. Çünkü 
ölen belli, tutulan belli. Şunu da ilâve edeyim 
ki, hastalığa yakalanıp da kurtulan hayvanların 
et, süt, yün bakımından bir senede Türkiye'ye 
verdiği zarar 379 milyon oldu. Ortalama ola
rak en az olan bu rakamdır; bunun üzerine 
dikkatinizi çekerim. 

İkinci bir mesele hastalık meselesidir. 1960 
da memleketimizde At Vebası çıktı. Bu hasta
lıktan ölen hayvanların sayısı 18 bin 68 dir. 
Bu doğrudan doğruya memleketin iç gücünde 
büyük rol oynıyan ve ziraatte büyük tesir ya
ratan at hayvanının ölümüdür. Bu hastalık 
sebebiyle öldürülen atların sayısı ise 8 60O 
dür. öldürülen diyorum çünkü bu 'hastalı*-
yakalandıktan sonra, hayvan bir daha kurtu
lamıyor. Bu hayvanların bir kısmının parası 
verilerek Hükümet tarafından bir kısmı da mal 
sahipleri tarafından öldürtülmüştür. 

Şu iki rakamı arz etmekle dâvanın ehemmi
yetini ifadeye çalıştım. Noktai nazar şudur ar
kadaşlar : Eğer memleketimizde hayvancılık 
dâvası lâyıki ile ele alınmazsa, Doğu'nun bu
günkü kaderi, kötü kaderi, yarın memleketin her 
tarafına yayılacaktı!. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, hayvan has
talıklarının bir kısmı insan sağlığını da teh
dit etmektedir. Bunlardan başlıcaları, verem, 
trahom, şarbon, ruam gibi hastalıklardır. Eğer, 
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BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Doğu'ya gön

derilmiş bulunan heyetin muhterem üyesini 
dinledik. Tetkik mevzuu görüldüğü sırada il
gili vekâletin veya Hükümetin adına birinin 
bulunması zaruridir. Bu sebeple birleşiminin 
başka bir güne tehir edilmesini ve görüşülme
nin milletin huzurunda yapılmasını usul ba
kımından teklif ediyorum. Biliyorsunuz Hükü
met bütçe dolayısiyle Millet Meclisinde meş
gul. Hürmetlerimle (Alkışlar.) 

(Ekseriyet yok, sesleri.) 
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hayvan hastalıkları ile Tarım Bakanlığı lâyıkı 
ile mücadele etmezse bu hastalıklar insan sağ
lığını da geniş çapta tehdit etmekte devam ede
cekti?. 

Hayvancılığın himayesi bakımından, bugün
kü durumun istenilen veçhede olmadığı ka
naatindeyim. Bunun için iancak rakamlarla bir
likte birçok hususiyetleri tesbit ettim. Bun
ları da izah ederek daha fazla vaktinizi 
almak istemiyorum. Çünkü konumuz daha ziya
de Doğu üzerinde idi. Bir gün müsait bir za
manda daha geniş malûmatla karşınıza çıka
cağım. Ve ondan sonra da bu konunun memle
ket çapında halledilip, hakikaten refahını ca-
nü gönülden arzu ettiğimiz Türk köylüsünün 
refaha ulaşması için hangi mevzuatla uğraşıl
ması lâzımgelidiği hususunda huzurunuza gele
ceğim. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

konuşacaktım efendim. 

BAŞKAN — (Beş kişi ayağa kalktı.) 
Ekseriyetin olmadığını bildirmek için 5 kişi 

ayağa kalktılar. Yoklama yapacağım efendim. 
(Lüzum yok, sesleri.) 

0 halde Heyeti Umumiye ekseriyetin olma
dığına karar vermiş bulunuyor, demektir 

1 Mart 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 
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Dönem : i 
Toplantı! C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U , S. Sayısı : 

Yüksek Adalet Divanının Muhakeme usulüne ait 3 sayılı Kanu
nun S nci maddesinin kaldırılması hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/22; C. Cenatosu 1/33) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 2 , 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt: 1/22 • 537:2582 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yüksek Adalet Dkanının muhakeme usulüne ait 8 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun tasansınm, Millet Meclisi Oenel Kurulunca 25 . 2 , 1962 tarihli 50 nci 
Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni ile kanun tasarım dosyası ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 25 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ûk komisyona havale edilmiş ve genel ku
rulun 25-. 2 . 1962 tarihli 56 net Birleşiminde görüşülerek öncelik ve ivedilikle kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyorm 26 . 2 . 1962 

Esas No. 1/33 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait :i sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 25 . 2 . 1962 tarihli ve 56 
neı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kalbui edilen metni ile kanun tasamı Yüksek Başkanlıkça 
26 . 2 . 1962 tarih ve 454 sayı ile Komisyonumuza havale edilmesi üzerine aynı gün toplanan 
Komisyonumuzca Hükümet namına gelen Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun izahatı dinlendik
ten ve kanun .tasarısının gerekçesi ve metni okunduktan ve konu tartışıldıktan sonra aşağıdaki 
'hususlar karara bağlanmıştır. 

1. Anayasanın geçici 8 nci maddesi ile Temsilciler Meclisinin 53 ve 60 nci birleşimlerine ait 
zabıtlar muvacehesinde Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanının görevleri, Ana
yasa Mahkemesinin kuruluş kanunu yürürlüğe konularak bu mahkeme görevine başlayıncaya ka
dar devam eder. Bu hususta en küçük bir tereddüde maihal yoktur. 

2. Yüksek Soruşturma Kurulunca sanıklar hakkında son tahkikatın açılmasına karar vevi-
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ünce bunların tevkiflerin t Hfıeciburi kılan 3 sayılı 'Kanunun 8 nei maddesindeki hüküm, hâkim 
takdir salâhiyetini kaldırması ve para cezasını gerektiren fiillerden dolayı bile tevkifi mecburi kıl
ması bakımından mağduriyeti mucibolaibilmektedir. Bu itibarla Yüksek Soruşturma Kumlunun 
son tahkikatının açılmasına karar verdiği hallerde tevkife mecbur tutulmasını bertaraf eden Hü
kümet tasarısı Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Bu suretle Yüksek Soruşturma Kurulu 
lüzum .gördüğü hallerde 3 sayılı Kanunun "i ve 7 nei maddelerine göre sanıkların tevkiflerine ka
rar vermek yetkisini muhafaza etmektedir. 

o. Anayasanın 30 neu maddesi mecburi tevkif esasını kaldırmış olduğuna göre 3 sayılı Ka 
rmnun 8 nei maddesindeki mecJburi tevikif hükmünün de bu suretle kendiliğinden kalkmış olup 
olmadığı da görüşülmüş ve neticede, Anayasanın 9 neu maddesine göre Anayasa Mahkemesinin 
görevine başladığının Resmî Gazetede yayınlanmasından evvel mahkemelerde kanunların Anayasa 
ya aykırılığı iddiası ileri sürülemiyeceğine ve ma'hkemeleree de kanunların Anayasaya aykırılığı 
na dayanılarak karar vorilemiyeceğine gön1 bir kimse 3 sayılı Kanunim 8 nei maddesinin Ana
yasaya aykırılığını iddia edemiyeeek ve mahkemece de bu maddenin Anayasaya aykırı olduğun 
dan ba,hsile iptali cihetine gidilemiyecektir. Bu durum karşısında sözü geçen 8 nei maddenin 
teşriî meclislerce kaldırılması zarureti aşikardır. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur 
Başkan 
Bursa 

Şeref Kayalar 

Üye 
Aydın 

Muhalifim 
Ogman Saim Sarıgöllü 

Bu rapor Sözcüsü 
0. Başkanlığınca seçil< 

Üye 
Âmil Artus 

Üye 
Çankırı 

Hazım. Dağh 

Kâmil 

Kâtip 
m Adıyaman 

Maliil Ağar 
imzaıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Fethi Başak 

Üye 
Uşak 
Coşkunoğlu 

Üye 
Ankara 

Adil Ünlü 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ordu 

Z§ki Kumrulu 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 
3 sayılı Kanunun 8 nei maddesinin kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. - Yüksek Adalet Divanının mu 
hakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nei m ad 
d esi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan 
iar Kurulu yürütür. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 40 ) 


