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1. —. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu, Anayasa gereğince, 
bütçe görüşmelerini on gün içinde sonuçlan
dırmak durumunda bulunduğundan, bütçenin 
tümü üzerinde konuşmak istiyen üyelerin ad
larını, kendi adlarına mı yoksa parti grupları 
adına nn konuşacaklarını Başkanlık Divanına 
bildirmeleri Başkanlıkça tefhim olundu : 

üyelerden Nevzat Sengel'in, Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonunundan istifa ettiğini bildiren 
ve ihtisası dâhilinde bulunan Sanayi Komisyo
nuna atanmasını istiyen önergesi okundu ve 
bilgi edinildi. 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
görüşüldü ve kanun Cumhuriyet Senatosunca, 
açık oyla kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, kadrosuzluk y uzundan terfi 
edenıiyen memurlar hakkındaki sözlü sorusuna, 
Başbakan adına, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Akif Eyidoğan; 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin, 1960 - 1961 ylıında harice kaç 
ton arpa satıldığına dair sözlü sorusuna Baş
bakan adına, Tieart Bakanı îhsan G-ürsan ve, 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye
si Celâl Tevfik Karasapan'm, dış memleket
lerde açık bulunan büyükelçiliklere dair sözlü 
sorasuna Dışişleri Bakanı Selim Sarper cevap 
verdiler. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali 
Rıza Ulusman'ın, Kırşehir vilâyetinin Merkez 
ilçesine bağlı 9 köyde yağan dolu sebebiyle 
mahsûllerini kaybetmiş bulunan bu köyler hal
kına nea gibi yardımlar yapılacağına dair Ta
rım vıe içişleri bakanlarından sözlü sorusu, soru 
sahibi iki birleşimde hazır bulunmadığından, 
düştü. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, Millî Savunma Bakanlığına ait te

sisler için yapl im iş olan kamulaştırmadan, ger
çek ve tüzel kişilere borç olup olmadığına dair 
sözlü sorusunu Millî Savunma Bakanı llhami 
Sancar ve, 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl 
Ertuğ'un, linyit kömürü kullanılan şehir, ka
saba ve sanayi merkezlerinde solunum havası
nın kirlilik derecesinin kontroluna dair sözlü 
sorusunu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Suad 
Seren cevaplandırdı. 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl 
Ertuğ'un, ısınına maddeleri olarak kullanılan 
bilûmum yakıtların şehirlerimize dağılış •mik
tarları, gösterdikleri artışlar ve artıklarının 
husule getirdikleri zararları önlemek için alın
ması icabeden tedbirlere, 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin, Elektrik tarifeleri Talimatna
mesinin 22 nci maddesinin tatbikalmdaki aksak
lıklara, 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale üyesi Ali 
Aksoy'ım, Çanakkale civarında 3 yıl evvel in
şasına başlanan Çimento Fabrikasına ve Ça
nakkale - Balıkesir yolu üzerinde inşası ta
mamlanmış olan Valex Fabrikasının no zaman 
işletmeyo açılacağına, 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif Ay
kut'un, Siirt'in, Batman kazasında bir çi
mento fabrikasının tesisinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sözlü soruların görüşülmesi 
Sanayi Bakanı bu birleşimde hazır bulunmadı
ğından gelecek birleşime bırakıldı. 

25 . 1 . 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Suad IIayri Ürgüplü Zonguldak 

Tarık Remzi Baltam. 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmt Naci Arı 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 
KÂTİPLER : Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz var, oturumu 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Bir takrir var, evvelâ onu okuyacağız. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 
hu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
263 sayılı Kanun ile emekli, dul ve yetim aylık
larına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının, zirai meselelerimiz 
ve Zirai Gelir Vergisi hakkındaki genel görüş
meden evvel ivedilikle müzakeresini arz ve teklif 
ederim. Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 
BAŞKAN —• Sayın Bekata arkadaşımızın 

takririnde tasarının öncelikle görüşülmesi teklif 
edilmektedir. Bu hususu reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

t. — 7244 sayılı Kanunda değişiklik yayıl
ması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki 263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve 
yetimi aylıklarına mm yapılmasına dair olan 
279 sayılı Kanıma ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve C. Senatosu 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/20; 
C. Senatosu 1/3) (Sıra Sayısı : 22) (1) 

BAŞKAN — Kanunim tümü üzerinde söz 
, istiyeıı var 1111? 

Buyurun Vasfi Gerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarını; memur maaşlarına yapılacak zam
mın 1963 yılma tehiri hakkındaki gerekçeyi ger
çi bendeniz de tasvibediyorum. Fakat, gönül is
terdi ki, kanunun bir sene evvel bahşettiği bir 
hakkı yeni Koalisyon Hükümetimiz tehir etme
sin. Yüzde 15 gibi çok cüzi bir zammın belki mc-

(1) 22 S. Sayüı basmay azı tutanağın sonun-
dadır. 

mur aylığı üzerinde mahsus bir tesiri olmazdı. 
Ama hak mefhumu bakımından, verilmiş olan 
bir hakkın tehirinin, memur psikolojisi, memur 
morali üzerindeki tesiri elbette ki, müspet olma
mıştır. 

Gönül isterdi ki, enerjik Maliye Vekilimiz 
imkân temini hususunda biraz d'aha müsamahalı 
olmalıydı. Fakat, kendilerinin bu yoldaki gay
retlerine rağmen % 15 zammın yapılmasının 
mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Millet Mec
lisinin de bu tehiri kabul etmesi de zaruretin bir 
ifadesidir. Nitekim bizim Bütçe Komisyonumuz 
da bunu kabul etmiştir. Bunu, bir emrizaruri 
halinde, kabul etmek zorundayız gibi geliyor ben
denize. Ancak Bütçe Komisyonu raporunda da 
ifade olunduğu üzere, tehirin 1962 yılında emek
liye ayrılanların mağduriyetini mucibolmaması 
için gerekli tedbirlerin alınacağı hakkında Mali
ye Vekilinin verdiği teminat da göz önünde tu
tularak, Millet Meclisinden çütan metnin komis
yonca kabulüne ittifakla karar verilmiştir. Bu 
şayanı şükran bir durumdur. Ben şahsan komis
yonun bu eminatmı ferahla karşılarken, kendi
lerini tebrik ve takdir ederim. Ama mazbatada 
bir sarahat yok, Maliye Vekili ne gibi bir vait-
te bulunmuş1? Yani 1962 de bu yüzde 15 zam
mın verilmiyeceğine göre gerek kanuni müddeti
ni ikmal etmiş olanların veya kendi arzusu ile 
emekliye ayrılmak istiyenlerin gerek maaş bakı
mından ve gerekse alacakları ikramiye bakımın
dan emekliliğe aksi ve tutarı düşünülmüş mü
dür? Bunun izahını rica ederim. Eğer hakika
ten emekliye ayrılacak memur arkadaşlarımızın, 
1962 yılında ayrılmış olmaları sebebiyle yüzde 
15 zammı alamamaları muvacehesinde emekli ma
aşlarına ve ayrıca verilecek ikramiyelerine bir 
tesiri olursa, şükran ve minnet hislerimiz bir 

— 425 — 



O. Senatosu B : 25 
kat daha artacaktır. Bu cihetin de tavzihini rica 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Esat Çağa, buyurun. 
ESAT ÇAĞA — Sayın Başkan, Cumhuriyet 

Senatosunun muhterem üyeleri; bendeniz, mü
zakere edilmekte olan bu kanuna, Devletin ta-
kibetmesi icabeden hukuk politikası bakımın
dan temas edeceğim. 

Yüksek malûmlarıdır ki, hukuk nizamının 
başlıca vasfı gerek şahıslar ve gerekse fertle 
Devlet -arasındaki münasebetleri istikbale 
muzaf olarak nizamlamak suretiyle cemiyet 
içinde düzen ve huzuru sağlamaktır. Hukuk 
nizamı, cemiyette huzur ve düzen sağlama va
zifesini, geniş halk tabakalarında hukuk ni
zamının ve nizamı getiren kanunların devamlılı
ğı hususunda bir inanç ve kanaat olması tak
dirinde yerine getirebilir. Böyle 'bir inancın 
yaratılmasında hükümetlerin, vâzıı kanunların 
büyük rolü olduğunda şüphe yoktur. 
Onun için, kanunları ortadan kaldırırken veya 
değiştirirken çok ciddî davranmak lâzımdır. 
Katî bir zaruret olmadıkça böyle bir yola 
gitmemek lâzımdır. Hele müzakeremizin mevzu
unu teşkil eden kanun gibi, evvelce bir ka
nunla tanınmış bir hakkı kaldıran bir ka-
nunsa daha da dikkatli davranmak lâzımdır. 
Bizde bu noktaya hiç dikkat edilmez. Onun 
için Devlet yasağının 6 aydan fazla sürmiyece-
ği hakkında halkımızda bir inanç meydana 
gelmiştir. Bu bakımdan, bizde halk, kanunlara 
ve hukuk nizamına bel bağlamaz. Kendi istik
balini, kendi geleceğini, kendi tedbirleriyle 
emniyet altına almaya çalışır. 

Aciz kanaatimce, içinde bulunduğumuz sos
yal buhranın en mühim sebeplerinden bir tane
si de halkın kanunların devamlılığına inanma-
masıdır. Tâ İmparatorluk zamanından beri gel
miş geçmiş bütün rejimler, bu inancı sarsmak 
hususunda ellerinden geleni yapmaktadırlar. 

Müzakere edilmekte olan kanun da, daha 
evvelki bir kanunla verilmiş olan muntazar bir 
hakkı ihlâl edecek, ortadan kaldıracak mahi
yette olduğundan istikrar hissi tekrar yenibaş-
tan zedelenecektir. 

Gönül isterdi ki, tkinci Cumhuriyetin ku
rulduğu şu sırada hiç olmazsa eski gelenekler
den kaçınılsın ve her ne pahasına olursa olsun 
hukuk nizamının temelini teşkil eden bu psiko
lojik hislere riayet edilsin. 
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Bu kanunu müdafaa etmek için bütçe zaru

retleri ileri sürülecek ve sürülmektedir. Zammın 
kabulü halinde enflâsyona sebebolunacak ve 
bütçe açığının kabaracağı savunulacaktır. 
Ama işte. Maliye Vekilinin vazifesi, Hükümetin 
vazifesi, .bütün bu ekstremleri birbirleriyle te
lif etmektir. Hem istikrar hissini zedelemiye-
cek, hem de bütçedeki bu akislere meydan ver-
meden zammı yapacaktır. Bendenizin şahsi ka
naatine göre bu, pekâlâ mümkündür. 

Bugün bizim malî edebiyatımızda ve bütçe
de hassaten yatırım diye bit* ilâveye rastlıyo
ruz. Eğer dikkat buyurulursa, bunlar hakiki 
mânasında yatırım değil, normal masraflar-. 
dır. Binaenaleyh, bu masraflardan kısmak su
retiyle, pekâlâ bu zammın yapılabileceği ka
naatindeyim. Farzımuhal, biz eğer bu zammı 
kabul etseydik bütçe açığı olurdu, enflâsyon 
olurdu dendbilir. Ama, ilim adamları arasında 
zaten bu ihtilaflı bir meseledir. Fakat bunun 
'bugün böyle olacağını kabul etsek dahi, bende-
nizee bunun iktisadi ve malî hayatımızda vü
cuda getireceği neticeler, hukuk nizamının de
vamlılığı hususunda halkta bulunması lâzımge-
len inancın sarsılmasiyle meydana gelecek teh
likelerden ehven ve daha az vahimdir. 

Bu itibarla ve bu seibeple bendeniz bu ka
nuna muhalifim ve kırmızı oy kullanacağımı 
şimdiden arz ederim. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Faruk Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, bendeni

zin söyliyecekleririi Sayın Vasfi Gerger arkada
şımız söyledi. Ben konuşmaktan vazgeçiyarum. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem Başkanım ve muhterem arkadaşlar. 
Ben de sizlere bu kanunla ilgili bâzı görüşleri
mizi arz etmek istiyorum. 

27 Mayıs İhtilâlini muta akıp, cemiyetin bâ
zı kusurlarını müşahede • ettik. Bunlar arasın
da, memurların durumunu ıslah etmek âcil bir 
mesele olarak gözüktü. Millî Birlik Komitesi 
bunun ıslahı için Hükümetine direktif verdi. 
Verdi ama, Devlet hizmetleri genişti. Hattâ 
Devlet hizmetleri kusurlu idi. Kâfi derecede ye
rine getirilmiyordu. Devlet gelirleri mahduttu. 
Cemiyette iktisadi ve içtimai bir muvazenesiz
lik vardı. Bu, cemiyette içtimai mukavemeti 
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C. Senatosu B : 25 
meydana getirecek, sosyal adalete riayetsizlik
ten ileri geliyordu. 

O halde.memur meselesi halledilirken sos
yal adaletin gerektirdiğini ifa etmek lâzımdı. 
Başka türlü bu cemiyetin muvazenesini temin 
etmek imkânı yoktu. Bu istinat noktasından 
hareketle Devlet gelirlerinin artırılması yoluna 
gidildi. 

Devlet gelirleri, bildiğiniz gibi, 1961 büt
çesinin hazırlandığı günlerde bâzı haklı ted
birlerle artırıldı. Ancak teknik bakımdan te
kâmül etmemiş telâkki edilebilir ve bu gün
lerde kıymetli Maliye Vekilimiz bunu en mü
kemmel bir hale getirmek gayreti içindedir. 
Devlet gelirleri artırıldı, ve yeni Devlet hizmet
lerinin karşılığı bulundu. Memurların, emekli
lerin, dul ve yetimlerin yüzde 35 zammını sağ-
lıyan kanunlar Kurucu Meclisin tasvibine maz-
har oldu ve kabul edildi. O halde kabul edi
len kanun karşılığı bulunmuş olan bir kanun
du. Bu kanun yüzde 20 zammı 1 Marttan iti
baren tahakkuk ettiriyordu. Yüzde 15 ini de, 
ki bunu tahakkuk ettirdiği takdirde, yüzde 
altısı veya yüzde beşten fazlası olduğu gibi 
Maliyeye ödenecekti. 

Kanun, 1» Şubattan itibaren yürürlüğe gi
recek ve bu suretle memurların ve diğer bir 
kısım mahdut gelirlilerin durumu bir nebzeeik 
olsun ıslah edilebilmiş olacaktı. Şimdi ne gö
rüyoruz? Şimdi, sağlanacak bir hakkın geri 
alındığım veya geri bırakıldığını görüyoruz. 
Hangi zaruretlerden? Sosyal adalet zaviyesin
den mi, cemiyet mukavemetini artırma, muva
zeneyi sağlama vaziyetinden -mi? Hayır, sa
dece malî ve iktisadi politika yönünden. Bu
günlerde Bütçe Komisyonu hazırlığım bitir
miştir. Bütçe Komisyonunda maliye gelirleri 
'bütçesini tetkik eden arkadaşlarımız raporla
rında göstermişlerdir ki; gelir bütçesi, mali
yenin nakion nazarı hilâfına, 115 milyon dü
şük tahmin edilmektedir. Ayrıca dış yardım
larda da 368,5 milyon liralık bir kısmın he
nüz katiyet kesbetmediği ifade buyuruİmakta-
dır. Ayrıca bizim Karma Komisyonumuz da, 
karşılıksız .125 milyon gibi bir masrafı daha 
bütçemize geçirmiştir. 1962 yılı bütçemizin me
selesi, yalnız % 15 veya % 9 zammın maliyeye 
yüklediği külfet değildir ki, Bu zammın kar
şılığı vaktiyle düşünülmüş ve bulunmuştu. 
Meselenin teknik yönünü bilmem. Teknik yön-
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den konuşmaya yetkili değiliz. Böyle bir öl
çüsüzlük içinde bulunmak da istemem. Fa
kat bu kanun tedvin edilirken bunun karşılı
ğı bulunmuştu. Şimdi ne oluyor? Hüküme
timiz başka yerlere tahsisat buluyor, ki bun
ların önceliği de kabili münakaşadır, bu mev
zu için sağlanmış olan kaynağı oralara ver
mek suretiyle memurların maaş zammına en
gel oluyor. 

Biz bunu haklı bulmuyoruz. Biz bunu za
ruri bulmuyoruz. Biz bunun zaruretine iştirak 
etmiyoruz; intibak etmiyoruz. Cemiyetin den
gesi bakımından memurların durumu daha da 
ıslah edilmelidir. Memur politikası bakımın
dan mesele sadece zam da değildir. Bu mese
lenin birçok cepheleri vardır. Çok şükür ki, 
Hükümetimiz Devlet Personel Dairesini hare
kete geçirmiştir; en kısa zamanda inşallah iyi 
bir netice elde eder. 

Fakat gönlümüz arzu etmezdi ki kendile
rine verilmiş olan bir hakkı geri bıraksınlar 
veya geri bırakmaları Millet Meclisi ve parti 
grupları tarafından tasvibedilmiş olsun, in
şallah seneye aynı yolu tutmayız . 

Bu noktaya kadar gelmişken bununla, en-
direkt de olsa, alâkası bakımından bir iki nok
taya daha temas etmek isterim. Emekli, dul 
ve yetimlere yapılan bir zam meselesi var. Bi
lindiği gibi yine ayrı ayrı statü içinde birçok 
dereceli emekli vardır. Bunların durumunu 
ıslah etmek vazifesi Millî Birlik Komitesi ta
rafından direktif olarak Hükümete verilmişti. 
Zaman sıkışıklığı ve rejim meselelerinin ön
celiği dolayısiyle hükümetlerimiz bu mesele
nin halli yolunda gerekli gayreti gösteremedi
ler. Fakat durumun Emekli Sandığına intikal 
etmiş olduğunu ben biliyorum. Gerçi bu zam 
cari masraflarda büyük bir artışı veya kısmi 
bir artışı sağlıyacaktır. Ama bütün emeklilerin 
bir statü içinde olması, hiç olmazsa zamanla bu
nun sağlanması, bir zarurettir. Hükümetimizin 
bu noktaya dikkatini çekmek isterim. Bu mese
leye bir hal tarzı bulmasını çalışkan Maliye Ve
kilimizden bekleriz. 

Bir de bununla İlgili olarak işçi meselesi var
dır. Geçen sene memurlarımıza bu zammı yap
tığımız zaman, en büyük itiraz, işçilerimizden 
gelmişti. Gelirlerinde hiçbir artış olmadığı hal
de, tasarruf, bonolarının işçilere tatbiki yönün-
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den; kısmen haklı idiler. Bu kusurlu durumun 
da düzeltilmesi icabeder. 

İşçilerin zaviyesinden yapılacak bir mesele 
daha var. O da kendilerine her yıl verilmekte 
bulunan iki ikramiyenin, 12 ay boyunca bölün
mek suretiyle aylıklarına ilâve edilmesini müm
kün ve kabil görüyoruz. Bunu da Maliye Veki
limizin dikkatine sunarız. 

Bunları arz ettikten sonra bu kanunu haklı 
bulmadığımızı ve kanuna beyaz oy vermiyece-
ğimizi ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Osman Cevdet Erkat. 
OSMAN CEVDET ERKUT (Kütahya) — 

Sayın Başkan, kıymetli senatör kardeşlerim, 
muhterem Hükümet erkânı; Hükümetin bu
günkü malî durumu ve takati bakımından, öte
den beri gazetelerde, encümenlerde ve meclis
lerde yer alan ifadeler, bir prensip meselesi ol
makla beraber, bu statünün emekli, dul ve ye
timlere de teşmili ve bunun hudutlandırılması 
ayrıca düşünülmeye değer önemli bir durum 
arz eylemektedir. 

Ben bu hudutlandırılmada bariz bir isabet
sizlik ve haksızlık gördüğüm için, müsaadenizle 
bu cihetleri, eski muharipleri ve bilhassa bun
lardan emekli albayları nazara alarak açıklıya-
cağım. 

5434 sayılı Kanunun kabulünde 1930 tari
hinden evvel emekli olanların maaşlarına siy-
yanen % 60 zam yapılmış olması dolayısiyle, 
bu tarihte emekli olan 50 lira asli maaşlı bir 
albay, bugün yüzde 20 zamlı olarak ayda 933,60 
lira almaktadır. Yüzde 15 zammın kabulü ha
linde bu miktar 980,50 liraya yükselecektir. 
1930 - 1935 arasında emekli olan 70 lira asli ma
aşlı bir albay ise bugün aylık olarak 799,20 lira 
maaş almaktadır. Eline % 15 zam geçemiyece-
ğine göre bu miktar ile yetinmek zorundadır. 

1336 - 1944 arasında emekliye sevk olunan 
bir albay bugün aylık 922 lira 40 kr. almak
tadır. Yüzde onbeşten mahrum kalacaktır. Bu 
miktar ile bile 1930 dan evvel emekli olmuş bir 
albaydan onbir lira küsur kuruş daha aşağı bir 
aylık almaktadır. Hükümetin bugünkü malî 
gücünü takdir edenlerdenim. Bu düşünce iledir 
ki, Hükümet bugün memurlara 680 küsur mil
yon lira tutacak yüzde onbeş zammı tehir tale
binde bulunmuştur. 

Bu tutumun askerî, sivil bütün emekli, dul 
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ve yetimlere teşmili yukarda arz olunan haksız
lığa, nispetsizliğe yeni bir safha, acıklı bir saf
ha daha eklemiş olacaktır. 

Hepiniz bilirsiniz ki, Emekli Sandığı, Hükü
metin % 15 zammı, evvelce kabul edilmiş bir 
kanun olması bakımından, tatbik olunacağına 
inanarak 1962 maaş çeklerini % .15 zamla tevzi 
eylemiştir. 

Durumun yalnız bütün emekli, dul ve yetim
lere teşmili suretiyle % 15 zammın kabulü çok 
dar, malî müzayakada, bulunan büyük küçük 
bu geniş kütleyi candan sevindireceği gibi Hü
kümete fazla bir yük de olnııyaeaktır. 

Bu bakımdan bariz nisbetsizliğin ve haksız
lığın giderilmesi ve bu arada bu % 15 zammın 
bütün emekli, dul ve yetimlere de teşmili sure
tiyle kanun tasarısının Bütçe Encümenine iade
sinin kabul buyuru] m a sim arz ve teklif eylerim. 
Bunun nazara alınması esastır. Biz bir haksız
lığı düzeltelim derken, yeni bir haksızlığa mey
dan vermekteyiz. Benden evvel konuşan arka
daşımın da ifade ettiği gibi, kemerleri takdir 
ölçüsüne göre sıkmak lâzımdır. Bu bakımdan 
gerek sivil, gerekse askerî emeklilerin memuri
yet hayatlarında kendi hayatiyetlerini vererek 
bugünkü duruma gelmiş ve maaşlarından kesil
miş olan paraları bugün almaktadırlar. Hepsi 
çok dar ve sıkıntılı bir durumdadırlar, her şey
den evvel onları düşünmemiz şarttır. Hüküme
tin onları düşünmüş olduğu hususunu Sayın 
Maliye Bakanının Millet Meclisi kürsüsündeki 
beyanlarından anlamış bulunuyoruz. Bu beyan
larında eşitlik durumunun nazarı itibara alına
cağı müjdelenmiş bulunmaktadır. Biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, mevcudolan haksızlığın dü
zeltilmesi lâzımdır. Bu bakımdan bir önerge 
takdim ediyorum, kanun tasarısının tekrar en
cümene iade edilerek vermiş olduğum liste dâ
hilinde durumun nazarı itibara alınarak haksız
lığın giderilmesini arz ve teklif ediyorum. 
30 - 50 diye bir şey yoktur. Memurlara vere
medik, çünkü bütçede 680 milyon liralık bir 
fedakârlığı i e ab ettiriyor. Fakat emeklilere de 
teşmil edersek büyük bir haksızlık meydana 
çıkacaktır. Emeklilere verilirse bütçede 50 - 60 
milyon lira gibi küçük bir fark olacaktır. Bu 
cihetler nazarı dikkate alınsın, emeklilerin hak
kı tanınsın, bunları ve çocuklarını bu haktan 
mahrum etmiyelim. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. (Alkışlar) 
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BAŞKAN.-- Fikret Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; bendeniz, müzake
resi yapılmakta olan kanuna beyaz oy verece
ğimi söyliyerek sözlerime başlıyaeağım. Sebep
lerini izah lüzumunu hissediyorum. 

Ancak, bu lüzumu ifade ederken ben Sayın 
Maliye Vekilinden şu hususların açıklanmasını 
rica edeceğim. Beyaz oy istimal ettiğimiz şu 
anda şahsan, beyaz oyun neticesinde bir yıl te
hirine karar verilen ve İçtüzüğün 130 nen 
maddesi gereğince bir sene sonraya bırakılması 
düşünülen % 15 zammın gelecek malî yrl bütçe
sinde bütçeye alınması imkânları ne ile düşünül
mektedir? Bugünkü malî durumumuz ile gelecek 
malî yıl durumumuzun inkişaf i hangi temeller 
üzerine kurulmaktadır? Benden evvel konuşan 
mulhterem senatör arkadaşlarımdan bâzıları sos
yal adaletten bahsettiler, beyaz oyumuzun içinde 
sosyal adaletin mevcudiyetine de inanıyoruz, de
diler. Çünkü yapılacak % 15 zammın piyasaya 
intikali neticesi, piyasaya bağlı olan bir cemiyetin 
ve milletin sosyal adaletsizlik içine girmesini dü
şünen Hükümet ve milletvekilli arkadaşlarım ya
pılan bu zammın muvaffak olamıyacağı neticesi
ne varmıştır. Bugün önümüzde birçok dâvalar 
durmakta, hepsi bir zammın, Devlet kapısından 
fazla bir paranın ödenmesi peşindedirler. Bu mil
letin mesul şahısları olarak, yalnız bir zümreyi 
değil, toptan devlete bağlı olan ve hayatlarını bu 
bağlılıkla idame ettiren herkesi düşünmek, bütün 
vatandaşlara, sosyal adalet zaviyesinden, bir ge
çim sağlamak mecburivetindeyiz. Bugün 150 - 200 
lira ile geçinmeye çalışan işçilerin yanında iki bin 
lira alan bir memura zam yapmak ve bu arada 
sosyal adalet kelimelerinden bahsetmek bende de
ğeri olmıyan bir keyfiyettir. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden 
evvel benden evvel konuşan arkadaşlarımın fikir
lerine uymadığımı arz etmek zaruretindeyim. 

Maliye Bakanlığını ve Koalisyon Hükümetini 
ıbir noktada haklı buluyorum. Kanun yapmak yö
nünden bütçelerde ancak bir seneye aidolmak 
üzere tasarruf hükümleri getirilebilir. Geçen sene 
yapılan 263, 279 sayılı kanunlarla niçin bu yapı
lan % 15 zam verilmemiş de âtiye talik edilmiş. 
Ve gelecek sene bütçesine bir yük tahmil edilmiş
tir. Hiçjbir bütçede durum böyle olmaz. Bütçe an
cak o yılın sarfiyatını karşılıyacak parayı temin 
ile veya sarf ile mükelleftir. Kendisinden sonra 

25 . İ . 1962 O : İ 
gelecek bir Hükümete külfet tailımil etmek ve bu
gün o külfeti ifa edemiyen bir Hükümete menfi 
rey vermek yerinde olmasa gerektir. Hepinizi 
'hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kâzım Yurdakul. 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Çok de

ğerli arkadaşlarım; hakikaten hepimizi, hissimizle 
• fikrimiz arasında mücadeleye sevk eden bir kanu
nun müzakeresinde bulunuyoruz. Gönlümüz, ine-
murları biraz daha refaha ulaştıracak olan bu ka
nunun tatbikini istiyor. Fakat fikrimiz bunun 
aksini müdafaa etmektedir. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım
dan Esat Çağa arkadaşımızın sözleri çok yerinde
dir. Bir hukuk nizamı kurulmasına gayret edilir
ken, bu tip yollara gidilmenin doğru olmıyacâ-
ğım biz de biliyoruz. Beri taraftan şunu da bili
yoruz ki, memleket menfaatleri, âmme nizamının 
icabettirdiği zaman, hattâ makabline teşmil e3i^ 
len kanunları da bu kürsüde münakaşa etmek za
ruretinde bulunuyoruz. Bunu yaparken bütan 
milletin nizamını bozmamak da elbette ki vazife
mizdir. Buna dikkat etmek zaruretindeyiz. Çok 
haklı gördüğüm Esat Çağa arkadaşıma, bu mese
lenin bu tarafını, kısaca, yani iktisadi ve malî ha
yatımızı bozacağını ve bu tehlike karşısında bu 
tedbire gidildiğini kısaca izah ettikten sonra, bu 
kanunun hakikaten memleketimizde çıkmış nadir 
kanunlardan birisi olduğunu ifade etmek isterim. 
Bizde gelecek zamanın tasarruflarına ait kanun
lar çok nadirdir. Bu itibarla bu kanunun müstes
na bir vasfı olduğunu da kabul etmek zaruretin
deyiz. Kanunun çıkışı, hakikaten, öyle pek kolay 
olmamıştır. Bir Maliye Vekili hesabını kitabını 
yaparak bu kanunun uygulanmasının tehirini. 
malî durumunu bu kanunun tatbikine müsaidol-
madiğim, müdafaa ederek, tehiri • kabul edilme
diği takdirde istifa etmek cesaretini göstermiştir. 
Diğer bir Maliye Vekili bu kanun hakkında hava 
meydanında beyanat vermek suretiyle, bütçeyi 
tetkik etmeden kabul etmiştir. Binaenaleyh., (öy
le bir şey yok sesleri), Kanunun kabulü.. (Gürül
tüler) Arkadaşlar, hiçbir kastım yok, arkadaşla
rım alınmasınlar. Kanunun kabulü hakikaten 
anormal şartlar içinde olmuştur. (Gürültüler). 

SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Kanun Kuru
cu Meclisten çıkmıştır. 

SEZAÎ O'KAN (Tabiî Üye) — Anayasayı ya
pan Meclisten geçmiştir. 

KÂZIM YURDAKUL (Devamla) — Bu ka-
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nun Maliye Vekillerini birbirinden ayrı fikirde 
olmaya sevk etmiştir, 

Ayrıca, bu seneki bütçeyi tetkik eden ar
kadaşlarımız imkânları da araştırmamış değil
lerdir. Bu husus çok münakaşa edilmiştir, uzun 
zaman çâre aranmıştır. Fakat, maalesef imkân 
bulunamamıştır. Geçen sene bu kanun kabul 
edilirken, 1961 senesi Kasım ayında alman stab-
lizasyon tedbirlerinin kuvvetle tatbiki halinde 
iyi neticeler vereceği tahmin edilmişti. Fakat 
maalesef tahminler dâhilJnde bir netice istih
sal edilememiştir. Masraflar bu sette bu para
nın ödenmesine imkân bırakmamıştır. 

Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanımız 
söylediği için, mütaaddit defalar söylediği için 
tekrar etmekte fadde mülâhaza etmiyorum, me-
'sele çok açıktır. Ayrıca bütçe müzakereleri de
vam ederken gördük ki, ikiyüz milyona, yakın 
bir açık mevcuttur. Bütün bu farklar nazarı 
itibara alınınca % 15 lerin verilmesi maalesef 
imkân dâhilinde bulunmamıştır, gönlümüz ar
zu etti, fakat imkân bulamadık. 

Karavelioğlu arkadaşımızın izah ettikleri gi
bi, sosyal adalet tesisine mecburuz. Bunun için 
yeni sene bütçesi içinde tedbirler alınacak, ve 
istikbale muzaf tedbirler düşünülecektir. Züm
reler arasında bir mücadele, düşmanlık, hiçbir 
zaman ayakta durmıyaeaktır, bunları yok edi
ci tedbirleri elbette Hükümet alacaktır. Bun
dan dolayı hepimiz müsterihiz. Son konuşan ar
kadaşımızın söylediği gibi, hakikaten memle
ketin içinde bulunduğu fevkalâde büyük dert
ler karşısında muayyen bir zümreye, memur 
zümresine yapılan % 15 zammın geri kalması 
vicdanımızda çok büyük yaralar açmıyor. Çün
kü Şarkta, açlık başlamıştır, memleketimizin 
umumi iktisad hayatı herüz tanzim edilmemiş 
bir haldedir. O itibarla, bilhassa, birçok me
mur arkadaşlar gelip fedakâr bir şekilde, bu 
kanun hakikaten memleketin iktisadi nizamını 
bozuyorsa hıımı kabul etmeyiniz dediler, Bu 
bakımdan reylerimizi bu kanun hakkında ra
hatlıkla, kullanabileceğiz. Bu karakterde bulu
nan Türk memuru memleketin ıstırap içinde 
bulunduğu 'bir günde bu kanun hakkında feda
kârlık yapmayı rahatlıkla bilmekte ve buna 
katlanmaktadır. Zammın diğer halk kütleleri
ne, işçi kütlelerine büyük akisler yapacağı ma
lûmunuzdur. Bu hususlar Sayın Maliye Baka
nımız tarafından uzun uzun izah edildiği için 
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tekrar etmeye lüzum görmüyorum. Fakat mes
uliyet kabul etmiş Hükümet ve partiler bu za
rureti göz önünde tutarak, memleketin umumi 
vaziyetini de nazara alarak, bu karara gitmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. İnşallah alman 
yeni tedbirler intikal devresini kolayca atlat
mak imkânını bize verirse ve gelecek sene im
kânlarımız daha müsait bir hal alırsa tehir ede
ceğimiz ı'bu yüzde onbeşlerı hiç münakaşa etme
den rahat rahat veririz. 

Bâzı arkadaşlarımız sözlerim arasında ge
çen bâzı kelimelerden rencide olmuşlardır, tah
min ediyorum. Bendeniz o kelimeleri her hangi 

.bir kasıt ile söylemedim. 
Şayet arkadaşlarımı kırıcı söz sarf etmişsem 

lıuzumnuzda özür dilerini. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, müzakerenin yeter

liği hakkında bir kifayet takriri gelmiştir, şim
diye kadar da altı kişi konuşmuştur. (Altı kişi 
konuşmadı, sesleri) Maliye Bakam arkadaşı
mız konuşacaklarda kifayeti müzakere takririni 
oya koymadan evvel kendilerine söz vermek 
m ecburiy e tindeyim.... 

MAKİYE BAKANI ŞEFÎK ÎNAN (Çanak
kale Milletvekili) Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MALÎYE BAKANI ŞEFÎK ÎNAN (Çanak

kale Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler, aylardan beri Türk umumi ef
kârını işgal eden mesele dolayısiyle tekrar hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Bu kürsü
den, bu konuda, serd edilen bâzı mülâhazalara 
cevap vermek için söz almış bulunuyorum. Şöy-
leki, iktisadi ve malî delâili defaatle tekrar et
miş bulunuyorum. Efkârı umumiye de bütün 
durumu öğrenmiş bulunuyor. Fakat birkaç nok
ta üzerinde durmak da, zannederim faydalı ola-
ca ktır. 

Birisi, bilhassa hukukçularımız tarafından 
üzerinde çok durulan müktesep hakka matuf
tur, hukuk nizamına matuftur. % 15 zammın 
verilmemesini, tehir edilmesini hukuk nizamı
nın ihlâl edilmesi, müktesep hakkın ihlâl edil
mesi şeklinde telâkki eden arkadaşlarımız var
dır. Bu hukuki delillere, ileri sürülen bu hukuki 
mülâhazalara cevap arz etmek isterim. ( 

Bek iyi bilirsiniz ki, objektif hukuk, sübjek
tif hukuk tabirleriyle ifade edilen haklar var
dır. Objektif hak, sübjektif hak, diye bir tefrik 
vardır, hukukta. Objektif hukuk kanunların 
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ortaya çıkardığı haklardır. Bu, ferde mal oldu 
mu sübjektif hak mefhumu ortaya çıkar. Şimdi, 
objektif hak mefhumunda ancak sübjektif hak
ların doğumundan evvelki durum bahis konusu 
olabilir. Objektif hak, şahıs tat'afmdan istimale 
bağlandıktan sonradır ki, sübjektif hak mahi
yetini iktisabcder ve ihlâl edilemez, durum ka
zanır. Objektif hukukta böyle bir şey mevcut 
değildir. Objektif hukuk, yani kanunlar her 
zaman değinebilir. Şimdi müsaade ederseniz bir 
metin okuyacağım : 

Dalloz - Ropertoire de Droit Civil 1953 cilt 
III, sahit'e 91, paragraf.; 145 «îl faut d' abord 
distinguer les Droits acquis des situations 
legales». 

Evvelâ, müktesep haklan, hukuki durumlar
dan ayırmak lâzımdır. 

.... (Gürültüler, Türkçe konuş, sesleri) 

BURHANETTlN ULUÇ — Fransızca iste
mez, Türkçe konuş... 

MALİYE BAKANİ ŞEFİK İNAN (Devam
la) —• Ben ilmî kitaptan okuyor, ilmî konuşuyo
rum. 

BURHANETTlN ULUÇ (Devamla) — İlmî 
kitapları Türkçe söyleyin, rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Ben de sizden rica ediyorum. Fransızca 
bilen arkadaşlar için, ilmî bir eseri aslından 
okuyor, Türkçesini de söylüyorum, lütfen din
leyin... 

BURHANETTlN ULUÇ (Devamla) — Biz 
de Fransızca biliyoruz ama, bu Mecliste Türkçe 
konuşulur... 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Bu kürsüde söz hakkım vardır. Rica ede
rim, müdahale etmeyiniz... 

BURHAN ETTİN ULUÇ — Bu kürsüden 
Fransızca konuşulamaz. Memurları mahvettiniz 
bir kere, daha ne söyliyeeeksiniz. 

BAŞKAN —- Arkadaşlar, karşılıklı konuşur
sak Senatonun âdabına uygun hareket etmemiş 
oluruz. (Gürültüler) 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Benim söylediğim şeyler... 

BURHANETTlN ULUÇ — Daha ne olacak, 
memurları mahvettiniz, ne söyliyeeeksiniz, ne
yi müdafaa edeceksiniz. (Gürültüler), (Sıra ka
paklarını vurmalar), (C. H. P. nden : Başkan 
çalışamıyoruz, çıkarın bunu, dışarı, sesleri) 

25 . 1 . 1962 O : 1 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Memurları mahvettiniz ne demek, böyle şey olur 
mu? (Gürültüler) 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Buraya 
tahakküme hakları yoktur, buraya tahakküm 
sokulmıyacaktır. (Gürültüler) 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Nre hakkı vardır efendim, niye müdahale etmi-
yo rsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar konuşurlarken he
yecana kapılıyorlar, konuşan arkadaşlardan 
istirham ediyorum, sükûnetle konuşsunlar. Aksi 
halde vazifemizi ifa edemeyiz. Bu itibarla bü
tün arkadaşları sükûnete davet ediyorum. Bu
rada konuşan hatiplere saygı gösterilmesini 
rica ederim. O zaman doğru yolu bulabiliriz. 
(Gürültüler) Müsaade edin efendim, Maliye 
Bakanı devam etsin; mevzu içinde kalmanızı 
rica ederim. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Yüksek müsaadenizle cevaplandırmak 
istediğim konu tamamiyle hukuki ve ilmî bir 
konudur. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu itibarla 
emek çektim, göz nuru döktüm, kitaplar karış
tırdım, ilgili yerini buldum, müsaadenizle ce
vap vereyim. 

BAŞKAN — Lâyiha üzerinde kalmanızı ri
ca ederim Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Lâyiha üzerindeyim efendim. 

Müktesep hak ihlâl edilmiş midir, hukuk 
nizamı ihlâl edilmiş midir? Edilmemiştir 'diyo
rum ve bunun delillerini gösteriyorum. Dalloz'-
on Repertoire de Oroit Civil adlı, yani Mede
ni Hukuk Repertuarı adlı eserinin 1953 tarihli 
üçüncü cilt 91 nci sayfasının 145 nci paragra
fını müsaade ederseniz okuyayım. «İl faut 
d'abord distinguer les droits acquis des situa
tions legales. 

Toute personne a dans la vie juridique un 
etat qui entraîne certains effete. Ces effets 
•sont determines par la loi en vigueur au mo
ment oû ils se produisent et non par la loi qui 
etait en vigueur au jour oû la situation a ete" 
cta'blie. 

Une loi nouvelle modifiera done les conse-
quences de la situation legale şans qu'il y'ait 
antant retroactivite» 

«Evvelâ, müktesep hakları, hukuki durum
lardan tefrik etmek lâzımdır. 
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Hukuki hayatta, her şahsın, bâzı neticeler 

doğuran bir statüsü vardır. Bu neticeler, »sta
tünün teessüs ettiği anda .yürürlükte bulunan 
kanuna göre değil, fakat m kuruldukları anda 
yürürlükte bulunan kanun ile taayyün eder. 

Binnetice, makable şümul bahis konusu ol
maksızın, yeni kanunun, hukuki durumun ne
ticelerini her zaman değiştirebilir.» (Tamam 
sesleri) Dalloz'un yeni repertuarı .sayfa 042, 
paragraf, 73) Kurada müktesep haklardan bah
sedilmektedir. 

«Cette exprcssion de» Droits acques «est 
peu heııreuse, car, elle a donne â penser que 
les droits subjektifs preexistant a la loi nou-
velle ne sauraient tom'ber sous sa prise. Rien 
mest plus inexactc, la loi novvelle peut, şans 
relroaetivite, modii'ier ou meme supprimer les 
droits acquis sous l'empiro de la loi aneienne.» / 

«Bu müktesep hak tâbiri, pek isahetli bir 
t âhir değildir. Çünkü, veni kanundan önce 
meveudohın sübjektif hakların, bu yeni kanu
nun hükmü altına giremiyeeeği düşüncesini 
uy and ırmakta dır. 

Bunun kadar yanlış bir şey olamaz. Yeni 
kanun, makable şümulü bahis konusu olmadan, 
eski kanuna göre iktisabedilmiş hakları değiş
tirebilir veya tamamen kaldırabilir.» 

Ayrıca Grorges Vedel'in 1961 tarihli İdare 
Hukuku kitabı: Sayfa 53ii. 

Memur hukuku, bir statü hukukudur, mu
kavele hukuku değildir. Statü hukuku Devlet 
tarafından ve tek taraflı olarak daima değiş
tirilebilir, Bu bakımdan, yüzde 15 lerin tehiri, 
ne hukuki nizamı, ne de müktesep hakları 
ihlâl etmiştir. Bu iki delili, hukuki delil ola
rak ileri süren arkadaşlara, höylece, arzı ce
vap etmiş bulunuyorum. Hukuk nizamından 
katiyen inhiraf edilmemiştir. 

Şimdi; «Yatırım faslı var, bu yatırımlar da 
hukuki mânası ile yatırım değil, bunlar nor
mal tasarruflardır, bunları kısmak suretiyle 
yüzde 15 1er verilebilirdi» buyurdular'. Karma 
Bütçe Komisyonu bütçeyi tetkike haşladığı 
zaman, bütçe 'bünyesi içinde yapılacak: tasarruf
larla, yüzde '15 lerin karşılığını bulmak azim 
ve iradesinde idiler. Hükümet de bu azim ve 
iradede idi. Fakat, yekûnu 450 bini tutan, 
Devlet bütçesine dâhil memur ve ücretliler. 
özel idarelerin memur ve ücretlileri belediye
lerin memur ve ücretlileri, tktisacli Devlet 

Tcşeküllertuîn memurlarının % 15 lerinin tu
tarı tamam 580 milyon lira tutmaktadır. Hü
kümet -bunu 1962 bütçesine sığdırmak imkâ
nını bulamamıştır. Getirdiği tasarı iki aydır 
Yüksek Karma Bütçe Encümeninde en ince 
tetkiklere tâbi tutulmuştur. Bütçe Encümeni 
de bunu sığdırmak imkânım bulamamıştır. Bu 
hem Hükümetin, hem de encümenin tetkikleri
nin elle tutulur, gözle görülür bir neticesidir. 
Yatırımlarda indirim1 yapmak mümkün ol
saydı, bu yatırımlar hakiki yatırımlar olma
saydı, Karma Bütçe Komisyonu bunu tetkik
leri neticesinde indirmeler şöyle dursun, ha
yati masraflarda ilâve yapmak zorunda ka
lınmıştır. 

Alman, tedbir tamamiyle iktisadi ve malî 
mülâhazalarla alınmış bir tedbirdir. İstikrar 
hedefine yönelmiş bir tedbirdir. Bilinci he
def istikrar içinde kalkınma hedefidir. Evvelâ 
istikrarı sağlayıcı tedbirler almak, sonra ile
riye doğru yönelmek isabediyor, her şeye bir 
defa dur demek icabediyor. Ondan sonra bi
rer birer her şeyin ele alınması icabediyor. 
Hükümet de bunu yapmıştır. 

(varma. Komisyonun mesaisi, Hükümetin 
bu görüşünün yerinde olduğunu ispat etmiş
tir. ileri sürülen deliller; yüzde 35 zamlar 
yapılırken karşılığının konulmuş olduğu şek
linde oklu. Biz böyle bir karşılık görmedik. 
1961 ydı bütçesinde yüzde yirmilerin karşılı
ğım bile tam olarak bulamadık bunun için 
ek ödenek kanunları sevk ettik. Bunlardan bir 
tanesi 65, diğer 'bir tanesi 77 milyonluk idi. 
Daha evvelde bir 50 milyonluk da teklif edil
miş, maalesef daha da getirmek durumunda
yız. Bugün bir'kaç bakanlık maaşlar için e'k 
ödenek lal ebet m ektedir. 

1961. yılı bütçesi için yüzde yirmilerin kar
şılığı konulmamış iken 1962 yılı bütçesi için 
bu karşılıkların müemmen olduğunu ifade et
mek bilmem ne derece doğru olur. 

Biz hu mevzuda ileri sürülen kaynaklarda 
bir değişiklik yapmadık. 1962 yılı bütçesi; ay
nı kaynaklara göre hazırlanmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin, ikti
sadi ve malî konularda görüşü, istikrar için
de kalkınmaktır, evvelâ istikrarı sağlamaktır. 
Hükümetin elinde, ekonomiye müessir olacak 
iki istikrar mekanizması vardır. Birisi bütçe, 
birisi de kredi mekanizmasıdır. Bunların her 
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ikisine de sıkı sıkıya sarılmış bulunuyoruz. 
Bizim bu tutumumuz, kendileriyle iktisadi ve 
malî münasebette bulunduğumuz ve kendile
rinden yardım beklediğimiz, beynelmilel mües-
seselerce o derece tasvip görmüştür k i ; sa
dece bu tutumumuzla, isteklerimize iyi mâkes 
bulmaktayız. Bir tek* cümle okumama müsaa
de buyurun. Evvelce, memlekemize, beynel
milel müesseselerin heyetleri geldiği zaman, 
yapılan müzakereler sonunda, âdeta, karşı
lıklı taahhütlere girişilirdi. Hükümet, «şunu 
şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız» diye 
yazılı taahhütlere girişirdi. « Takibolunan ik
tisadi ve malî politika, elde edilen müspet 
neticeler muvacehesinde istikrar tedbirleri ve 
taahhütlerini ihtiva eden yeni bir program ha
zırlamaya mahal kalmamıştır. Yani tutumumuz 
ve sözümüz kâfi gelmektedir. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetiniz ve 
Yüksek Meclis hep beraber % 15 le% tehir- ede
ceğiz. Şunu bu kürsüden tekrar etmek istiyo
rum ki ; bu % 15 lcri verseydik, asgari yarım 
milyarlık emisyon yapacaktık. Yani para mat
baasını işletip piyasaya en aşağı yarını milyar 
dökecektik. Orada da kalmıyacaktı, çünkü en-
direkt tesirlerle bu miktar daha da artacaktı. 
Bunu % 15 lerin tehiri ile önlemiş olduk. Bu 
suretle memur, emekli dul ve yetimlerin duru
mu, yani dar gelirli vatandaşlarımızın durumu 
bugünkü seviyesinde muhafazası sağanmıştır. 
Aksi takdirde bugünkü durumlarını dahi arar 
hale geleceklerdi. Bu bir iktisadi hakikattir. 
•Gayrikabili içtinap, gayrikalbili inkâr, gayrika-
bili ret bir iktisadi hakikattir. Eğer % 15 ler 
böyle verilseydi, netice mutlak surette bu olacaktı 
ve 'hüsranla neticelenecekti. Bugünü muhafaza 
edelim, İnşallah yarın çok daha iyi olacaktır. 
Çünkü istikrar içinde kalkınma 'hakiki refah 
getirecektir. İstikrara ulaştıktan sonra yapıla
cak. yüzde on'bcş zamlar, memurlarımızı emekli 
dul ve yetimlerimize ileride daha iyi bir hayat 
getirecektir. Bu itibarla, yapılan işler istikbal 
için hazırlık ve im günün muhafazasından 'baş
ka bir şey değildir. Bununla ne bir hukuki ni
zam, ne de bir mütesep hak ihlâl edilmiş değil
dir. (Alkışlar) 

KÂZIM ORBAY — Bir sual rica edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ORBAY — Acalba sayın arkadaşı-
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mız emekliler hakkındaki vâki teklif hakkın
da mütalâaları nedir'? 

MALÎYE VEKİLİ ŞEFİK İNAN (Devam
la) —• Efendim; bizim şu anda emeklilerimizin 
durumu şöyledir : 

Yüksek malûmları olduğu üzere Emekli 
Kanunu; almakta oldukları maaşın yüzde şu 
kadarı ile şu şartları haiz olan. kimse emekli 
olur der. Almakta* oldukları maaş; yıldan yıla 
değişmektedir. Bilhassa aynı derecede ve rüt
bede olan, aynı mevkiden emekliye çıkan me
murlar arasında zamanla değişiklikler hâsıl ol
maktadır. Meselâ size ordudan bir misal vere
yim. Orgenerallikten on sene evvel emekli ol
muş bir kimse ile üç sene evvel hattâ bir sene 
evvel emekli olmuş kimseler arasında hizmet 
müddetleri de aynı olmak üzere, bunların elle
rine geçen para arasında bir fark hâsıl olmak
tadır. Çünkü, zamanla Barem Kanunundaki 
maaşın tutarları artmaktadır. (Zamlar yapıl
maktadır) Emeklinin eline geçecek para da, 
artmakta olan maaşın yüzde şu kadarı olacağı
na, göre, tabiatiyle değişeceğine göre fbu taha-
lüf 'husule gelmektedir. Bu oldum ol ası böyle 
devam ediyor. Bu da adalet hislerini rencide et
mektedir. Malûmunuz, bu mevzu üzerine eğil
miş bulunmaktayız. Fakat 'bu mesele 'bir etüt, 
biı* hazırlık ister. Bu eşitsizlikler çoktur. 1930 
dan evvelki emekliler var. 1930 ilâ 1950 arasın
daki durum var, 1950 den sonraki emeklilerin 
durumu var. Meselâ 1950 den sonra «albay» 
olarak emekliye ayrılmış vatandaşlar arasında 
emeklilik maaşı ibakımmdan üç çeşit durum 
vardır. Buna benzer misallerin sayısı pek çok
tur. Bu farkların heyeti umumiyesini gidermek 
istikametinde çalışmalarımız vardır. Takdir 
buyurursunuz ki, bu hesap işidir, inceleme işi
dir, kütlenin bir muhasebesini ortaya çıkarmak 
meselesidir. 

Bu naşı olacaktır, ne kadar zamanda ola
caktır?... 

Yalnız şimdiden şunu arz edeyim : Birden bu
nu yapmak mümkün değildir. Ama tedrici bir in
tibaka mutlak gidilecektir. Bilhassa bundan son
rası için böyle bir durumun tahaddüs etmemesi 
için tedbir düşündük. O da şudur : Bilhassa 
Emekli Kanununda bir emeklilik dereceleri ve 
tutarları tesis etmek. Bunu tesis edersek o za
man Iböyle bir tevafüt kalmıyacaktır. Arz et-
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mek istediğim husus, mutlaka ibu farkları gi
derici şekilde, emekli, dul ve yetimleri tatmin 
edici şekilde meseleyi halletmeye çalışacağız. 
Bunu mümkün olan kısa zamanda yapmaya 
gayret edeceğiz. Mâruzâtın) bu kadardır. 

OSMAN CEVDET ERKUT (Kütahya) — 
Sorum yine cevaplandırılmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, soracağız, yalnız lüt
fen sırayla soralım. 

Buyurun Vasfi Bey. * 
VASFİ GERGER (Urfa) — Senatonun Büt

çe Komisyonunda verdiği teminat hakkında iza
hat rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Arz ettim efendim, son kısmı o idi. Bun
dan sonrası için de bu farkları kaldıracağız. 

Bir daha arz edeyim ; yeni ile eski emekliler 
arasında bir fark doğnuyaeaktır. Emekliler için 
bir barem, meydana getirilecek, zam yapılacak
sa hepsine birden yapılacaktır, bir değişiklik 
olmıyacaktır, aynı maaş, aynı hizmetleri olanlar 
arasında. Evvelki maaşı emeklilik derecesi ka
nunda yazılacaktır ve bu suretle bu mahsurlar 
istikbalde ortadan kalkacaktır. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Bir su
al rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) ~~ 1960 

yılı ile 1961 yılı içinde imha edilen bir miktar 
vardır. Kadrosuzluk yüzünden terfi edenıiyen 
memurlara karşılık olarak konan paralar vardı. 
Bunlar tasarruf edilmiştir. Geçen günü bütçe 
müzakereleri yapılırken Maarif Bakanlığı 1960 
senesi bütçesinden 209 milyon lira tasarruf edil
miş, bu, daha evvelki Maarif Vekili Ahmet Tah-
takılıç tarafından açıklanmıştır. Ayrıca, yine. 
Sağlık Bakanlığı raporunda 16 milyon lira tasar
ruf edildiği görülüyor. 1960 ve 1961 yılında, bü
tün vekâletlerin ne kadar tasarruf ettiğini Öğ
renmek istiyorum. (İlgili değil sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir, mev-
zuunuzla ilgili midir bu soru? 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Alâka
lıdır efendim. 

MALİYE BAKANİ ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Efendim, özlük hakları tertipleri vardır, 
bütçede ikinci kısımdır. Otomatik bütçe tasar
rufu dediğimiz miktarın ne olduğunu yıllar iti
bariyle arz edeyim. Yüzde olarak arz edeceğim. 
Son seneler için miktarlar da verebilirim. 
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1950 de % 1,99. Yani konulan tahsisatın 

1,99 u bütçe tasarrufu olarak kalmış. 1951 de 
% 2,52; 1952 de % 4,25; 1953 te % 1,32; 1954 
te % 3,86; 1955 te % 7,97; 1956 da % 6,88; 
1957 de % 7,63; 1958 de %6,67; 1959 da 
% 2.30; 1960 da % 2,70 dir. Bütçe gerekçesinin 
134 ncü sayfasında 1957, 1958, 1959 yıllarına ait 
hem mutlak rakam olarak, hem de nispî rakam 
olarak miktarlar vardır, isterseniz arz edeyim. 
(Lüzum yok, sesleri) 

BAŞKAN — Çok uzatmıyalım efendim. 
Şimdi Bütçe Encümenine sorduğu suale ce

vap alamadığını ifade eden Sayın Osman Cev
det arkadaşımız, nisibetler hakkında ya Maliye 
Bakanından, veya Bütçe Encümeninden cevap 
istiyorlar. 

OSMAN CEVDET ERKUT (Kütahya) 
Şu noktayı sormak istiyorum. Evvelâ Sayın Ma
liye Vekilimizin, eşitliğin nazarı itibara alındı
ğını ve yakında 'bir tasarıyla huzurumuza gele
ceklerini iâade etmelerinden dolayı tekrar te
şekkürlerimi arz ederim. 

Evvelâ dediler ki, maaşlar zaten ileri doğru 
artmaktadır, artık maaş faiklarının ileriye doğ
ru gitmekte olduğunu (kürsüden söylediler. 

1930 senesinde emekliye sevk edilmiş bir al
bay 933 lira 20 kuruş emekli maaşı alıyor. 1930 
ile 1935 arasında emekliye sevk edilmiş olan 70 
lira asli maaşlı 'bir albay 722 lira 40 kuruş alı
yor ki, 'bir artma değil, bir düşüş olmaktadır. 

1936 ile 1944 arasında emekliye sevk edilen 
80 lira asli maaşlı bir albayın eline geçen para 
ise 920 lira küsurdur. 1930 yılından sonra emek
liye sevk edilenlerin aleyhlerine lbir fark vardır. 
1933 te emekliye sevk edilmiş olan bir albaya 
yüzde onbeş zam yapıldığında 41 küsur lira zam 
alıyor iki, bununla maaşı 485 lira olacaktır. 

Şimdi arz ettiğim iki albay olduğu yerde ka
lıyor, ki bir artma değil de aleyhlerine düşüş ol
maktadır. 

MALİYE VEKİLİ ŞEFİK İNAN (Devamla) 
— Bunları kaldıracağız efendim. 

CSMAN CEVDET ERKUT (Kütahya) — 
Şimdi buyurdunuz, «artmaktadır» dediniz. Böy
le buyııruldu. Bilâkis, aleyhe farklar olmuştur. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam 
la) — Bunları gidereceğiz efendim. Arzım şu 
idi; meselâ, baremde'birinci derece bundan bir
kaç yıl önce bin lira idi, iki bin oldu, 2 700 ola
cak. Şimdi; barem bin iken, birinci dereceden 
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mam, hiçbir ruhi friksiyona sebebolmıyacaktır. 
Ancak, o devre taallûk eden mevzularda itham 
altında kalmayı reddederiz. Cevap vermeyi za
ruri addederiz. 

C. Senatosu B : 2 
emekli olan bir adamın eline geçen para, iki bin 
olduktan sonra değişecektir. Yani, daima es
ki - yeni hikâyesi. Bunları önliyeceğiz. 

BAŞKAN — Encümene hitabediyorum; ce
vap verecek mi efendim! (Hayır sesleri) Arka
daşlar, yedi arkadaş daha söz almıştır. Evvel
ce söz istiyen arkadaşlarımızdan Sayın Işık 
konuşmadığı ve son söz Senatöre aido'lduğu için 
sırada olana söz vereceğim. Ondan sonra müza
kere yeterliğini oya arz edeceğim. 

Esat Çağa, buyurun. 

ESAT ÇAĞA — Karavelioğlu Bey lehine 
feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Sıra ile söz veriyoruz. Sıra Kâ
mil Karavelioğlu'udadır. Buyurun Kâmil Bey. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabii Üye) 
Muhterem Başkan ve arkadaşlarım, samimiyetle 
arz etmeme müsaade ediniz. Seviyeli bile olsa 
bir polemiğin, değil Senato kürsüsüne, Millet 
Meclisi kürsüsüne bile gelmesinde bir fayda mü
lâhaza etmiyoruz. Hattâ bu polemiğin matbu
atta bile bir dereceye kadar: hoş görülmesi, geç
mişte millî birliğimizin parçalanmasında büyük 
ölçüde müessir olmuştur. Onun için biz geç
mişte omuzlarında Devlet mesuliyetini taşımış 
insanlar olarak, hiçbir polemiğin karşısında bu
lunmayı temenni etmeyiz. Haklı olduğumuz hal 
de, kolayca bertaraf edebileceğimiz halde, hattâ 
hissi bir reaksiyonla koalisyonun kuvvetlendi
ğini görmüş olmanıza rağmen böyle bir şeye ic
bar edilmeyi biz temenni etmiyoruz. 

Yalnız ben konuştuktan sonra, Millî Birlik 
Komitesi devrindeki olaylara bâzı arkadaşları
mızın temas etmesinden dolayı bunlara cevap 
vermek zarureti hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz; bilhassa 
rica edeceğim, lâyiha üzerinde kalalım. Şimdi 
meşgul olduğumuz husus milleti alâkadar eden 
bir kanunun müzakeresidir. Yoksa her hangi 
bir kimsenin, şerefle hizmet etmiş arkadaşların 
haysiyeti ve şerefleri mevzuubahis edilmiş değil
dir. Riyaset Divanı böyle bir hâdisenin geçmiş 
olduğuna kaani değildir. Onun için Karaveli
oğlu arkadaşımızdan rica ediyorum, lâyiha üze
rinde söyliyecekleri varsa onu lütfetsinler, ki, 
diğer mevzuların tekliflerin müzakeresine ge
çelim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Muhterem Başkan emin olabilirler ki, konuş-

BAŞKAN - - öyle bir itham yoktur. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Muhterem Başkan müsaade etmiyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, konuşan arkadaşımız. 
Bütçe Komisyonu sözcüsü olacak, «her hangi 
kırıcı bir sözde bulunmuşsam, özür dilerim» 
diyorlar. Bu itibarla, artık tekrar bunun üze
rinde durmanın bir faydası olacağı kanaatinde 
değilim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Tesadüfen olsa bile bir polemiğe itilmekten 
çekiniriz, bizim sıfatımızı bu yakışmaz, ben 
böyle şeylere temas etniiyeeeğim. Yalnız bu hu
susta senatör arkadaşlarımıza 'bilgi vereceğim. 
Geçmişteki hâdiseler ceffelkalem yapılmış iş
ler değildir. Tetkik edilmiş, uzunuzadıya üze
rinde durulmuş ve direktif 'olarak Hükümeti
mize bildirilmiştir, Hükümetimiz de buna uy
muştur. Yine şayanı şükrandır ki, prensip ih
tilâfından dolayı bir bakan arkadaşımız ayrıl
mış, diğer bir bakan arkadaşımız da benimse
diğinden dolayı vazifeyi kabul buyurmuştur. 
Bunda itinam edilecek, küçük görülecek ne var
dır"? ıS'onra bu kanunlar Kurucu Meclis tara
fından kabul edilmiş kanunlardır. Millî Birlik 
Komitesi tarafından bile kabul edilse ne olur? 
Belki kanun cla'h'a iyi tetkik edilme imkânına 
kavuşurdu. Bugün bu meydana çıkmıştır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, arada bir fark 
görmüyorum. Çünkü, Sayın Karavelioğlu arka
daşımız konuştukları zaman n'oktai nazarları
nı ifade ettiler. Bütçe Komisyonu Mazfbata 
Muharriri ise yine aynı kanunun müdafaasını 
yapmıştır. Aleyhte buluaıaın arakadaşımrz ol
muştur. Binaenaleyh, Ihâdiselere sebebolan kar
şılıklı konuşma yapan arkadaşlar arasında 
bir fark gözükmemektedir. Bilhassa Karaveli
oğlu 'ndan rica edeceğim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Başkanlığın Senatoda beyanatını hiç kimse
nin kırıcı, itham edici, küçültücü hiçbir söz 
söylenmemesine dair teminat telâkki ederek. 
Başkanımın arzularına uyuyorum. (Alkışlar 
ve bravo sesleri) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim; müzakerenin yeterliği hakkındaki 

takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşme meseleyi iaçıklamıştır. 
Kifayeti müzakerenin oya konmasını arz. 

ve teklif eylerim. 
Aydın 

Fikret iTuı'hangil 

BAŞKAN — Okunan takriri, oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Tasarının encümene iadesi hakkında Sayın 
Erkut arkadaşımızın takriri vardır. Evvelâ 
onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
7211 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 

ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak
kındaki 263 sayılı Kanun ile emekli, 'dul Ve ye
tim aylıklarına. z>aın yapılmasına dair olan 270 
sayılı Kan una ek kanun tasarısının 'Millet 
Meclisinde kabul olunan metni, ayrıca sunula
cak cetvel 'muhteviyatı karşısında yeni 'haksız
lığı sebe'bolacaktır. Bu bakımdan 'kanunun .ye
niden incelenmek üzere Bütçe Encümenine 
iadesini arz ve teklif ediyorum. 

Kütahya 
Osman. Cevdet Erkut 

1.930 dan evvel emekliye sevk olunan albay
lar aslî maaş '50. Halen eline geçen 933,'60 

1930 - 35 den evvel emekliye sevk olunan 
albaylar aslî maaş 70. Eline geçen 799,20. 

1936 - 42 den evvel emekliye sevk olunan 
albaylar aslî maaş 80. Eline geçen 922,40. 

Takriri oyunuza arz ediyorum: 
Etmiyenler... Kabul edilmemiş -

BAŞKAN 
Kaimi edeni eı 
tir. 

İkinci bir takrir daha vardır; 
(Takririmizi geri alıyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Takrir sahipleri, takrirlerini, ge
ri aldıklarına göre, maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
teklif vardır. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendini. 
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7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim aylık

larına zam yapılmasına dair olan 279 sayıh 
Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — 263 sayılı Kanunla maaş ve ücret 
tutarlarına, 279 sayılı Kanun ile de emekli, Jul 
ve yetim aylıklarına % 35 nisbetinde yapılmış 
olan zammın, 263 ve 279 sayılı kanunların geçici 
1 nei maddelerinde % 20 nisbeti üzerinden tat
biki için teabit edilmiş bulunan süreler 28 Şubat 
1963 tarihine kadar uzatılmıştır. 

3 .6 .1930 tarihli ve 2683 sayılı Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanunundan evvelki hükümlere 
güre tahsis edilmiş olan emekli, dul ve yetim ay
lıkları ile aslı aynı hükümlere göre bağlanmış 
olan aylıklar bu hüküm dışında bırakılmıştır, 

279 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki 
( 1 . 3 . 1961 - 3 1 . t . 1962) devresi (1 .3 .1961 
28 . 2 . 1963) olarak, aynı maddenin 2 nci fıkra
sındaki (1 .3 .1962) tarihi de (1 .3 .1963) şak
ulide değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir tadil 
teklifi var, onu da okutarak reyinize arz edece
ğim. 

Yüksek Başkanlığa 
7241 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak bâzı 

bükümler eklenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun 
ile emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılma
sına dair olan 279 sayılı Kanuna ek kanun tasa 
rısının Millet Meclisince kabul olunan metnin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede 
riz. 

1. Yüzde on beş zammın elli lira aslî maaş ve 
bunun tutar karşılığı olan ücretlilere kadar olan
larla dul, yetim ve bütün emeklilere uygulanması 
kaydiylc mezkûr kanun tasarısının komisyona 
iadesini arz ve teklif ederiz. 

Muş Bolu 
İhsan Akpolat Sırrı Uzıınhasanoğlu. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN —- Takrir hakkında söz istiyen var 
mı'; Encümen ne düşünüyor efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KAZIM 
YURDAKUL (.Sakarya) — Komisyon olarak, 
kanunun 1 nci maddesinin bizim kabul ettiğimiz 
şekilde kabulünü rica ediyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. I 
Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Birinci madde kaibıü edilmiş 
tir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? I 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. | 

4. — GENEL 

1. •—• Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki I 
Güzey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraati-
mizin rolü, zirai meselelerimiz ve zirai Gelir Ver
gisi hakkında Senatoda genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/2) 

BAŞKAN — Senatör Nuri Ademoğlu arkada
şımızın Hükümet temsilcileri bulunmadığından 
'bahsile mevzuun başka bir gün görüşülmesini isti-
yen bir teklifi vardır. Hükümet ftdma alâkalı Zi
raat Bakanlığından müsteşar ve arkadaşları bu
radadır, ayrıca Ziraat Fakültesinden 7 profesör 
teşrif etmiştir. Mevzu 82 nci maddeye göre genel 
görüşmedir, Hükümete vaziyet almak değildir. 
Bu, ilk defa Anayasamıza güzel bir anane olarak 
girmiş olan genel görüşmedir. 

Kaldı ki, arkadaşlarımızdan 16 kişi bu mevzu
da çalışmış, hazırlanmış ve söz almış bulunuyor. 
Bu itibarla takdir yine Yüksek Heyetinizindir. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Takriri geri alıyo
rum. (Alamaz, alamaz sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; mevzuun başka bir 
birleşimde görüşülmesi hakkındaki takriri okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Gündemin birinci maddesindeki ziraatin mem

leket kalkınmasındaki rolü mevzuunda açılacak 
umumi görüşmenin Hükümet temsilcileri bulun
madığından başka bir oturumda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
M. Nuri Ademoğlu 

BAŞKAN — Takriri reyinize... -| 
SIRRI ATALAY (Kars) — Takrir üzerinde ! 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının lehinde ve aleyhinde söz istiyen 
varsa, söz vereceğim... Söz istiyen olmadığına göre 
tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 

> edenler... Etmiyenler... Kanun Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilmiştir. 

Şimdi gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

GÖRÜŞME 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim genel 
j görüşme Anayasada teslıit edilmiş bulunmak

tadır. Genel görüşme gündeme alındıktan son
ra, her hangi bir sebeple, bir arkadaş verdiği 
önergenin tehiri talebinde bulunamaz. Böyle 
bir takrir dahi vermek esasen mümkün değil
dir. Buraya getirilen bir .mesele, tartışılmak 
üzere getirilmiş demektir. Bu bakımdan me
sele artık Senatonun malı olmuştur. Onun 
hakları dâhiline girmiştir. Bu mesele üzerin
de, Tüzükte sarili hüküm bulunmamakla be
raber, Tüzüğün gensoru hakkındaki hükmüne 
kıyasen buna da tatbiki mümkündür ki, gen
soru vereıl gündeme girdikten sonra tehir ta
lebinde bulunamaz. Ancak Hükümet gensoru
da sigaya çekildiği içindir ki, muayyen bir me
hil isitiyebilir. Burada Hükümetten bir talep 
olmadığına göre, bir takrir vererek tehirini 
istemek doğru değildir. Hattâ takririn oya 

j konması dahi mümkün değildir. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evve

lâ .senatör arkadaşımız, genel görüşmenin, 
uzun uzadıya yapılabilmesi ve Jlükümetten ce
vabını almasını sağlama bakımından. Hükü
met huzurunda yapılmasını arz edip, tehirini 
istiyebilir. 

Hükümetin genel görüşmeye muttali bulun
ması sebebiyle müza'kerenin tehirine ve hemen 
japılmasma karar vermekte ise Yüksek Heye
tiniz serbesttir. 

önergede talebedilcn husus; Hükümete 
mahsus sıralarda bu mevzuda Hükümeti tem
sil edecek arkadaşların bulunmadıkları nıü-
lâhazasiyle, bu mevzuun Hükümetin huzurun
da konuşulmasıdır. Fakat, Hükümet burada 
temsil edilmektedir. Bu itibarla takriri reye 
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koymıyarak, müzakereye devam ediyorum ve 
başka bir arkadaşa söz vermiyorum, 

Söz Cemal Tarlan'mdır, buyurun efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatör arkadaşlar; hepini
zi grupumuz adına hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizdeki 
zirai dâvaların, milletçe kalkınmadaki mühim 
rolünü kabul ettiğimiz için, hem bu mevzuda-
ki görüşümüzü açıklamak ve hem de 1962 yılı 
ziraat bütçesinin henüz meclislerde konuşul
masından önce bu hususları bir müzakere ko
nusu yaparak konuşulması imkânını temin 
eden Muhterem Baki Güzey arkadaşımıza te
şekkür etmek için yüksek huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Bidayeten şu noktayı açıklamak isterim ki, 
bendeniz ziraatçi değilim. Ancak bundan ev
velki bulunduğum sahada zirai mevzularla da 
çok yakından alâkadar olduğum ve bunlarla 
da meşgul bulunduğum için, birtakım intiha
larım ve bunlar hakkında edindiğim kanaatle
rim vardır. Bunlardan da istifade etmek su
retiyle ve yüksek müsamahanızı ve vaktinizi 
suiistimal etmemeye çalışarak kısaca mâru
zâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarını memleketimizde 
nüfusun 2/3 ünü teşjkil eden köylümüzün bu
gün ziraatle meşgul oldukları bir realitedir. 
Bu kadar geniş nüfus tabakalariyle alâkalı 
olması bakımından, bundan evvel de bu mev
zular üzerinde elbette ki birtakım çalışmalar 
olmuş, inkişaflar kaydedilmiş ve bâzı neticeler 
alınmıştır. 

Ancak, bugün zirai bünyede, yüksek nazar
larınızdan kaçmıyacağı üzere, böyle rahat ve 
istikrarlı bir manzaranın mevcudiyeti de pek 
iddia edilemez. 

Neden? Çünkü, biliyorsunuz ki, köylümüzün 
mühim bir kısmı, hayatlarını topraklarından 
elde ettiği gelirlerle temin edemediklerinden, 
bunun dışında, kendi maişetlerini temin çaba
sı içinde bulunmakta ve ayrıca, bunu temin 
edemiyen birtakım vatandaşlar da kendi baba-
yurtlarını terk ederek, büyük şehirlere akm 
etmektedirler. Şu halde, yorulmuş ve takvi-
yesiz kalmış topraklarımızla hayati bir mü
cadele yapan vatandaşlarımıza kolaylıklar 
göstermemiz gerekmektedir. Buna bir çare bul
mak, bu meselenin üzerine eğilmek mecburiye-
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tindeyiz arkadaşlar. Zirai sahadaki gelişmele
rin zirai bakımdan bizi alâkadar eden mesele
lerden mühimlerini, daha ziyade muhtelif zi
raat şubelerindeki gelir ve verimle alâkalı 
görmekteyiz. »Şöyle bir etrafımızdaki memle 
ketlerin istihsal vaziyetine bakarsak, bizim 
durumumuzun onlara nazaran daha dûn oldu
ğunu tesbit etmek ve görmek mümkündür. 
Yalnız şu sual sorulabilir : Hiç mi bir inkişaf 
kaydedilmemiştir 1 

Arkadaşlar, 15 senelik devre içinde istih
salde aşağı - yukarı % 50 nin üstünde bir ar
tış kaydedilmiştir. Çünkü, Türkiye nüfusu
nun yüzde 70 ini ilgilendirmesi bakımından, 
zirai sektörümüzün millî hâsılamıza nisbeti yüz
de 40 - 45 arasındadır. 

Binaenaleyh; zirai bir reforma ihtiyaç his
setmekteyiz. Zirai reformun ne olduğu hususun
da ve bir neticeye varılması noktasında bizim 
görüşlerimizi burada, kısa olarak hulâsa etmeye 
çalışacağını. 

Arkadaşlar; toprağın verimini artıran bu 
tedbirlerin başlıcaları : Sulama işlerimiz, güb
releme, zirai kredi, tohum, toprak muhafazası 
ve zirai teknik ilerleme gibi işlerden mürekkeb-
oldnğn şeklinde Özetlemek mümkündür. 

Arkadaşlar, hemen işaretlemek mümkün
dür ki, bunların en mühimmi muhakkak ki, zi
rai sulama işlerimizdir. Nasıl mühim olmasın; 
Türkiye'de çok yağmur aldığı senelerde arka
daşlar, topraklarımızın 1/3 ü orta derecede; 
normal yağmur aldığı seneler, topraklarımızın 
2/3 ü, ve az yağmur aldığı senelerde 4/5 i yarı 
kuraklık tesiri altındadır, arkadaşlarım. Kuru 
ziraatte, arkadaşlar, tarla verimini muayyen 
bir seviyede tutmak mümkün olmadığına göre, 
muhakkak surette sulu ziraate geçmek mecbu
riyetindeyiz. Bunu yalnız biz söylemiyoruz, ha
riçten gelen tetkikat yapan mütehassıslar da 
bu fikirdedirler. Nitekim, Prof. Baade'nin rapo
runda zirai kalkınmada bir zirai reforma ihti
yaç bulunduğu ileri sürüldükten sonra her sene 
Türkiye'de 250 bin hektarlık bir arazinin sulu 
hale getirilmesi lr<" tavsiye edilmektedir. Şimdi 
buraya bir nokta koyalım. 

Bâzı rakamlar arz edeceğim; resmî makam
lardan aldığımız rakamlara göre halen Türki
ye'de ekilen arazi miktarı 25 325 000 hektar
dır. Bunun 4,5 milyon hektarlık kısmı sulama
ya müsait, arazidir. Buna mukabil ne kadarı 
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sulanıyor i Yine resmî dairelerden aldığımız ra
kamlara göre, Devlet Su işleri 100 bin hekta
rını, Toprak-su Genel Müdürlüğü 30 bin hek
tarını, köylü veya çiftçi de kendi imkânlariyle 
1 milyon hektarını, ki ben bu rakamı biraz 
fazla görüyorum, sulamaktadır. 

Bu hale göre arkadaşlar, 3,5 milyon hektar
lık saha da bugün sulamamak yüzünden istifa-

- de edilememektedir. 

Buna mukabil, bizim sulamaya çevirdiğimiz 
miktar da senede 5 000 hektardır, arkadaşlar. 
Binaenaleyh, bu tempo ile müspet bir netice 
almamıza imkân göremiyorum. Şayet, bu su iş
lerimizi ve sulama mevzuunda alacağımız ted
birleri süratle yerine getirdiğimiz takdirde, ga
yet tabiî olarak ekilebilen sahalarda verim nis-
betinde büyük artmalar temin edilecek, iç istih
lâk ihtiyacımız karşılanmakla beraber dış piya
salara da belki ihraç yapmak imkân, dâhiline 
girecek ve köylünün hayat seviyesi, gayet tabiî, 
daha ziyade yükselecek ve nihayet bizim bir 
gizli işsizlik mevzumuz var ki, bu da ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Arkadaşlar, bu gizli işsizlik mevzuunda bir 
noktaya işaret etmek isterim; bu da, boş kalan 
insanlar gücünün değerlendirilmesi mevzuudur. 
Bizim köylerimizde muayyen bir mevsimden 
sonra köylü hiçbir iş yapmaz, arkadaşlar. Hal
buki köylerimizde birtakım el sanatları, ev sa
natları vardır k i ; bunlardan istifade etmek de 
mümkündür. Bu sahada Ziraat Vekâleti bâzı 
tecrübe çalışmaları yapmaktadır, ama netice 
alamamaktadır. Binaenaleyh, eğer bunlar iyi 
teşkilâtlandırılır ve programlı bir şekilde dü
zene konur ve kredi imkânları ile de takviye 
edilirse bu gizli işsizlik dediğimiz insan gü
cünden istifade edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Bu zirai reform konusunda gübre meselele
rine de temas etmek istiyorum. Gübre meselesi 
sulama işleri kadar mühimdir. Bugün bizim 
gübreye olan ihtiyacımızı alâkalı dairelerden 
sorduk, önümüzdeki sene için 250 bin ton suni 
gübreye ihtiyaç vardır, dediler. Bunun 57 bin 
tonu Darıca ve iskenderun fabrikalarından te
min edilmektedir. Bu Darıca ye iskenderun 
fabrikaları tam kapasiteleriyle randımanlı ola
rak çalıştıkları zaman istihsal yekûnu 230 bin 
ton olacakmış. Bu haberin bizi ne kadar bahti
yar edeceğini izah edemem, arkadaşlar, 
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Zirai kredilere gelince; bu mevzuda denen

miş görüşlerden ayrı olarak da gelire tesir edi
ci birtakım kıstaslar (bulunması ve eski zirai 
harçların, köylümüz lehine bir fayda sağlıya-
cak bir zemin hazırladıktan sonra bunların 
tasfiyesine gitme fikrini biz kabul ediyoruz. 

Kredi müesseselerine gelince : Arkadaşlar, 
bilhassa bunların tatbikatı üzerinde çok dur
mak lâzımdır. Bunların tatbkatmda, zirai re
form hareketini destekleyici, mahsullerimizi de
ğerlendirici bir vasatın temin edilmesinden son
ra bu müesseselerin çalıştırılma fikrini savunu
yoruz. 

Arkadaşlar, tohum işlerine gelince : To
hum işleri; vasfım kaybetmiş olan tohumdan 
menfi netice alınmaktadır. Bugün köylümüzün 
elinde bulunan tohum vasfını kaybetmiş olan 
tohumdur. 

Hükümet olarak buna vermiş 'olduğumuz, 
5254 sayılı Kanunla çiftçilerimize damıttığımız 
tohumluk 45 bin ton civarındadır. Yine -resmî 
kaynaklardan aldığımız bilgiye göre bizim ihti
yacımız 400 bin tondur, arkadaşlar. 

Buna işaret ettikten sonra, biz Y.T.P. olarak 
bir tohumluk endüstrisinin kurulmasına taraf
tarız arkadaşlar. 

Kıymetli vakitlerinizi daha fazla işgal et
mek istemiyorum. Bunların dışında meyvacı-
lık, sebzecilik, su mahsulleri, balıkçılık ve daha 
mühim olan ormancılık gibi mevzular vardır. 
Tahmin ederim ki, benden sonra konuşacak ar
kadaşlar bu mevzulara temas edeceklerdir. 

Arkadaşlar, sözlerimi hulâsa etmek lâzımge-
lirse, gerek Hükümet programında ve gerek 
1962 yılı bütçesinde bu mevzulara gerektiği şe
kilde alâka gösterildiğini görüyoruz ve bundan 
dolayı da büyük bir ümide kamlıvoruz. Tatbi
katının da aynı şekilde, ümidettiğimiz şekilde 
tezahürünü bekliyor ve arzuluvoruz. 

Sözlerime son verirken su küçük noktayı da 
arz edeceğim. Zi>*ai mevzu Urdaki islerimiz, da
valarımız halledildiği takdirde milletçe kalkın
manın büvük bir kısmı halledilmiş olmakla kal-
mıyaeak, kövlümüz ihtiyacı olan tomaklarına 
kavuştuğu için bu sefer tekrar yenibastan o 
tonraklarda verim almak imkânları saklanmış 
olacaktır. Biz Y.T.P. si olarak bu bu yolda yü
rüyen ve bu islerin tahakkuku için çalışan Hü
kümeti destekliyecek ve muvaffak olduğu tak
dirde alkışlıyacağız. Bu mesut günleri bekliyo-
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raz. Sizleri fazla yorduğum için özür diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazım Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Türkiye'de iktisadi kalkınmaya ka
rar verirken evvelâ bu kalkınmadaki politikanın 
gayesini tâyin etmek iktiza eder. 

Bunun için de Türkiye'nin iktisadi politika
sının kendisine yetişir bir halde olmasını, ya
ni günlük ihtiyaçlarını temin gayesi mi? Yok
sa beynelmilel bir pazara mal satarak müstah
silin refahını temin etmek mi olması gerekir? 
Öncelikle buna karar vermek lâzımdır. Saniyen 
Türkiye müşterek pazara girecek mi, girmiye-
eek mi, "bunu da tâyin etmemiz lâzımdır. Ben
denizin kanaatine göre müşterek pazara girmek 
'bizim iktisadi kalkınmamızın yegâne kurtarı
cısı olacaktır. Bunun için de şimdiden bu hede
fe göre iktisadi politikamızı tâyin etmek âcil 
bir' ihtiyaçtır. 

Arkadaşlarım, iktisadi politikamızın tâyini 
kalkınmamızın hedef tutacağı yollar benim ka
naatime göre şöyle olmalıdır. 

1. Ziraat politikamızı inkişaf ettirmek, 
2. Madenciliğimizi inkişaf ettirmek, 
3. Deniz mahsullerimizi inkişaf ettirmek, 
4. Kura yem işini temin etmek. 
Ziraat politikası deyince de, birinci safhada, 

yalnız buğday istihsali, hububatımızın çoğaltıl-
masiyle yetinmiyerek, 'buna muvazi olarak hay
vancılığımızı ve meyvacılığımızı inkişaf ettir
mek iktiza eder. Ziraat birinci safhada deyince, 
sanayii ihmal mânasına almadığımı da arz et
mek isterim. Sanayisiz 'bir ziraat politikasının 
yürümiyeceğine kaaniim. Bendenize göre, sa
nayiimizin hedefi de ziraat sanayiinin inkişafı
nı birinci derecede ele almak: olmalıdır. Ziraat 
mahsullerimizin sanayii birçok ko.llara' ayrılabi
lir. Maden sanayiinin hedefi de; madenciliği- ) 
mizin inkişafı ve diğer pazarlarda rakabet ede
cek bir şekilde ayarlanması olmak gerekir. Sa
nayiimizin inkişafında tercihleri tâyin etmek 
birinci şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki zira-
atin çok iptidai oluşu ve hamleyi yapamayışı-
mız, daha doğrusu teknik züraate gidecek im
kânları hazırlamayışııni2 bizi felâkete götür
mektedir. Türkiye nüfusunun dörtte üçü köy
lerde olduğuna ve bunların hepsi geri usuller
le ziraat yaptığına göre, köylümüz müstahsil 
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.değil, müstehlik vaziyettedir. Her köylünün 
emeği, sermayesi değerlendirildiği takdirde kâr 
yeıine zarar ettiği görülür. Kendisine ne kadar 
buğday ektiğini, ne kadar tarlası bulunduğu
nu, ne kadar emek sarf ettiğini sorduğumuz ve 
maliyet hesabını çıkardığımız zaman neticenin 
hakikaten korkunç olduğunu görürsünüz. Köy
lü çoluğu ile çocuğu ile, barısı ile, kızı ile, ökü
zü ile, ineği ile çalışır. Bu şekilde 'emek ve ser
mayeyi değerlendirdiğiniz takdirde her köylü
nün yılda 2 bin liradan 20 bin liraya kadar za
rar ettiği 'saibit olur. îşte Türkiye'nin Ibugünkü 
iktisadi müşkülü budur, gizli işsizliğin menşei 
budur, köyü terk edip şehirlere akının 'sebebi 
budur. Zaten mahdudolan ve veraset usulleriy
le karşılanan toprak, artan nüfus karşısında 
aynı nisbette istihsal temin edemediği için aç
lık tehlikesi haşgöstermiştir. Bendenizin kana
atine göre .teknik ziraati temin edecek çarele
re 'başvurmak, teknik ziraat için de teknik zira-
ate ait fabrikaları vakit geçirmeden kurmak 
lâzımdır. Ziraatimizin inkişafına ehemmiyet 
vermek istiyorsak eğer biz ziraatimizin inkişa
fını istiyorsak ziraat sanayiine derhal gerekli 
ehemmiyeti vermemiz lâzımdır. Üç ban sene ev
velki metotlarla, karasappııla yüzde üç istihsa
li, dünyanın modem usullerle elde ettiği yüz
de 50 ve daha fazla istihsali yanında erimeye 
mahkûmdur. Amerika'da bir dostum vardır, 
onun anlattığına göre Amerikan Hükümeti buğ
day istihsal fazlalığını bertaraf etmek için çift
çiye toprağının yarısını ekmesini, diğer yansın
dan elde edeceği istihsalin karşılığını ödiyece-
ğini taahîıüdeder. Çiftçi toprağının yarısını 
eker ve öyle fennî usullere başvurur ki, bu yarı 
ekimden dahi iki misli istihsal alır. Binaen
aleyh teknik ziraatin ehemmiyeti m'eydanda-
dır. İki - üçbin sene evvel Siimerlilerden kal
ma metotlarla haşhaşa kaklığımız takdirde Tür
kiye !de istihsal 'konusu çok kötü duruma düşe
cektir. Teknik ziraatten başka uzun vadeli bü
yük sulamalar yanındaki, 'bendeniz 'bunun lehin-
deyim fakat uzun vadeli bir iş olduğu için âcil 
tedbir almak zorundayız, küçük sulamanın da 
ehemmiyeti aşikârdır. Bir sürü küçük çayları
mız vardır, 'bunlar başıboş akar ve köylerimiz 
bundan istifade etmezler. 

Köylü yağmur bekliyerek ziraat yapar, ne-
tcesi maalesef kuraklık ve açlıktır. Bugün ken
di mmtakamda Doğudakinden daha farklı ıbir 
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kuraklık ve açlık vardır. 300 - 400 haneli köy- j 
lerimizde köylülerimizin birçoğu bulgur pilâ
vından başka hiçbir şey bulamadıkları için, 
misafirperverlikleri bir anane haline geldiği 
halde, misafirlerine hiçbir şey ikram edemiyor
lar. Bu durumu bizzat müşahede ettim arka
daşlar. 

Arkadaşlar, teknik ziraat öğretimine geniş 
çapta ehemmiyet vermek lâzımdır, bunun için 
de ziraat okulları açmak icabediyor. Yine se
çim bölgem olan yerlerde gezerken dağda bir j 
köylüyle karşılaştım. Elinde bir sepet dolusu | 
armut vardı. Nereden geliyorsun? Bu sepette- j 
ki armutlar nedir diye sorunca, biz yetiştiriyo
ruz diye cevap verdi. Peki, bu işi nasıl yaptı
nız? Köylü cevap olarak. «Buraya bir ziraat 
memuru geldi ve bizlere ahlat ağacından armut 
yetiştirilmesini öğretti.» dedi. Burada 20 bin 
tona yakın armut istihsal ediyorlarmış. Ufak 
bir himmet ile bu memlekete neler kazandırıl
maz... Ziraat okullarından yetiştireceğimiz bu 
gençleri, köylülerimize bu bilgileri vermek su
retiyle ufak çapta her 20 köye bir ziraat ele
manı vermek suretiyle memleketimizin ziraatin-
de mühim değişiklikler olacaktır. Van'da asker
liğimi yaptığım va'kit bir Baytar Albayı vardı, 
kendisi hayvancılık üzerinde çalışıyordu. O se
ne çayır ekmeyi valiye kabul ettirmiş ve bir 
hayli geniş arazide çayır ekilmiştir. 1941 sene
sinde büyük bir kış oldu. Bu ekilen çayır o se
ne hayvanları yiyecek sıkıntısından burtardı, 
hayvanların telef olmasının önüne geçti. Hay
vancılığımızın inkişaf etmemesi, geniş ölçüde 
telef olması yemsizliktendir. Bakanlık; yonca, 
çayır gibi hayvan yiyeceğini ekmek 'hususun
da köylüye ömek olunursa memlekette hayvan
cılığın kalkınması temin edilebilir. 

Dördüncü olarak istihsal kredilerini düzen
lemek ve istihsali artıracak krediyi temin et
mek lâzımdır. Bu mevzuu 'arkadaşlarım- izah 
ettikleri için ben fazla üzerinde durmıyacağım. 

Hububat mahsullerimize verilecek önem ka
dar, hattâ ondan daha fazla hayvancılığımızı 
mkişaf 'ettirmeye ehemmiyet vermek lâzımdır. 
hayvancılığımızın, ziraatimizin inkişafı demek, 
zirai sigortaların temini demektir, bu inkişaf 
zirai sigortaların temini ile mümkündür. Yine 
bir arkadaşım, orduya hayvan satmalmak için 
İngiltere'ye gitmişti, kendisine bir çifliği ziya
ret etmesi söylenmiş ve çiftliğe gitmiş. Fakat 
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kendisi çiftlik denince büyük bir arazi içinde 
modern ahırlar bulacağını zannetmiş. Halbuki 
gittiği çiftlik 10 dönüm arazi içinde ufak bir 
ahır ve içinde 10 inekten nıüteşekkümiş, Çift
liğin sahibi piposunu yakmış, sandalyayı atmış 
oturuyor. Adam kendisine bu şaşkınlığının se
bebini sorar ve arkadaş da söyler. Bunun üze
rine adam, «10 ineğim var, günde 30 kilo süt 
sağarım ve hayvanların ölmesi için gözlerinin 
içine bakarım. Gelgeldim sigorta buna müsa-
de etmiyor. Hayvanların ölmemesi için elinden 
gelen gayreti gösteriyor. Hayvan hastalansa 
sigorta gelir bakar, tedavisini yapar, bir sal
gın olsa aşısını yapar, ben de rahat rahat otu
rurum, eğer hayvan ölse parasını derhal sigor
tadan alırım.» der. Bizde Öyle mi arkadaşlar? 
Bir âfet olur hayvanlarımız telef olur gider. 
Hastalık gelir, yem bulunmaz 'binlerce hayvan 
ölür gider. Bu sebeple memlekette ziraatin ge
lişmesi için hayvan veya ziraat sigortasına lü
zum vardır. Bu sigortanın 'memleketimizde ge
lişmesi lâzımdır. 

Hayvancılığımızın inkişafı hakkında Ankara 
Üniversitesi, Veteriner Fakültesinin yayınladığı 
«Ekonomik kalkınmamızda hayvancılık» adlı ilmî 
metinden dolayı, bu fakültenin talebe ve hocala
rına bu kürsüden memnuniyet ve teşekkürlerimi 
arz ederim. Arkadaşlarım, memleketimizin dertle
rine parmak basmış olan bu eserden Tarım Ba
kanlığımızın istifade etmesini bilhassa istirham 
ederim. Hakikaten talebe ve hocaların memleketin 
bünyesini göz önünde bulundurmak suretiyle, 
hayvancılığımızın inkişafı için hazırladıkları bu 
eserde ilmî ve faydalı bilgiler mevcuttur. Bun
dan dolayı kendilerine minnet ve teşekkürlerimi 
ayrıca bildirmeyi bir vazife bilirim. 

Meyvacılığımız hakikaten inkişaf etmiştir. 
Meyvalarımız lezzet itibariyle iyi bir durumda
dır. Avrupa'yı pek bilmiyorum fakat Amerika'yı 
iyi tanırım, çünkü orada bir müddet kaldım. 
Meyvalarımız lezzet itibariyle Amerikan meyva-
larımn çok üstündedir. Vaşington portakalları 
belki'tatları itibariyle bizdekilerinden iyidir. El
ma, armut, kavun, «karpuz» müstesna bizim mey-
vacılığımızm yanında hiç mesabesindedirler. 

Binaenaleyh inkişaf etmekte olan meyvacılı-
ğımızı daha fazla inkişaf ettirmek için bir taraf
tan da meyva sanayiini kurmak lâzımdır. Görüyo
ruz köylerimizde, kasabalarımızda dalından dö
külen meyvalar heder olup gidiyor. Diğer taraf-
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bilecektir. Hep aynı dertlerin misallerini her yer* 
de aynı şekilde konuşuyoruz, tş plâna gelince bir 
şey yapamıyoruz. Evvelki senelerin bütçe konuş
malarında bütün bunlar söylenmiştir. «Elbette 
bunlar yapılacaktır» diye... iş lâfla, sununla,, bu 
nunla bitmez. Ufak bir himmetle bu sahadaki kal
kınma sağlanmış olacaktır. Köylülerimizin vazi
yetine gelince : Bunlar 3 bin sene evvelki hayatı 
yaşıyorlar. Diğer bir tarafta da dünyanın en me
deni insanları yaşıyorlar. Bunları yetiştirmek ve 
faydalı bir hale getirmek devlet için bir kuvvet 
teşkil edecektir. En büyük kuvvet bunlardır, bu 
kuvveti hiçe saymıyalım, bunları kuvvetlendire
lim, memlekete faydalı bir hale koyalım. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
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tan ambalaj yapılamadığı için ihtiyacı olan yerle
re sevk olunamamak suretiyle mahallinde çürü-
mektedir. Onun için meyva sanayiini kurmak bir 
zarurettir. 

Arkadaşlar, ormanlarımıza gelince; ormanla
rımızı katliamdan kurtarmak bir hayaldir. Niçin 
hayaldir? Köylüye ihtiyacı olan yakacak odunu
nu, kömürünü vermedikçe, köylünün ziraatini ya
pabilmek için ihtiyacı olan ağacını; övenderesini 
temin etmedikçe, her ağacın başına jandarma 
dikseniz dahi, köylü ormanı kesecektir. Maalesef 
kesiyor ve mahkemelerde de sürünüyor. Ormanı 
inkişaf ettirmek için nazarı işlerden ziyade, or
manlarımızdan kesim suretiyle hâsıl olan boş sa
haları derhal yeni orman sahaları yapmak sure
tiyle ağaçlandırmak ve diğer taraftan yeraltı kö
mürlerimizi derhal çıkarıp köylüye dağıtmak ve 
ormanlarımız içinde lüzumu olmıyan orman 
ürünlerini zamanında köylüye vermek ve lüzumu 
olanlardan da yine köylünün ihtiyaçlarını temin 
etmek lâzımdır. Benim kanaatime göre - ormancı 
arkadaşlarım darılmasmlar - ormanlarımızın mah
volmasına biraz da ormancı arkadaşlarımız sebep 
olmaktadırlar. Bu arkadaşlarımızın lâkaydisi 
millî servetin heder olmasına en büyük âmildir. 
Fakat idealist arkadaşlarımızı tenzih ederim. Ge
çen sene Anayasa Komisyonunda da buna şahid-
olduk. Fakat ben bizzat gördüm, ormanlarımızın 
mahvolmasına oradaki küçük memurlar sebep 
oluyor. 50 - 00 ağacın damgalanıp kesilmesi lâ
zımken 500 ağacın hiç sebep yokken kesildiğini 
gördüm. Bunları ehemmiyetle takibetmek lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleket ormanları
nı korurken, diğer taraftan da yeni ormanlar ye
tiştirmek lâzımdır. Bunun için de benim kanaa
time göre üniversite gençlerinden, ordudan, lise 
mezunu gençlerden istifade etmek mümkündür. 
Bu gençlerimiz idealisttir, memleketlerini sever
ler ve her yere giderler, çalışırlar, buna eminim. 
Bunun tecrübesini de gördüm. Fakat bunları teş
kilâtlandırmak ve yapacağı işleri göstermek ve 
derhal harekete geçmek lâzımdır. Bir taraftan 
gençlerimizi memleket dertleriyle başafbaş bıraka
rak köylülerimize yol göstermiş olurlar. Bu genç
lerden ayrıca tatil zamanlarında da istifade et
mek gerekir. Böylelikle ormancılığımızdaki geliş
meleri yakın bir zamanda görmek mümkün ola-

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, bu mühim mevzuu, bütün Senatör arka
daşlarımın fikirlerini döıkmeleri için getirdim. 
öyle zannediyorum ki, bâzı arkadaşlarımız sı
kılmış olacaklar veya vakit geçtiği içindir ki, 
salonu terk etmiş bulunuyorlar. Üzerinde ko
nuşacak daha birçok arkadaşlarımız vardır. 
Reis Bey muvafık görürse, ekseriyet kalmadığı 
için, gelecek birleşimde müzakereye devam 
edelim. Eğer muvafık bulmazlarsa şimdi de 
müzakereye devam olunabilir. (Vekil bey de 
yok sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 69 sayın Se
natör lçtimada hazır bulunmaktadır, nisap yok
tur. Bu itibarla çok mühim ve memleket için 
hayati bir ehemmiyeti haiz bulunan bu mevzuu, 
daha kalabalık bir oturumda devam etmek üze
re oturumu 30 . 1 . 1962 Salı gününe tehir edil
mesi muvafıktır. 

Yalnız bu arada işaret etmek isterim ki, bu 
gibi hayati mevzuu yüksek heyetinize getiren 
arkadaşlara müteşşekkir olmamız icabeder. 
Şimdi arkadaşlarımın bana verdiiği malûmata 
göre dışarıda 40 kadar Senatör arkadaşımız 
mevcuttur. Bu kadar mühim bir mevzua alâka 
gösterip teşrif etmemelerinden dolayı, Senato 
Başkanı olarak duyduğum üzüntüyü açıkça 
ifade etmeyi vicdani bir borç bilirim. (Alkışlar) 

Ekseriyet kalmadığı için, 30 . 1 . 1962 Salı 
günü saat 15 te taplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati 17, 20 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sa
yın Suphi Batur'un, Devlet Demiryolları İşlet
mesi Umum Müdürlüğünce tanzim edilip, Ulaş
tırma Bakanlığınca tasdik ve Yüksek Murakabe 
Heyeti tarafından tasvıbolunan i§ programına 
dair yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyarhn cevabı (7/8) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ulaştırma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile rica ederim. 

13 . 12 , 1961 

i -umhuriyet Senatosu Üyesi 
Suphi Batur • Sinop 

1. Devlet Demiryolları İşletmesi Umum 
Müdürlüğünce tanzim edilip Ulaştırma Bakan
lığınca tasdik ve Yüksek Murakabe Heyeti ta
rafından tasvibolunan iş programında, Eskişe
hir DDY Fabrikasında, örnek mahiyetinde dahi 
olsa, otomobil yapılması derpiş edilmiş midir 
ve bu otomobil kaça malolmuştur? 

2. Bu teşebbüs Müşterek Pazara girme hu
susunda karar alma durumunda bulunan mem
leketimizde gerek maliyet, gerekse Müşterek 
Pazara dâhil memleketler piyasasında bir re-

,kabet tesisine ne derece imkân vermektedir? 
3. İktisadi bünyeleri bize benzer az geliş

miş memleketlerde bu sanayi var mıdır ve bu 
memleketleri kalkındırmaya çalışan uluslar
arası malî teşekküller (Memleketimiz dâhil) 
böyle bir sanayii tavsiye etmişler midir? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 20 . 1 . 1962 

Karayollar Ulaştırma 
Dairesi Bşk. 

Dosya No. : 11 -1 
Kayıt No. : 44/479 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
14 . 12 . 1961 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 121-143/7-8 sayılı tez
kerelerine ekli olarak gönderilen Cumhuriyet 
Senatosu Sinop Üyesi Sayın Suphi Batur tara
fından verilmiş bulunan «Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce tanzim edilip, Ulaştırma 
Bakanlığınca tasdik ve Yüksek Murakabe He

yeti tarafından tasvibolunan iş programında 
otomobil yapılması hususunun derpiş edilip 
edilmediği» hakkındaki önerge cevabının ilişik 
olarak sunulduğunu arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar 

TCDD İşletmesi notu 
Konu: Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sa

yın Suphi Batur'un (Devrim) otomobili imali 
hakkında verdiği önergeye cevap : 

önergenin 1 nei sorusu : 
Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdür

lüğünce tanzim edilip Ulaştırma Bakanlığınca 
tasdik ve Yüksek Murakabe Heyeti tarafından 
tasvibolunan iş programında, Eskişehir Devlet 
Demiryolları Fabrikalarında örnek: mahiyetinde 
dahi olsa otomobil yapılması .derpiş edilmiş mi
dir? Ve bu otomobil kaça mal olmuştur? 

.1. Soru cevabı : 
Devlet Demiryollarının senelik iş program

ları, müessesesince hazırlanıp 23 sayılı Kanun 
gereğince tasdika iktiranını mütaakıp tatbika 
konur. 

Bu i§ programı, yalnız kendi bünyesi için ve 
önceden plânlanmış ve programlanmış işleri ih
tiva eder. Bu itibarla bir otomobil arattırması 
işbu programda yer almamıştır. 

Demiryol Fabrikaları : 
Demiryol Fabrikalarının esas vazifesi Dev

let Demiryollarının her türlü bakım, tamir, ta
dil, yenileme ve imalât işlerini yapmaktır. An
cak işletme durumuna göre bu kapasitenin fev
kinde kalan imkânlarını kıymetlendirmek ve 
memleket ihtiyaçları için kullanmak, gerek kal
kınma hamlesi ve gerekse tamir maliyetlerinin 
düşürülmesi bakımından bir zarurettir. 

Bu cümleden olmak üzere, Demiryol Fabri
kalarında üçüncü şahısların siparişi olarak iş 
programını her hangi bir şekilde aksatmadan: 

— Her nevi yük vagonu, 
— Her nevi posta vagonu, 
— Her nevi kömür vagonu, 
— Her nevi sarnıç vagonları, 
— Her nevi cevher vagonları, 
— Büyük baskül ve kantarlar, 
— Her nevi çelik kontrüksiyon ve köprüler, 
— Büyük döküm parçalar, 
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— Sabit vinçler, 
— Çimento fabrikalarına birçok yeni parça 

ve tamir işleri, 
— Dizel ve motpr tamirleri, 
— Denizbankın büyük döküm ve motor ye

dek parçalan, 
— Çay fabrikaları için lüzumlu döküm par

çalan, 
— Dokuma tezgâhlarına ait parçalar, 
— Belediyelere ait jeneratör ve sairenin ta

mirleri, 
— Karayollarına ve büyük fabrikalara ait 

kazanlar, 
— Büyük kaynak işleri. 
Program dışı olarak ve programı aksatma

dan bedeli mukabili imal ve tamir edilmektedir. 
Bu itibarla demiryolları, Devlet sektörü ve 

âmme müesseseleri ile üçüncü şahıslara ait bir
çok siparişleri karşılamaktadır. ^ 

Faaliyetler daha ziyade, diğer sanayi kolla
rının ele alamadığı imalât mevzuları ile, büyük 
çaplı ve büyük hacimli işlerdir. 

îşte bu meyanda, otomobil etüt artşaırması 
da özel bir sipariş olarak Devlet Demiryollarına 
verilmiş ve bedeli mukabili yapılmıştır. 

Devlet Demiryollarının, bu iş için bir masra
fı olmamıştır. 

Otomobil siparişi : 
Motorlu taşıt mevzuunda gerekli araştırma 

idlerinin yapılmasını ve neticeye göre numune 
otomobillerinin imali işini (askerî mülâhazalar
la da) ele alan Hükümet, gerekli tetkikatı yap
tıktan sonra iş durumu ve tesisleri müsait olan 
v« tecrübeli elemanlara da sahip bulunan De-
miryal Fabrikalarım, bu i§ için en müsait gör
müş ve bu vazifeyi Ulaştırma Bakanlığına inti
kal ettirmiştir. 

Yurt savunmasının kan damarlarını teşkil 
öden ulaştırma hizmetinin önemi dölayısiyle ve 
bu sahada memleketimizde mevcut kapasite ve 
kabiliyetlerden istifade ile imalât ve teknik im
kânlarının etüdü mahiyetinde oüan bu vazife; 
her türlü ulaştırma vasıtası ve motoru üzerinde 
(300 ü mütecaviz tip) senelerden beri faaliyette 
olan demiryolları fabrikalarınca; kısa bir za
manda (bir kısım ordu vasıtalarında da kullanı
lacak) üç tip motor, iki tip şanjman ve niha
yet bir otomobil tipi meydana, getirilmiştir. | 
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Otomobil maliyetine gelince : 
Bir araştırma neticesi olarak imal edilen 4 

aded Devrim marka otomobil ile 3 ayrı tipten 
ceman 10 aded motor, 2 tip 6 şanjman ve 
diğer aksamın maliyetleri şüphesiz ki, serî ima
lât maliyeti ile mukayese edilemez. 

Bilindiği üzere her teşebbüste bir etüt ve 
proje masrafı vardır. Bu masraflar, fikrin is
tihsale inkılâbedinceye kadar yapıllan bütün 
gayretleri temsil eder. Ve bu masrafların top
lamı bilâhara yapılacak istilhsalıin üzerine yayıl
mak suretiyle itfa edilir. 

Bu noktadan hareket ederek, otomobil üze
rine yapılmış olan masrafları tahlile tâbi tuta
cak olursak bunları iki katagoriye ayırırız. 

1. Etüt, hazırlık, proje, takım, avadanlık, 
stok malzeme, kalıp, tecrübe, sigorta ve sair 
masrafları yani : 

a) Hazırlık masrafları, 
b) Etüd masrafları, 
c) Geliştirme masrafları, 
d) Mamullerin tecrübe masrafları, 
e) Bâzı tezgâh ve aletlerin alım masrafları, 
f) Ekle kalan kalıp, bağlama, malzeme, par

ça, resim, ve kolaylık masrafları, 
g) Personelin sigorta ve tecrübe masrafları, 
lı) İdari masraflar, 
Olup 'masrafın mühim bir kısmım teşkil et

mektedir. 
2. Bilfiil minmnclerin imalâtına gidon man 

raflar : 
Bilfiil imalât neticesinde, askerî maksatlara 

da müsaidolan 3 tip motor geliştirilmiş ve 10 
aded imal edilmiş olup ayrıca 4 otomobil de ya 
pılmıştır. 

Bu meyanda, birçok resimler model ve ka
lıplar da hazırlanmıştır. 

Direkt maliyete gelince : 
Bir otomobilin direkt maliyeti 60 000 liradan 

azdır. Bir motorun direkt maliyeti de 10 000 
liradan azdır. Netice; yapılan bu araştırma dün
yadaki ^emsalleri ile mukayese edilemiyecek dere
cede ucuza mal olmuştur. 

Bugün bütün dünya memleketleri araştırma, 
ve geliştirmeye önem vermiş olup bütçelerinin 
mühim bir kısmını bu işe tahsis ve sarf etmekte
dirler. 

Memleketimizde de askerî, zirai, petrol ve 
toprak altı suları ve diğer sahalarda araştırmalar 
yapılmakta ve milyonlar sarf edilmektedir. 
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Tatbiki araştırma neticelerine dayanılarak ula

şılacak karar ve atılacak adımların da muvaffak 
olduğu dünya realitesidir. 

1961 Mayısında Makina Mühendisleri Odasın
ca tertiplenen otomobil sanayi kongresinde de 
yapılan tebliğlerden de aşağıda bahsedilmiştir. 

önergenin 2 nci sorusu : 
Bu teşebbüs müşterek pazara girme hususun

da karar alma durumunda bulunan memleketi
mizde gerek maliyet ve gerekse müşterek pazara 
dâhil memleketler piyasasında bir rekabet tesisi
ne ne derece imkân vermektedir? 

2. Soru cevabı : 
A) Müşterek pazara giriş Hükümet mevzuu

dur. Bu husustaki kademeli giriş ve şartları ge
rek Yunanistan ve gerekse memleketimiz için 
1962 bütçe yılı gerekçesi başında tafsilen zikre
dilmiştir. 

B) 15 Mayıs 1*961 tarihinde Makina Mühen
disleri Odası Sanayi Kongresinde uzun tartışma
lar sonunda böyle bir sanayinin memleketimizde 
kurulması lüzumu ve imal edilecek otomobillerin 
emsallerinin ithal maliyetinden daha ucuza mal 
olacağı ve hattâ 28 000 liradan ucuz olacağı bir 
bildiri ile belirtilmiş idi. Ve prototip yapılarak 
da memleket imkân ve şartlarının tatbiki olarak 
d!a araştırılması üzerinde de durulmuş idi. 

Esasen müşterek pazara girmenin başlıca 
şartlarından biri de memleketin süratle iktisa-
den gelişmesi olduğu ve bunun da zirai, sanayi 
vo diğer sahalarda istihsal seferberliği ile olaca
ğı aşikârdır. Yine memleketimizdeki iş hacmi, 
nüfus tezayüdü, dış ticaret muvazenesi ve insan 
başına düşen millî gelir etüd edilirse bu husus
ta daha berrak fikir elde edilir. 

Önergenin 3 ncü sorusu : 
İktisadi bünyeleri bizo benzer az gelişmiş 

memleketlerde bu sanayi var mıdır? Ve bu mem
leketleri kalkındırmaya çalışan uluslararası malî 
teşekküller (memleketimiz dâhil) böyle bir sanı-
yi tavsiye etmişler midir? 

o. Soru cevabı : 
A) İktisadi bünyesi bize benziyeıı diğer 

memleketlerde de bu gibi sanayi hareketlerinin 
geliştiği ve yerleştiği görülmektedir. 
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1. Mısır, ispanya, Yugoslavya, Polonya ve 

Hindistan'da motorlu taşıt sanayii kökleşmiş ve 
her yıl daha fazla istihsale yönelmiş bulunmak
tadır. 

2. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan gibi 
memleketlerde ise motorlu taşıt imali ile ilgili 
bâzı sanayi kolları kurulmuş ve günden güne in-
kişaf etmektedir. 

Yukarda sayılan memleketlerden bâzılarının 
bir kısım mamullerine piyasamızda rastlanmak
ta ve dolayısiyle büyük sanayi memleketleri ile 
d'e rekabet eder görülmektedir. 

B) Memleketimizde motorlu taşıt sanayii 
üzerindeki çalışmalar henüz bir etüd ve araştır
ma safhasındadır. 

Uluslararası bir cazibe ve tavsiyeye mazhar 
olması bu çalışmaların inkişaf vo istikametine 
bağlı olacağı şüphesizdir. 

«Dünyanın her tarafında sermaye vardır. Ve 
bu sermaye her yere akabilir. Mesele buna cazi
be temin etmektir.» Hakikatinin daima göz önün- s 
de bulundurulmasında fayda mülâhaza edilir. 

Uluslararası teşekküller; memleketlerin kal
kınması için bizzat plân hazırlamazlar. Bilâkis 
memleketlerin etüd ve araştırmalar sonunda mey
dana getirdikleri realist plân, program ve pro
jeler üzerinde mütalâa beyan ederler. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun, Bolu merkez köylerinden 
56 adedinin elektrifikasyonunun yapılmadı hu
susunun Etibank tarafından ele alınıp alınma
dığına dair yazılı soru önergesi Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikba§'m cevabı (7/16) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bolu merkez köylerinden (56) adedinin elek

trifikasyonunun yapılması hususu Etibank ta
rafından ele alınmış mıdır? Ele alınmış ise ne za
man başlanacaktır! Sanayi Bakanı tarafından 
yazılı olarak açıklanmasına delâletlerinizi arz ve 
teklif ederim. 

4- Ocak 1962 
Bolu Senatörü 

Sim Uzunhasanoğlu 
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T. O. 

Sanayi Bakanlığı 22 . 1 . 1962 
Enerji Dairesi Reisliği 

Şube Plânlama D. 
Sayı : 641 

özü : Cumhuriyet Sena
tosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun Bo
lu merkez köylerinin 
elektriklendirilmesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 6 . 1 . 1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 240/308 - 7/16 sayılı yazı
ya. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzun
hasanoğiu'nun 56 adcd Bolu merkez köylerinin 
elektriklendirilmesi konusu ile ilgili yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Fethi Çelik baş 
Sanayi Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha
sanoğiu'nun 4 . 1 .1962 tarihli yazılı soru öner
gesi. 

Soru : 
Bolu merkez köylerinden (56) adedinin elek

trifikasyonunun yapılması hususu Etibank tara
fından ele* alınmış mıdır? Ele alınmış ise ne za
man başlanacaktır?. 

Cevap ; 
Bolu ili merkez ilçesine bağlı 56 köyün elek

trifikasyonu mevzuu 1958 yılında Etibank Elek
trik İşletmeleri müessesesi tarafından ele alına
rak her türlü etüt işleri, enerji nakil hatları ve 
alçak - gerilim şebekelerine ait projeler tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Bu tesislerin 1959 yılı rayiçlerine göre mal
zeme, işçilik ve diğer masraflar dâhil olmak 
üzere keşfi 6 775 290 T. L. olarak tesbit edilmiş
tir. 

Ancak bahis konusu köylerin elektrifikasyo
nu işi 1960 da Bakanlar Kurulunun yatırmlar 
hakkında almış olduğu kararla terkedilmesi ge
reken işler meyanında mütalâa edilmiş bulun
maktadır. 

İleride bu işlerin, ancak adı geçen köylerin 
birlik teşkil etmeleri ve tesis masraflarını mu

ayyen esaslar dâhilinde tekeffül etmeleri şar-
tiyle tahakkuk ettirilmesi mümkün görülmekte
dir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Ragn> 
Üner'in, Nevşehir'in Gülsehir ve Avanos kaza
larını da kapsıyan Kızılırmak vadisinde pamuk 
yetiştirilmesine dair yazılı soru önergesi ve Tarım 
Bakam, Cavit OraVın cevabı (7/18) 

10 . i . 1962 
C. Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Eagıp Üner 
O. Senatosu Üyesi 

1. Nevşehir'in Gülsehir ve Avanos kazala
rını da kapsıyan Kızılırmak vadisinde pamuk 
yetiştirilmesinin imkân ve ihtimal dâhilinde 
olup, olmadığı; 

2. Nevşehir'de tekstil sanayiinin kurulaca
ğı da nazarı itibara alınarak, bölgenin iktisadi 
kalkınması bakımından mezkûr vadide pamuk 
yetiştirilmesi hususunda bir teşebbüs düşünül
mekte midir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Pamuk İş. Müdürlüğü 
Hususi No. 73 

20.1.1962 

Konu: Nevşehir'de pamuk ekimi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 .1 .1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 264/345-7/18 sayılı emir
leriniz. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner 
tarafından Başkanlığınıza sunulan ve Bakan
lığımızca yazılı olarak cevaplandırılmak iste
nen (Nevşehir'in Gülsehir ve Avanos kazaları
nı da kapsıyıı Kızılırmak vadisinde pamuk ye
tiştirilmesine) dair önergesi incelendi : 

1. Nevşehir iline bağlı Gülsehir ve Ava
nos kazalarını kapsıyan, Kızılırmak vadisi
nin münhat olan ve sulanabilen kısımlarında 
pamuk yetişmektedir. Bölge çiftçisi zatî ihti
yacı için az miktarda pamuk e!kimi yapmakta
dır. Vilâyetin ekilisi cüzi olduğundan istatis
tik! bilgi temin edilememiştir, 
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Kızılırmak vadisinin sulamaya müsait sa

halarında hususi sektör ve Toprak Su Genel 
Müdürlüğü tarafından mevziî sulama tesisleri 
yapılmıştır. Bu arada Topraksu Genel Mü
dürlüğü Gülşehir'de 1 865 dekar sulanacak te
sis, Avanos'ta 800 dekar bağ sulaması yapıla
cak tesis iJe havzanın yukarı kısmında 10 000 
dekar kadar bir sahanın çiftlik plânlamasını 
ele almıştır. Çiftlik plânlaması J962 yılında 
tamamlanacaktır. Bu sahada çeltik - yem ne
batları - pamuk münavebesi kurulması müm
kün görülmektedir. 

2. Kızılırmak vadisinde pamuk ekimini 
teşvik etmek maksadiyle bir demonstrasyoıı 

25 . 1 . 1962 O : î 
programı hazırlamak üzere Vilâyet T. Ziraat 
Müdürlüğüne emir verilmiştir. 

.'). Kızılırmak vadisinde halen sulama şart
larında pamuğa nazaran çeltik daha iktisadi 
gözükmektedir. 

4. Sümerbaük Genel Müdürlüğü Pamuklu 
Sanayi Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; 
Nevşehir'de kurulmasına başlanan Tekstil Sa
nayii ratıtabl. olmıyaeağı mülâhazası ile 72 sa
yılı Kanuna, istinaden durdurulduğu anlaşıl
mıştır, 

Keyfiyet saygı ile bilgilerine arz olunur. 
Cavit Oral 

Tarım Bakam 





Toplantı: 1 
Dönem :1 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 

7244 sayıh Kanunda değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi baklandaki 263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim 
aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. Senatosu 

Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/20, C. Senatosu 1/3) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20.1.1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/20 

Sayı : 345 - 1948 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
263 sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 19.1.1962 tarihli 35 nci Birleşimde öncelik 
ve ivedilikle kabul edilen metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 13.12.1961 tarihinde Başkanlıkça Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 17, 19.1.1962 tarihli 34, 35 nci Birleşimlerinde de öncelik ve ivedilikle kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu Bapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 22.1.1962 

Esas No. 1/20 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan «7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 263 sayılı Kanun ile, Emekli, dul ve yetim aylıkları
na zam yapılmasına dair olan 279 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» Bakanlar Kurulu tarafından 
Millet Meclisine sunulmuştur. 

Millet Meclisinin 19 Ocak 1962 tarihli 35 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilmiş 
olan metin, komisyonumuza havale buyurulmakla, Maliye Bakanının da bulunduğu toplantıda in
celenip görüşüldü. 

Müzakereler sonunda tasarı, memleketimizin içinde bulunduğu şartların zaruri kıldığı bir ge
çici tedbir mahiyetinde görüşülmüştür. 

Bu bakımdan gerekçeler yerinde mütalâa edilmiş ve bu tehirin, 1962 yılında emekliye ayrı
lanların mağduriyetlerini mucibolmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı hakkında Maliye Ve-

S. Sayısı 22 
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Mliııin verdiği teminat da göz önünde tutularak. Millet Meclisinden çıkan metnin komisyonumuz
ca aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Tasarı, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu Başkanı 

Ankara 
H. 0. Bekata 

Ankara 
İV. Ağırnash 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Başkanvekili 
Sakarya 

T. Kapanlt 

Balıkesir 
K. öztaş 

Konya 
M. Kûıç 

Sözcü 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Bursa 
/: 8. Çağlayangü 

Malatya 
N. Yetkin 

Kâtip 

M. Zeren 

Giresun 
M. îzmen 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

7244 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu kanuna bâzı Jıükümler eklenmesi hakkındaki 263 
sayılı Kanun ile Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 279 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 263 sayılı Kanunla maaş ve ücret tutarlarına, 279 sayılı Kanun ile de emekli, 
dul ve yetim ayhklanna % 35 nîsbetinde yapılmış olan zammın, 263 ve 279 sayılı kanunların 
geçici 1 nci maddelerinde % 20 nisbeti üzerinden tatbiki için tesbit edilmiş bulunan süreler 28 
Şubat 1963 tarihine kadar uzatılmıştır. 

3.6.1930 tarihli ve 2683 sayılı Askerî ve mülki tekaüt Kanunundan evvelki hükümlere gö
re tahsis edilmiş olan emekli, dul ve yetim aylıkları ile aslı aynı hükümlere göre bağlanmış 
olan aylıklar bu hüküm dışında bırakılmıştır. 

279 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki (1.3.1961 - 31.1.1962) devresi (1.3.1961 -
28.2.1963) olarak, aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki (1.3.1962) tarihi de (1.3.1963) şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

« a « 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 22 ) 


