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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları üzerinde görüşüldü ve Cumhu
riyet Senatosunca, tasarının kanunluğu kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosunun, 1963 bütçesinin 
kabulü ve Şeker Bayramı dolayısiyle, üyelerin 
vatandaşlarla temaslarına imkân sağlamak üze-

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon üyesi 
Mustafa Yılmaz Jtnceoğlu'ımn, Ortaokul 2 nci 
sınıfa kadar gösterilen din derslerinin kâfi 
gelmediği, ortaokul 3 ncü sınıfta ve lisede din 
derslerinin seçme ders olarak konulmasına da-

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşane Üye

si Halit Zarbun'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/175) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmaz
lığı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/176) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna.) 

Raporlar 
3. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi'Remzi-

ye Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Ko
misyonunun 2 . 9 . 1961 talihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 23 sayılı Kararın Genel Kuralda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/3, C. Senato
su 4/5) (S. Sayısı : 90) 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi 
özdenoğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3 . 9 . 1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 4 /4; C. Senatosu 4/6) (S. Sayısı : 93) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 

re, 19 Mart 1963 Salı gününe kadar tatil yap
ması kabul edildi. 

19 . 3 . 1963 Salı günü sat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 

İhsan Hamit Tigrel Nizamettin Özgül 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

ir, sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/165) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversi
telerine bağlı Veteriner Fakültesi açılmasına 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Ta
rım Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/166) 

Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/60; C. Senatosu 4/7) (S. Sayısı : 
94) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 .2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 4/67; C. Senatosu 4/8) (S. Sayı
sı : 95) 

• 7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/70; C. Senatosu 4/9) (S. Sayı
sı : 92) 

8. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; C. Sena
tosu 2/36) (S. Sayısı : 31 e 2 nci ek). 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Macit Zeren (Amasya) 

BASK AN • •— - Bi rleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayı vardır, oturumu 

a yiyorum. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) Uündem ha

rici söz istiyorum. 

BAŞKAN --- (iündem harici daha evvel Sa
yın Sıtkı Ulay söz istemiştir. Hangi mevzuda 
Sayın Üren0?. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Trakya'da 
şiddetli kış sebebiyle husule gelen zararlar hak
kında. 

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

/. — Tabiî Üye Sıtkı, Ulay; siyasi partiler 
propaganda, ve mücadelelerinin memleket huzur 
ve sükûnunu bozmak istidadını göstermekte ol
duğu ve bu hususta dikkatli bulunulması hak
kında demeci 

BAŞKAN Buyurun, Savın l Hav. 

SİTKİ ITLAY (Tabiî Üye) - - Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; bâzı siyasi par
tilerimizin propaganda ve mücadeleleri, maale
sef bu tatil devresinde huzur ve sükûnu daha da 
bozucu bîr yola girmek istidadında görülüyor. 
Kimse darılmasın, mademki burası doğruluk ve 
hakikatlerin konuşulacağı yerdir, o halde 1 - 2 
satırla vicdanımın sesini sizlere aksettirmek mec
buriyetindeyim. 

Plân derken, hu çekişmelerimizle vatandaşın 
tahammül mülkünü satmalmaktayız. Sayın Baş
bakanımız, «böyle muhalefetler geçirdim» buyu
ruyorlar. Ama her halde plân değil, belki ekmek 
bekliyen vatandaş!aki tahammül takatini de her 
halde Ölçmektedirler. Bu tahammülsüzlük bence, 
açlıktan ziyade biraz da siyasi olmaktadır. Sayın 
Gümüşpala kelle koltukta buyuruyorlarmış. Fa
kat buna rağmen arabalarını doludizgin yine sü
rebiliyorlar. Kendilerinden istirham ederim, bu 
muhterem kelleyi koltuktan çıkarsınlar da mil
letin selâmeti namına muhalifleriyle gözgÖze ge

lip konuşsunlar ve anlaşsınlar, şayet kendileri 
çıkaramıyor ise, biz de elimizden gelen gayretle 
takatimiz dâhilinde kendilerine yardım edelim. 
Bilhassa burada, yüksek tahsil görmüş yaşları 
başları olgun, her sahada tecrübeli arkadaşları
mız her halde benini kadar bu sapılan yolların 
çıkmaz birer sokak olduklarını takdir buyurur
lar. Vakit erken iken bizler el ve fikir birliği ile 
doğru yolu mutlaka bulmak zorundayız. Sizleri 
bu derde derman olabilecek şikâyet mercii bul
duğum için, resmen ve şifahen müracaat ediyo
rum ve sizleri size âdeta şikâyet ediyorum. Bu 
sebeple merciler lütfen işe seyirci kalmasınlar 
ve tavassutlarını esirgemesinler. Halen yeni bir 
çalışma devresine giriyoruz. Bâzı tecrübeli ve 
yaşlı arkadaşlarımızın daha evvel tavsiye buyur
dukları gibi, bu devrede her şeyden evvel ve 
müstaceliyetle siyasi temsilcilerimizin barış ve 
anlayış yoluna sokulmasını elbirliğiyle sağlıya-
lım. 

Bu arada partiler Teşkilât Kanununu ele ala
rak hep beraber parti karoserileriıııize, icabında 
kullanılmaları için sağlam frenler takalım. Bu 
mâruzâtımı, «kızım sana söylüyorum, gelinim 
sen anla» kabilinden çokluğiyle Millet Meclisin
deki gene ve coşkun arkadaşlarımızın cümlesine 
rnci buldum. 

Yeni girdilimiz bu çalışma devresinde, basa-
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rı dileklerimle, hürmet ve muhabbetlerimi lütfen 
kabul buyurunuz saym senatörler. (Orta sıra
lardan alkışlar) 

2. — Balıkesir (iyesi Hasan Ali Tür her ve 
Tekirdağ Üyesi Helamı Üren'in; şiddetli kış ve 
yağmurların memlekette husule getirdiği tahri
bat ve bundan zarar görenlere yardım yapılması 
hakkındaki demeçleri ile Bayındırlık Bakanı ll~ 
yas Seçkin ve İmar ve İskân Bakam Fahrettin 
Kerim GÖkay'ın aynı konudaki açıklamaları 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türker. 
HASAN ALÎ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

ym Başkan, sayın senatörler; hepimiz Cumhuri
yet Senatosunun kısa tatilinden bilistifade secim 
bölgemizi gezmiş, görmüş ve bu seyahatten dön
müş bulunuyoruz. Burada Balıkesir ve kazala
rında gördüğüm bir husus üzerinde, yani su bas
kınları üzerinde birkaç kelime konuşmak sure
tiyle huzurunuzu işgal etmek isterim. 

Bu sene memleketin birçok yerlerinde su bas
kınları meydana geldi. Bunları hepimiz biliyo
ruz ve yakından takibediyoruz. Tahmin ederim 
ki, Hükümet de bu baskınları yakından takibet-
mektedir. Yalnız, ben kendi seçim bölgemde 
bilhassa Manyas, Gönen, Susurluk, Bandırma, 
Dursunbey ve Havran gibi kazalarda ve yine 
Balıkesir'in merkezinde gördüğüm su baskınla
rının sebebiyet verdiği fecaati üç - beş kelime ile 
arz etmek ve esasen dikkatli olan Hükümetin dik
katini bir kere daha çekmekti1 fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Bugün Manyas Ovası tamamen su altında
dır. Oraya gelen sular, maalesef bereket getir
memiş, mevcut bereketi ve ekilen güzlük ekim
leri de almış götürmüştür. Üstelik yazlık elcim 
ekmek zorluğu da vardır. Yazlık ekim için Hü
kümetin bir alâkasını da göremedik. Kepsut'ta 
yıkılan ufacık bir köprü, 18 Aralıktan beri, Kep-
sut kazasını ikiye bölmüş durumdadır. Ufak bir 
gayret ile bu köprü yapılabilecek durumda iken 
hâlâ el atılmamıştır. Valiyi ziyaret ettik, Kara
yollarına atıyor. Karayolları bilmem ne der? 

Yine Kepsut'un bâzı mahallelerini su basmış, 
evlerinde oturan aileler daimî tehdit altında bu
lunduklarından geceleri, ellerinde1 fenerlerle nö-
betleşerek geçirmektedirler. 

Manyas'ın çok köylerinin etrafı, dört tara
fından çevrelenmiş bir şekilde halen su altında
dır. Manyas'ın açıkgöz ve uyanık kaymakamı bu 

19 . 3 .1963 O : 1 
feci durumun çeşitli resimlerini tesbit etmiş 
durumdadır. İmar ve iskân Bakanı Saym Gök-
ay'a bu resimleri takdim edeceğini umarım. Bu 
yerlerin, Hükümetin yetkili gözleri ile takibedil-
mesi, fırsat bulunursa böyle sıkıntılı anlarda 
yardım yapılması, bu şekilde yardım bekliyen 
Balıkesir halkını memnun edecektir. Bugünkü 
manzarası ile, siyasi durumları bir tarafa bıra
kırsak, Balıkesir, iktisaden Hükümetin yardımı
nı ve uzanacak yardım elini kül halinde bekle
mektedir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım, efendim. 

BAŞKAN — Saym Üren, sizinki de kış do-
1 ay isiyle idi, değil mi? ikisini birden Bayındır
lık Bakanı cevaplandırır, diye soruyorum. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun, siz de konuşun, son
ra Bayındırlık Bakanı cevap versin. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Çok Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu sene Trak
ya, çok uzun yıllardan beri görmediği ve geçir
mediği bir kışı geçirmiş bulunmaktadır. Yüzbin-
lerce dekar arazi sel ve don sebebiyle harabol-
muş ve mahsul de sıfıra düşmüştür. Ancak, bu 
tatil sırasında Tekirdağ'da yaptığımız seyahat
ler sırasında gördüğümüz manzara, hiç de iç açıcı 

değildir. Burada da sel ve don felâketleri ile 
karşı karşıya kalınmıştır ve bilhassa yol ve ekim 
sahaları bakımından fecî bir manzara arz et
mektedir. Saym Bayındırlık Bakanının ifade bu
yurduğu gibi, Trakya'da yol, bugün hiç kalma
mıştır. Bu bakımdan Hükümetin dikkatini bu 
tarafa çevirmesini ben hassaten istirham ederini. 
Buraya ait bir misal arz edeyim : Hayrabolu ka
zamızın iki giriş ve çıkış noktası vardır. Alpul-
lu üzerinden Lüleburgaz bir, bir de Tekirdağ 
üzeri tiden Hayrabolu Tekirdağ arası yolu. Sel 
yüzünden Hayrabolu Tekirdağ arası iki ay müd
detle su altında bulunmuş, yollar harabolmıış, 
geçit veremez hale gelmiştir. Yine iki ay evvel 
bugün geçit vermiş durumda bulunan Hayrabo
lu ile Alpullıı arasındaki büyük köprü yıkılmış, 
bu kaza iki ay müddetle sular altında mahsur 
kalmıştır. Hayrabolu ovası vâki sel felâketi yü
zünden ki, Türkiye'nin en bereketli yerlerinden 
biridir, bire 15, bire-25 mahsul alır, kışlık .mah
sullerinin tamamı mahvolmuş durumdadır. Yine 
Tekirdağ'ının sahil boyları, dondan tamamen 
müteessir olmuş, bütün mahsul €/< (îO - 70 i m ah-
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volmuş durumdadır. Bizlerin istirhamı; Hükü
metin bu yola gözlerini çevirmesi ve harabolmuş 
bulunan yerlere yardım elini bir an evvel uzat-
masıdır. 

Ancak şunu da teessürle ifade edeyim ki; bu 
yerlere, kışlık mahsulü harab olmuş vatandaşla
ra yazlık ekimi için tohum temin etmek ıMecbu
riyeti vardır. Tekirdağ havalisi, yalnız Tekir-
dağı'na münhasır olmak üzere yazlık olarak kuş-
otu eker. Bugün su ve çamur yüzünden, tarlala
ra girilemediğinden bunun ekim zamanı geçmiş
tir. Ayçiçeği ekimi, orabanj hastalığı sebebiyle 
ekim tatil edilmiştir. Bundan temizlenmiş ekin 
de az olduğundan, kışlık ekimden kalan tohum
luklardan başka da tohumluk temin edilemiye-
cektir. 

Geriye kalıyor, melez mısır. Melez mısır, Te
kirdağ'ında yapılan tatbikatında asgari 720 kilo 
mahsul vermektedir ki, bu iyi bir gelir kayna
ğıdır. Ancak Ziraat Vekâletince 15 300 kiloluk 
bir tahsis yapılmış, bilâhara bu tahsis 2 700 kilo
ya düşmüş bulunmaktadır. 

Tekirdağ'ın melez mısır tohumluk ihtiyacı 
ise asgari 20 tonun üstündedir. Burada vekâlet
le yaptığım temasta ihtiyacın ancak ithal sure
tiyle temin edilebileceği ileri sürülmektedir. 
Eğer Nisan 15 e kadar bu tohumluk temin edi
lemezse ve bu zamana kadar köylünün eline geç
mezse, bu sene Trakya'da köylü ve dolayısiyle 
bir çiftçi memleketi olan Tekirdağ'ın köylü olan 
halkının alış - verişi sıfıra düşecek ve esnaf da 
köylüden aşağı kalmamak üzere sıkıntı içinde 
bulunacaktır. Hükümetin gerekli tedbirleri al
masını bilhassa rica eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, pek 
muhterem senatörler, Balıkesir ve Tekirdağ Se
natörü arkadaşlarımın bu sene kış mevsiminde 
Marmara ve Trakya bölgesinde meydana gelen 
büyük seylâp ve sel âfetleri dolayısiyle yolların 
bozulduğu, köprülerin yıkıldığı ve büyük arazi
nin sular altında bulunduğunu ifade buyurdu
lar ve bu hususta Hükümetin gayretlerini artır
masını talebettiler. Tekirdağ Senatörü arkada
şım Selâmi Beyefendi de ayrıca zirai bakımdan 
bâzı tedbirler alınmasını ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar, sayın milletvekili ar
kadaşlarımın gündem dışı konuşmalarına bu ko-
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nular hakkında izahat verirken arz etmiştim, bu 
izahatımı burada da tekrarlıyacağım. 

Filhakika, bu sene • kış mevsimi Türkiye'nin 
Trakya, Marmara havzası, Çanakkale, Sakarya 
ve Çukurova'da sel âfetleri birbirini tevali etti. 
Hakikaten 25 - ;î() seneden heri görülmemiş de
recede yağışlar aldı. Bâzı bölgelerde bu yağışlar 
tahribat yaptı. Bilhassa Trakya'da Karayolları 
büyük tahribata mâruz kaldı ve son 40 senede 
görülmemiş soğuklar hayatı felce uğrattı. 

Muhterem arkadaşlarım, bayramın üçüncü, 
dördüncü gününü ben, Trakya yollarının bir 
an evvel trafiğe açılması hususunda arkadaşla
rımın yaptığı çalışmaları, bizzat başlarında bu
lunarak, bölge ve şube müdürleri ile takibet-
mekle geçirdim. Trakya'daki yol tahribatı kar
şısında, buraların bu sene yeni yol yapımının 
daha evvel ve öncelikle ele alınması hususun
da, bölge müdürüne bizzat yerinde direktif ver
diğim gibi, buraya yaptığım seyahatte umum 
müdüre aynı şekilde sel âfetine mâruz kalan 
yol ve köprülerin düzeltilmesi hususunda, 1963 
yılı icra programında öncelik verilmesi hak
kında lâzımgelen direktifleri de vermiş bulu
nuyorum. Selâmi Beyefendi emin olsunlar, bu
yurdukları yolların bakım ve tamiri öncelikle 
ele alınacak ve mevsimin ilk başlangıcında ön
celikle bu işler yapılacaktır. Trakya havzası
nın büyük şanssızlığı Meriç nehrinin kendi 
taşkınlıkları olmuştur. Yunanistan'la aramızda 
gerçekleştirilmesi tesbit edilen Harzo projesin 
nin gerçekleşmemesinden Meriç nehrinin şed
deleri yapılamamıştır. Bu sene 8 bin metre 
küb hacmmda büyük miktarda görülmemiş bu 
sular şeddeleri patlatmış ve büyük taşkınlara 
sebebolmuştur. Ama bu sene iki Hükümet yet
kilileri arasında varılan anlaşmaya, göre, 1955 
senesi anlaşması esaslarının kısa zamanda ger
çekleştirilmesi prensibine varılmıştır. Bundan 
sonra Meriç nehri taşkınlara sebebiyet veremi-
yecek bir şekle sokulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu taşkınlar 
sırasında .Hükümetiniz lâzımgelen dikkat ve 
alâkayı göstermiştir. Şurasını memnuniyetle 
ifade edeyim k i ; başta vali, kaymakam ve na
hiye müdürleri olmak üzere bütün Devlet teş
kilâtı, ordu birlikleri canla başla âfetlerin vu-
kubulduğu mahallerde zararın önlenmesi' için 
birbirleriyle iş birliği yapmışlar, çalışmışlar, 
gayret sarf etmişler ve hakikaten bunda da mu-
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vaffak olmuşlardır denilebilir. Hiç can kaybı 
olmamıştır bu sel, taşkın ve âfetler esnasında. 
Ve su baskınlarına mâruz kalan arazinin tahli
yesi için, şu anda, yalnız Meriç nehri kena
rında 60 tan fazla su pompası çalıştırılmakta
dır. Biraz evvel konuşan arkadaşlarımın ifa
de buyurdukları Manyas, Susurluk suyunun 
taşkınları, yerinde ve saat başı itibariyle ta-
kibedildi. Şeddelerin, ilk defa büyük bir su 
taşkınına dayanıp dayanamıyacağmı takibet-
tik. Çok daha büyük felâketler olabilirdi. Şed
delerin kısmen bozulan yerlerinin tamiri yine 
Devlet Su İşleri programının başına alınmış
tır. Bu arada suların tahliyesine çalışılacak
tır. Bu işler, su taşkınları 30 - 40 senede bir 
olduğu için ancak normal vasıtalarla çalışma
lar devam etmektedir. Bu işler 3 - 5 gün için
de tahakkuk edecek cinsten değildir. 

Selâmi Beyefendinin buyurdukları, çiftçi
nin kışlık ekimini yapamadığı hususuna gelince: 
Ziraat Bankası, Ziraat Vekâleti ve Ticaret Ve
kâleti yetkililerinin ifade ettiklerine göre, çift
çinin kışlık ekim yerine yaızlık ekim yapmaları
nı temin etmek için her türlü imkân sağlana
cak ve tedbirler alınacaktır. Arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın imar ve İskân Bakanı. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, aziz senatörler, Sayın Ba-

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabrı Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil buradalar. 
Hükümet adına cevap verecek var mı? Yok. So
ru gelecek Birleşime bırakılmıştır. (Sağdan, 
«İki tane Başbakan Yardımcısı var. Cevap ver
sinler» sesleri) 

Efendim, Riyasetin vazifesi, Hükümet adına 
cevap verilip verilmiyeceğinin sorulmasıdır. So
ruldu ve Hükümet adına cevap verecek kimse 
bulunmadığı anlaşıldı. Yapacak başka bir şey 
yoktur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
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lıkesir Senatörü bu sene vukubulan âfetler mü
nasebetiyle Bakanlığımızın da ilgisini çeken bir 
konuşma yaptılar. Bu sene hakikaten memleke
timizin birçok yerinde sel âfetleri, kayma 
âfetleri gibi hâdiseler vukubulmuştur. Bakanlığı
mızın bu hâdiseler muvacehesinde, hattâ doğru
dan doğruya bölgelerden haber alma veyahut 
her hangi bir şekilde ıttıla kesbetme ânından 
itibaren âcil yardımlarda bulunması ilk vazife
sidir ve bu her yerde yapılmıştır. Bu esnada 
Kızılay da yardıma iştirak etmiştir. Bayındırlık 
Bakanlığı da âfet zamanında vazifelidir. Bu hu
susta llyas Seçkin arkadaşım izahat-verdi. Fakat, 
hâd devre geçtikten sonra, yine Bakanlığımız 
vazifeli olarak muhtacolan ilgili yerlere yardı
ma devam eder. Bu suretle elimizde bulunan, bu 
sel dolayısiyle vukubulan kaymalar, heyelanlar 
ve diğer âfetler için, ilgili mütehassıslar, halen 
âfet sahalarına gitmişlerdir. Ve aldıkları netice
ye göre, derhal Bakanlar Kurulundan bir karar 
almak suretiyle köylerin nakli veyahut, zarar 
görenlere evler yapmak için yardım hususunda, 
âfetler fonundan elimizde kâfi miktarda ödenek 
mevcuttur. Arkadaşlarım müsterih olsunlar, ge
rek Karadeniz, gerekse Çukurova bölgelerine, 
hattâ Manyas'a bizzat gitmek istedim. Ama o 
gün, öyle işler oldu ki, gitmek mümkün olmadı. 
Fakat ilk fırsatta gideceğim. Onun için keyfiye
ti saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Mehmet tlkuçan'ın, Korkuteli Havzasını sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja 
dair sözlü sorusu • ve Bayındırlık Bakam îlyas 
Seçkin'in cevabı (6/133) 

BAŞKAN — Sayın llkuçan buradalar. Sayın 
Bayındırlık Bakanı buradalar. Soruyu okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlişikte sunduğum sözlü sorumun Bayındır

lık Bakanınca cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Mehmet llkuçan 
Antalya 

Son senelerde meyvacılık ve sebzecilikte sü
ratli bir gelişme gösteren Korkuteli Jıavzasım 

5 — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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sulamak için selâmet boğazında bir baraj yapıl
ması hususunda üç senedir etütler yapılmakta 
idi. 

i. Barajın yapılmasına katı karar verilmiş 
midir? 

2. Verilmiş ise ilk beş yıllık uzun vadeli plâ
na dâhil midir? 

3. Dâhil ise 1963 bütçesine bu hususta bir 
ödenek ayrılmış mıdır? 

Sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Mehmet îlkuçan 
Antalya 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Antalya Üyesi senatör arka
daşımın sualine arzı cevap ediyorum. Korkuteli 
proje temel ve malzeme etütleri incelemeleri bit
miştir. 5 yıllık plânın 1963 icra programına alın
mıştır. 1963 icra programında lüzumlu ödeneği 
konmuştur. Önümüzdeki 15 - 20 gün içinde bir 
ecnebi profesör ile istişareden sonra ihaleye çı
karılacaktır. Hürmetlerimle arz «ederim. 

BAŞKAN — Sayın Îlkuçan. 
MEHMET ÎLKUÇAN (Antalya) — Sayın 

Bakana, teşekkür ederim, memleketim adına, so
ruyu sorduğum zaman verilen malûmatın bir 
kısmı mevcut değildi. Onun için sormuştum. Zah
met oldu, çok teşekkür ederim. Korkuteli ve 
dolayısiyle memlekete çok hayırlı bir tesis kuru
lacaktır ve en yakın zamanda da kendisini amor
ti edip başka tesisler için de esas olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — (Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Boğu'ya tâyinlerini istiyen muh
telif meslek sahibi kimselere dair sözlü sorusu 
ve Başbakan adına. Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısı Hasan Dinçer'in cevabı (6/137) 

BAŞKAN" — Soru sahibi burada. Başbakan 
adına cevaplandırılacaktır. Soruyu okuyoruz : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanjığına 
Doğu'ya tâyinlerini istiyen muhtelif meslek 

sahibi kimselerden bâzılarının Doğu'da istihdamı 
caiz bulunmadığı beyanı ile tâyin edilmedikleri
ni muhtelif vesilelerle öğrenmiş bulunuyorum. 
Bu itibarla; 
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a) Doğu'da istihdamları caiz bulunmadığı 

yolunda Hükümet veya Bakanlıkça haklarında 
karar ittihaz olunmuş kimseler olup olmadığı
nın, varsa 

b) Bunların kaç kişi ve kimlerden ibaret ol
duğunun ve verilmiş olan bu kararların mesnedi
nin ne olduğu diğer bir mâna ile zan altında 
bulundurulan bu eşhasa isnat olunan efalin da
yandığı kanuni, hukuki sebep ve vakaların, 

c) Alman bu nevi kararların Anayasa mu
vacehesindeki hukuki kıymetlerinin Hükümetçe 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

13 . 12 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu 

Siirt Üyesi 
Lâtif Aykut 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 

BAKANI HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar 
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler, Lâtif Aykut arkadaşımın sözlü sorusunu 
cevaplandırıyorum. Haklarında, Doğu'da istih
damları caiz bulunmadığı yolunda karar alınmış 
eşhas yoktur. Anayasamıza göre, bu konularda 
ödevin gerektirdiği nitelikten "başka bir ayırım 
gözetilemez. Hükümet, sadece Doğu illerinde 
vazife görecek memurlarımızın daha iyi vasıfta 
olanlar arasından seçilmesini sağlamak için bâ
zı teşvik edici tedbirler düşünmektedir. Ezcüm
le, bu bölgelerde görev alacak memurlara bir 
mahrumiyet tazminatı verilmesi, memur çocuk
larının tahsillerine yardım edilmesil memurlar 
ve ailelerinin sağlıkları için yardım edilmesi ve 
mahrumiyet bölgelerinde, çalışacaklara bir mik
tar kulem zam mı verilmesi gibi hususlar üze
rinde durulmaktadır. Bunun dışında alınmış bir 
karar olmadığını tekrar arz ederim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Aykut. 
LÂTİF AYKUT (Siirt) — Muhterem Baş

kan, sayın üyeler; Hükümet namına cevap ver
mek lûtfunda bulunan Başbakan Yardımcısı Ha
san Dinçer Beye teşekkür ederim. Ancak, ken
dilerinin kürsüde sarahaten ifade ettikleri veç
hile, muamelenin bu yolda, bulunmadığına dair 
yedimizde vesaik mevcuttur. Bâzı doktor, mü
hendis ve başka mesleklere mensup kimselerin 
sarahaten Doğu'da çalışma isteklerini ilgili ma-
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kamlara bildirdikleri halde, bunlar hakkında, 
«Doğu'da istihdamları caiz değildir.» kaydiyle 
oraya tâyinlerinin yapılmamış bulunduğunu öğ
renmiş bulunuyoruz. Böyle muamele bulunma
dığını sarahaten ifade ettiklerine göre, bu ba
kımdan kendilerine müteşekkir bulunuyoruz. 
Bu celsenin dışında bu kabil kimselerin isimle
rini zikredeceğiz ve kendilerinin beyanları hilâ
fına Hükümetçe karar ittihaz edildiğini kendi
lerine ayrıca isbat edeceğiz. Çok şayanı şükran
dır ki, Hükümet, hakikaten buradan, bu kürsü
den böyle bir kararı bulunmadığını ve sureti 
katiyede bu kabîl kimseler için bir şey düşünül
mediğini ifade etti. Biz bunları bir taahhüt 
olarak kabul ediyoruz. Bu itibarla teşekkürleri
mi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Başbakan Yardım
cısı. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI HASAN ÜÎNÇER (Afyon Karahisar 
Milletvekili) — Efendim, bu mevzuda Hüküme
tin görüşünü ve alınmış bir kararının mevcudol-
madığmı cevaplarımda arz etmiş bulunuyorum. 
Muhterem soru sahibi arkadaşım, elinde bâzı 
vesaikin mevcudolduğunu ifade ettiler. Bu vesa
iki lütfedip bize tevdi ederlerse üzerinde en bü
yük hassasiyeti göstereceğimize itimat buyur
malarını rica ederim. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. (Buradan 
söylensin, sesleri.) Efendim, soru sahibi bunu 
ibraz etmemiş, Hükümet de burada ibrazını is
tememiştir. Hükümet ile soru sahibi bu mevzuu 
aralarında görüşürler. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Kadıköy semtindeki 
Kurbağalıdere mıntakasına dair sözlü sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı İl yas Seckin'in cevabı (6/142) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bayındır
lık Bakanı, burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların, Sayın Bayındırlık, Sa

yın Dahiliye ve Sayın Sağlık vekilleri tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
dilerim. 

İstanbul Senatörü 
Rifat öztürkçine 

İstanbul Kadıköy semtindeki yakın tarihe 
kadar; tarih boyunca bir mesire yeri olarak ta-
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nman Kurbağalıdere mıntakası bugün halk sağ
lığını her hususta tehdit- eder bir durum arz et
mektedir. Şöyle ki : 

1. Lâğımlar dereye akıtılıyor, 
2. Vidanjörler dereye boşaltılıyor, 
3. Sebze, pancar gibi gıda maddeleri dere

de yıkanıyor, 
4. Fabrika, hastanelerin lâğımları dereye 

akıtılıyor, 
5. Sivrisinek yatağı oluyor, 
6. Tifo gibi salgm hastalıklar her an teh-

didetmekteclir, 
7. Kerih, müstehrik kokusu ile oturulması 

ve hattâ o civardan geçilemiyecek kadar etrafı 
taciz etmektedir. 

Bu hususta alınacak tedbirler nelerdir? 
BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎL YA S SEÇKÎN 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler. İstanbul Senatörü Muhterem 
Rifat Öztürkçine'nin Kurbağalıdere hakkında 
sordukları sualin bir kısmını, bundan evvelki 
celselerde muhterem arkadaşım İmar ve îskân 
Bakanı Profesör Fahrettin Kerim Gökay cevap
landırmışlardı. Sual, aynı zamanda bendenize de 
tevcih edilmiş olduğu için bu husustaki Bakan
lığım görüşünü Muhterem Senatoya arz etmek 
isterim. 

Kurbağalıdere civarındaki evlerin kanalizas
yonlarının aktığı ve bu sebepten derenin pek fe
ci duruma düştüğü doğrudur. Ancak Bayın
dırlık Bakanlığının bu meseleyle alâkası, 6200 
sayılı Kanuna göre şehir ve kasabaların kanali
zasyon projelerini tetkik ve tasdik etmekten 
ibarettir. Bunun dışında Bakanlığımın bu ko
nuda yapacağı bir şey yoktur. 
vatandaşlarla temaslarına imkân sağlamak üze-

Yalnız fKurbağalıderenin İbir hususiyeti var. 
Mahallî idareler, belediyeler /bundan sonra ya
pılacak binaların kanalizasyonlarını münasip 
'bir şekilde denize akıtmak yoluna giderlerse, 
derenin pislenmemesine mütaallik tedbirler alır
larsa bizim yapacağımız iş, bu dereyi temizle
me ve bir daha bu şekilde pislenmemesine hiz
met etmektir. Bu durum devam ettiği müddet
çe, (Kadıköy semtinin kanalizasyonu Kurbağalıde-
reye aktığı müddetçe Bayındırlık Bakanlığı her 
6 ayda bir bu dereyi temizletse de yine 6 ay 
sonra, bugünkü feci durum meydana gelecektir. 
Onun için îstaribul Belediyesi ve Bayındırlık 
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Bakanlığı müştereken ealışabilirse, ıbu işte bir 
hizmet yapmak imkânı- hâsıl olur. Bendenize 6 
aydan beri çeşitli zamanlarda mebus ve senatör 
arkadaşlarım ve Kadıköy semtinde oturan va
tandaşlar, ibu halden şikâyet etmişlerdir. Tet
kik ettirdim, sadece bu derenin temizlenmesi, 
meselenin halli için kâfi (gelmemektedir. Daha 
evvel bu dereyi pislemiyecek tedbirlerin alın
ması lâzımdır. Bu tedbirler alındığı takdirde 
Bayındırlık Bakanlığının Limanlar Yapım Dai
resinin elinde mevcut tarak makinaları ile te
mizlenmesi ye bir daha pislenmeden, hakikaten 
vaktiyle güzel bir mesire yeri olan, bu kıymet
li beldenin temizlenmesi bir kıymet hâsıl ede
bilir. 

Bayındırlık Bakanlığı olarak kanalizasyon 
işinde Ibizim bir kanuni icra salâhiyetimiz ol
madığı için, işin o tarafına ıbiz karışmamakta
yız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimde imar ve is
kân Bakanı, 30 ncıı Birleşimde içişleri Bakanı 
cevap vermişler ve siz bunun üzerinde konuş
muştunuz. Şimdi tekrar konuşmak ihtiyacım his-
sediyormusunuz, efendim? 

RİFAT ÖZTÜRKÇiNE (istanbul) — istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇiNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Saym Vekilin 
arz ettiği gibi, hâdise o şekilde değildir. Sayın 
Vekilimiz 'belediye tarafından kanalların akı
tılması işi durdurulduktan sonra, temizlemek 
suretiyle bu işin halledilebileceğini beyan etti
ler. Halbuki coğrafi durum o vaziyette değil
dir. Ben o maksatla ıSayın Vekile sual tevcih 
ettim. Benim iSaym Vekile sual tevcih etme
min sebebi, derenin ve denizin coğrafi vaziyeti 
şu şekildedir. Sayın Vekilimiz esasen kendileri 
de Kadıköylüdür, ama bendeniz müsaadenizle 
derenin durumunu anlatayım : 

Deniz daha yukardadır, dere daha aşağıda
dır. Dere daha daha aşağıda olduğu içindir ki 
akış temin edilemiyor. 

Şimdi bendeniz Sayın "Vekile soruyorum; 
bu durumun izalesi yönünden Bakanlık olarak 
ne düşünüyorlar? Lütfen onun cevabını versin
ler, ondan sonra konuşalım. 

Hepinizi hürmetle (selâmlarım. 
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BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara Milletvekili) — Pek muhterem arka
daşlar; Sayın öztürkçine sorusunu burada ta
mamladılar. Kendileri doktor, ben maliyeci, iki
miz de mühendis değiliz. Dediler ki deniz yük 
sekte, dere aşağıda. Burada söylendi bu coğrafi 
durum. 

Şimdi sorularını tekrar arz edeyim; burada 
öyle 'bir şey yok. «Lâğımlar dereye akıyor, vi-
daj arabaları dereye boşalıyor, fabrika, hastane 
lâğımları dereye akıyor v.s.» 

Sorularında, ne denizin yüksekte, ne dere
nin aşağıda olduğu hakkında bir şey yok ki 
bendeniz teknisyenlerden malûmat alıp geleyim. 
Ben burada, kanunii salâhiyetleri dâhilinde ba
na bilgi veren teknisiyenlerin ifadesini olduğu 
gibi; en ufak 'bir şey, filklr ilâve etmeden arz 
eittiiım. Eğer /böyle bir durum varsa, pompa, is
tasyonları kurulur, veya başka, bir yolla Knr-
bağalıdere'nin suyu denize en iyi şekilde boşaltı
lır. Bu da teknik bir nnesel'edir, münaikaşa'sına 
mahal olmadığını arz ederim. 

iTürme'tleriimle. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

/>. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçUgiI'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Sayın Diıkeçliıgil, burada'kır mı?. 
Burada Hükümet adına cevap verecek?., (içiş
leri Balkanı yok sesleri). fJelecek Birleşime kal
mıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim (Uray'in, korunmaya muhtaç çocuklara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/146) 

'BAŞKAN — Sayın (Hiray?.. (Yok sesleri) 
l . (S . I9'ö2 tarihinde 26 mıcı Birleşimde de 

bulunmadıkları için soru düışmüş'tür. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Hifat Öztürkçine'nin, İstanbul 'un nâzım plânına 
dair sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı llyas 
Seçkin'in cevabı (6/150) 

BAŞKAIN — Sayın Bayırdırluk Balkanı ve 
Sayın özıtünkçine buradalar, soruyu okutuyto-
ruım. 
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Üumlhuriyet Senatosu '.Başkanlığına 

Aşağıdaki Ihususların Bayındırlık, Bakanı 
tarafından sözlü olarak Cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederini. 

Dr. Rii'a't öztürkeiıne 
fsitanbul Sena türü 

1. — istanbul'un nâzım planı yapılmış mıdır? 
2. — Başlanmış ise ne safhadadır, ne zaman 

bite'Cektir? 
3. — 'Nâzım plân şelhre 'bir istikamet, kıy-

anet ive veeJhe vereceğine göre bu hususta 'alınan 
ve 'alınacak tedbirler neleridir? 

4. — Bu nâziıiıı plânın tatbikin da arsa spe
külâsyonunu önliyeicek tedbirler alınmış mı
dır? 

5. —- Alsına köprü, it ün el. veya sualtı köprü
sü işi ne safhadadır ve ne zaman 'başlanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurunuz, ,Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 

(Ankara. Milletvekili) — Sayın tstaııibul Sena
törü Rıfat öztürkç.ine ankadaşımızın Bakanlığı
ma. tevcih ettikleri «nal 'hususunda cevabım İma 
olacaktır. 

Filvaki J'96'3 bütçe görüşmeleri dolay isiyle 
Muhterem Senatoya bu hususta, kâfi mmlktardaı 
izahat 'verdiğimi tahmin ediyorum. Bu asma. 
'köprünün 19'55 - 1956 senelerinde bir projesi 
yaptırılmıştır. Köprünün, yalnız çelik konstrük-
siyon kıtamı 35 milyon dolara, (köprünün ib ağlan-
ti yollarınım da 8 milyon liraya çıkacağı tahmin 
edilmlişıtir. Bu kadar büyük (meblâğı gerektiren 
Istanlbul Asma .Köprüsü, Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımda yer al mam ıştır. Arz 'ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZlrrÜRKrl!Nl^(ilst;aulbul) — Sayın 

Ba'şkan, sayın arkadaşlar; ^Saym Balkanımız, Is-
taribu'l Asma Köprüsünün 5 yıllık plâna'alınma
dığını burada beyan ettiler. Halbuki, l)âzı fir
malar, lıer türlü masrafları kendilenin'e aiid ol
mak üzere, bir vâdeye ta'bi olmak şartiyle, asma 
'köprünün yapılabileceğini beyan ettiler. Şimdi, 
bâzı 'yerli firmalarımıızın, bu İşin asma köprü
den ziyade, su altı köprüsü şeklinde yapılacak 
olursa daha. ucuza, nıalolacağı ve bu iki cidarlı 
olduğu takdirde, havadan at ılıcak Ih er hangi 
bir su bombası tazyiki, karşısında mukavim ola
bilecekleri, ileride herhangi bir harb vukuun
da, deniz trafiğinin kapanmasına imkân okuya
cağı yönünden, su altı köprüsünün daha yerin-
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de olacağı, havai kartların ve köprünün düğer iki-
ısımlannm bakım muasraflarmım diğerine naza
ran çok 'olacağından Iba'hisle su altı köprüsünün 
daha ucuza mal ola cağı, ışeiklinde Ibâzı nıüihen-
dis arkadaşlarımız müracaat eıtimiş'lıerdir. 

Şimdi yine 'burada 'bu mevzudan sonra bah
setmek istediğim bir 'husus da, eskiden yapılmış 
olan haritaların, talbiî o zaman ılıma r ve iskân 
Yekâlefi yoktu, nirengii nlolktaları ve poligon 
noktaları nazarı itibara alınmadan yapılan ka-
ritalar tapu ifrazlına esas teşkil etmiştir. Bu if
razda meselâ, Küçükçe'kmece içerisinde 'Soğuksu 
m in t ak a sının vaktiyle yapılan halitalarında ni
rengi ve poligon noktaları nazarı (itibara alm-
•maimış ve bu haritalar zamanında bu şekli'lde 
tasdik (edilmiştir. 

Bugün bu 'bölgeden kadastro geçtiği zaman, 
fiilî durum, kadastro durumuna uymamaktadır. 
Yine Küçükçekmece civarındaki kadastro müd
deti bu ayın 22 sinde biteceğine göre en aşağı 
6 000 vatandaş, 6 bin parsel, birbirlerine kay
mak suretiyle, vatandaşların binaları bu parsel
lere tecavüz etmiş duruma gelmek suretiyle, bun
lar mağdur bir hale düşeceklerdir. 

Hazır Sayın imar ve îskân Bakanı burada 
iken, bu durum daha evvel de kendilerine sorul
duğu için, bu husus aydmlanmamıştır. Ve bize 
bu vatandaşların ıstırapları sonradan intikal et
tiği için, hiç olmazsa Küçükçekmece'deki 
1 . 7 . 1935 te yapılan 1/2 500 ölçekli haritalar, 
poligon ve nirengi noktaları nazarı itibara alın
madan yapılmış, bugünkü kadastro durumu ise 
nirengi ve poligon noktaları da nazarı itibara 
alındığı için, vatandaşların parselleri birbiri içe
risine girmekte, evleri birbirinin içerisine gir
mektedir. Bu hususların ıslahı için ya yeniden 
o bölgenin fiilî durumuna göre, kadastral vazi
yetinin tashihi veyahut da bir an evvel îmar Ka
nununun 42 nci maddesinin tatbikiyle orayı ha
mur haline getirerek, parselasyon işinin yeniden 
yapılmasını zaruri görmekteyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem Başkan, evvelâ bir 
usul meselesine, Riyaset Divanının dikkatlerini 
çekmek isterim. 

Soru Bayındırlık Bakanındadır, ama Rıfat 
öztürkçine arkadaşım konuşmalarının beşte dör-
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dünde Küçükçekmece'deki poligonlardan bah
settiler. 

Şimdi sorunun muhatabı olan bendenizin, İs
tanbul'un imar işleriyle karşılaşmayacağı muhak
kaktır. Onun için Başkanın sözlerini kesmelerini 
beklerdim. Sorular esnasında kurallara riayet 
etmeyince Hükümet de müşkül durumda kalır. 
İmar ve iskân Bakanı da burada hazırken ilâve 
edivereyim gibi, böyle usulsüz müzakerelere Baş
kanlık Divanının bilhassa dikkat buyurmasını 
rica ediyorum. 

Asma köprüye gelince : Sayın öztürkçine, 
tünel yapalım, boru ile, bir başka türlü yapa
lım diyorlar. Bunları, matbuatta veya seminer 
mesaisinde çalışanlar yaparlar, yazarlar. Fakat 
1 milyar 200 milyon portesi olan bir işte esaslı 
bir etüde dayanmıyan fikirler üzerinde imali 
fikretmek, karar vermek, Devletin büyük meba-
liğini bu yolda harcama kararı vermek; bir ce
saret işidir. 

Bendenize de geldi bâzı müracaatlar; Kara
yolları İdaresinde bunu tetkik etmişler, ciddî 
bulmamıştır. Böyle bir ciddî meseleyi, bir gazete 
yazısı veya bir mühendis arkadaşımızın, getir
diği ufak bir şeyi, ortaya attığı ciddî olmıyan 
fikirleri, ben kürsüye getirmenin doğru olmıya-
cağı kanaatindeyim. 

Hürmetlerimi e. 
BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bere Turanhn, Vakıflar Umum Müdürlüğüne ait 
bütçe görüşmelerine dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/151) 

BAŞKAN — Berç Turan 1. Burada. Devlet 
Bakanı adına cevap verecek yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

•#. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, ikinci Koalisyon Hüküme
tindeki partizan davranışlara dair Başbakan ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/153) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Nuri Ademoğ
lu?.. Burada. Hükümet adına cevap verecek?.. 
Yok. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Söz istiyorum; (yerinden) Başkanlık Divanın
dan bir istirhamımız var. Bu sözlü sorum beş-
buçuk aylıktır. Sayın Başbakana bugün için beş 
tane sözlü soru var. Benim sözlü sorum, hiçbir 
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zaman, Başbakanın gelmemesi yüzünden cevap
landırılmadı. Bu itibarla Hükümet âzalarının 
nazarı dikkatini, muhterem Riyaset Divanının 
çekmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu, 12 . 2 . 1962 
tarihinde Adliye Vekili sorunuza cevap vermiş 
bulunmaktadır. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) -
3 bakanlıktan bir tanesi. O da 4,5 ay sonra. 

BAŞKAN — Arz edeyim; İçtüzük hükümle
rine göre, İçtüzüğün 150 ve mütaakıp maddeleri 
Riyaset Divanını, soruları Hükümete tebliğ et
mekle yetkili kılmıştır. Şimdi şurada cereyan 
eden usul dışında, Hükümeti burada sorulara 
cevap vermeye icbar eden hiçbir mahiyet taşıma
maktadır. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi, sözlü sorular umumiyetle aktüel 
olan şeylerdir, beş ay geçtikten sonra kıymetten 
düşerler. 

BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz. 

10. •— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saa
tine dair, Başbakan, İçişleri, Çalışma ve Sanayi 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/154) 

BAŞKAN — Sayın Ferit Alpis'kemder?.. Bu-
nada. Hükümelt adına cevap verecek?.. Yo/k. Go-
leceik birleşime 'bıraildlımış/tır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'ın, TJrfa Harran ovasında içme 
suyu tesisleri için 1963 bütçesinden ödenek ay
rılıp ayrılmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/155) 

BAŞKAN — Sayın Ilkuean... Yoklar. 22 . 1. . 
1963 günkü Otuzuncu Birleşimde de bulunma
dığı için sözlü soruları düşmüştür. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmı Üren'in, bâzı dergi ve gazetelerde intişar 
eden hidrojenlenmiş yağlar ve kalb hastalıkla
rına ait yazılara dair sözlü sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam Yusuf Azizoğlu'nun ce
vabı (6/157) 

BAŞKAN — Sayın Üren burada. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili burada. Soruyu okutuyo
rum : 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi istirham ederim. 

17 Ocak 1963 

Tekirdağ Senatörü 
Selâmi üren 

Bâzı dergi ve gazetelerde ve bilhassa 8 Ocak 
1963 tarihli Yeni Sabah gazetesinin 2 nci sayfa
sında «hidrojenlenmiş yağlar ve kalb hastalık
ları» baslığı ile çıkmış olan ve Doçent Doktor 
Osman N. Koçtürk tarafından yazılan yazıda : 

Orta yaşlı kimselerin daha önce ciddî bir şi
kâyetleri olmadığı halde âni bir kalb sektesi ile 
vefat ettikleri ve bu olayların dikkati çekecek 
bir hal aldığını ve işin içyüzünü bilmiyenler bu 
âni ölümlerin yaşamakta olduğumuz hayat şart
larına bağlamakta ve böylece izah etmekte başta 
Birleşik Amerika olmak üzere Finlandiya, İn
giltere gibi memleketlerin en öldürücü hastalığı 
haline gelen ve halk arasında Enfarktüs olarak 
isimlendirilen kalb hastalığı olduğunu ve son on 
yıl içinde yapılan çeşitli ilmî çalışmalar, sigara 
içme, yaşlanmanın, hormonal teşevvüşlerin, hattâ 
cinsiyetin yapıcı sebepler olabileceği düşünülmüş 
olduğunu fakat 1958 yılından bu tarafa, duru
mun tamamen aydınlandığını belirttikten sonra, 
bu hastalıkların yağ metegorizmasmm bozulma
sına merbut olup yenilen yağın çeşit ve miktarı 
ile yakından ilgili bulunduğu ve Birleşik Ame
rika'da ise ölümlerin bu derecede artmış ve hattâ 
kanserden tahripkâr bir hale gelmiş olması tama
men bu memlekette kullanılan ve son günlerde 
memleketimizde de ucuz ve mübalâğalı reklâm
larda öğülerek halka kabul ettirilmiş bulunan 
hidrojelenıııiş yağların çok kullanılması ile izah 
edildiğini ve soya yağı, ayçiçeği yağı ve pamuk 
tohumu yağı gibi bitkisel yağların hidrojelen-
mesi suretiyle sert leşt irilmesi ve içine bâzı mad
de ilâve ih> yağların renk ve rayiha bakımından 
tereyağma ve sadeyağa benzetilmekte olduğunu ve 
fakat tabiî bitkisel yağlarda bulunan vitaminler 
gibi lüzumlu olan bâzı biyolojik faktörlerden 
yoksun bulunduğunu belirtmekte ve netice ola
rak lıidrojenlenmesiniıı aslında nıevcudolan bu 
maddeleri harabettiğini ve bu yağlarla beslenen
lerde kan kollestrolünü yükselttiği ve isehaemie 
kalb hastalıkları için müsait bir ortam hazırla
dığının bugün artık katî bir şekilde tesbit edil-
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iniş bulunduğunu ve 45 - 55 yaşlarında ve 
bol yağ istihlâk edebilen ve ekserisi münevver 
şahıslara hücum ettiğini ve birkaç dakika için
de elimizden alıp götürdüğünü açıkladıktan 
sonra sonuç olarak hidrojenlenmiş yağların kul
lanılmasının mahzurlu olduğunu sarahaten be
lirtmektedir. 

Yukarda yazılı hususlar da nazarı itibara 
alınarak hidrojenlenme suretiyle dondurulan ve 
içine ilâve edilen bâzı maddelerle tereyağı ve 
sade yağma benzetilen memleketimizde de istih
lâki çok olan bu yağların kan kollestrolünü yük
selttiği ve isehacmie kalb hastalıkları için mü
sait bir ortam hazırlayıp hazırlamadığı ve mem
leketimiz için bir tehlike teşkil edip etmediği 
incelenerek sözlü olarak cevaplandırılmasını ve 
keza bu hususlar varit ise gerekli tedbirlerin 
alınıp alınmadığının bildirilmesini talep ve istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır Milletvekili) 
— Sayın arkadaşlar, 

Tekirdağ Senatörü Sayın Selâmi Üren, 8 Ocak 
1963 tarihli Yeni Sabah Gazetesinde Doçent Dr. 
Osman N. Koçtürk tarafından, «Hidrojenlenmiş 
yağlar ve kalb hastalığı» başlığiyle yazılan yazı
dan bahsederek hidrojdilendirilerek dondurulan 
ve içine ilâve edilen bâzı maddelerle tereyağı ve 
sağyağa benzetilip memleketimizde çok istihsal 
edilen yağların kan kollesrolünü yükseltip yük
seltmediğini ve isehamie kalb hastalıkları için el
verişli bir ortam hazırlayıp hazırlamadığını; bu 
çeşit yağların memleketimiz için bir tehlike teş
kil edip etmediklerini ve tehlike teşkil ediyor
larsa gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını sor
maktadırlar. 

Doçent Dr. Koçtürk'ün yazısının kısa bir 
özetini yapacak olursak orta yaşlı insanların an
sızın ölümüne sebebolup kalb sektesi denen has
talığın sebebinin 1958 den bu yana, kesin ola
rak, meydana konduğu ve bu âmilin de hidro
jenlenmiş bitkisel yağların, bu ameliye esnasın
da, vitaminler gibi esaslı faktörlerini kaybetme
sinden ileri geldiği bildirilmektedir. Yine yazı
da belirtildiği üzere içlerine suni maddeler ka-
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tılarak tereyağına benzetilen bu yadlar müba
lâğalı reklâmlarla sürüm yapmakta; fakat uz
viyette kollestrolü yükselterek kaılb damarla
rında iskemiye yani kansızlığa sebebolarak en
farktüsle ölüme sebebolmakta ; memleketimizde 
para kazanmak maksadiyle zeytinyağının ih-
racedilip ayçiçeği veya sair bitkisel yağları lıid-
rojenlendirmesi bu felâketli sonuca sebebolmak-
tadır. 

Bu yazıda hakikat payı vardır- ve Bakanlı
ğımın tetkik makamları da, bâzı çeşit yağların 
iskemik kalb hastalığiyle ilgisine dair, son yıl
larda, yapılan neşriyatı dikkatle takibetmekte-
dir. Ancak, ihtimal gündelik bir gazetenin mah
dut sütunlarına geniş bir ilmî konuyu sığdır
mak mecburiyeti, yazarın bu hastalığa ait bir 
faktörden fazlasını ele almamasına sebebolmuş 
ve bu da tehlikenin ölçüsünü kabartmıştır. Rim-
di durumu arz edeceğim. 

İskemik kail) hastalığı, kalbi besliyen ve ti]) 
dilinde koroner denen damarların sartleşmesi 
ve tıkanması sonucu kalbin kansız kalmasın
dan ileri gelir. Bunun neticesi enfarktüs denen 
ciddî hastalıktır. 

Damar sertliği hastalığı sekenlerin kanında 
normalden yüksek miktarda kollestrol veya kolles-
terin denen maddenin bulunması mûtattır. Es
kiden damarların kireçlenmesinden ileri geldiği 
sanılan damar sertliğinin de kollestrolle lipidler 
denen diğer maddelerin, damar cidarını teşkil 
eden tabakalar arasına çökmesinden hâsıl oldu
ğu da anlaşılmış bulunmaktadır. Gerek kollestrol, 
gerek lipidler, kimya bakımından, yağlı madde
ler grup un a. girmektedir, İnsanların yemek ye
mek itiyatlarına göre çok veya az yağ aldıkları 
malûmdur. Kollestrolle lipidler de, buna göre, 
kanda az veya çok miktarda bulunur. Meselâ, 
Birleşik Amerika'da 1959 da, kalb hastalığı mev
zunda yapılan bir sempozyomda bildirildiğine 
göre orta, yaşlı ve normal Amerikalıların ka
nında 100 santimetre kübde 240 miligram kolles
trol bulunduğu halde Hindistan'da kol kuvve
tiyle çalışan aynı yaştaki ve sağlıkça normal iş
çilerde bu miktar 125 miligramdır. Aradaki fark 
yemekle alınan kalori, yağ, şeker ve kollestrolü 
havi gıdaların her iki gruptaki ayrılığından ileri 
gelmektedir. Kandaki kollestrolün damar sertli-
ğiyle olduğu gibi, yemek yağİ3de olan ilgisi de 
anlaşıldıktan sonra hangi çeşit yağların vücutta 
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bu maddeyi husule getirmekte rol oynadığı da 
incelenmiştir. 

Yağların esas maddelerini yağ asitleri teşkil 
eder. Yağ asitlerini mevzuumuz bakımından, ba
sit bir ifadeyle, meşbu ve gayrimeşbu, diye ikiye 
ayırmak mümkündür. Meşbu yağ asitlerinde 
diğer bir cisimle ve meselâ hidrojenle, kimya ba
kımından, birleşme kabiliyeti kalmamıştır. Bun
lar normal hararette mayileşmiyen yağlardır. 
Gayrimeşbu yağ asitlerinde ise, kimya bakımın
dan, hidrojenle birleşme kabiliyeti vardır. Bun
lar normal hararette mayi halinde bulunan zey
tinyağı ve sair nebat yağlarıdır. Çrayrimeşbu yağ 
asitlerine hidrojen verilince bunlar meşbu hale 
gelirler ve yağ da sertleşerek normal hararet de
recesinde mayi haline gelmez. 

Birleşik Amerika'da son birkaç yıl zarfında 
yapılan araştırmalar meşbu yağların kanda kol-
lestrini artırdığını, gayrimeşbu yağların ise böy
le bir tesiri olmadığını göstermiştir. Yukarda 
bahsettiğim kalb hastalığı sempoziyomunda bil
dirildiğine göre, günlük kalori ihtiyacının sadece 
yüzde 25 - o0 u yağla sağlandığı ve bu yağın' 
büyük kısmı zeytinyağı olup kalori ihtiyacının 
ancak yüzde 10 kadarından fazlası için meşbu 
yağ alınmadığı takdirde kandaki yüksek kolles
trolü normal dereceye indirmek mümkün olmak
tadır. 

Diğer taraftan tütün içmekte ifrata kaçmak, 
koronerler için tehlike teşkil ettiği gibi, tansiyon 
yüksekliği de damar sertliği husulü için elverişli 
bir zemin teşkil etmektedir. Bu sebeple damar 
sertliğinin (Artedioseluose) tek âmili olarak sa
dece meşbu yağları suçlandırmak mümkün de
ğildir. 

Memleketimizde halen yürürlükte bulunan 
1952 tarihli Gıda Maddeleri Tüzüğünün 123 -
127 nci maddeleri nebati yağlaa'in hidrojenleu-
mesine müsaade etmekte, bunun bâzı maddeleri
ni değiştirmek üzere 1956 tarihinde çıkarılan 
tüzükte de bidrojenlenmiş .yağ kullanılmasını ya
sak (iden bir hüküm bulunmamakta; sade bu çeşit 
yağların sıhhi vasıflarını tekemmül ettirecek hü
kümler ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber, yeni bir gıda maddeleri 
tüzüğü hazırlamak üzere Bakanlığınım ilgili or
ganları hazırlıklar ve ilmî toplantılar yapmaya 
başlamışlardır. Hidrojenlenmiş yağlarla iske'mik 
kalb hastalığı arasındaki münasebet bu hazır-
bklîar sırasında, ilmin bugünkü donnelerinin ışı-
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ğı altında, incelenecek; buna göre yeni tüzüğe 
•gerekli .hükümler konacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Selâmi Üren. 
SELÂMÎ ÜREN (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, evvelâ, huzurunuzda geniş bilgi ve 
çorap veren Sayın Sağlık Vekili Azizoğlu'na 
teşekkür ve hürmetlerimi sunarım. 

Muhterem arkadaşlar, gönül isterdi ki, bu 
mevzu huzurunuza bu biliim şubesine mensup 
bir arkadaş tarafından getirilsin. Bendenizin 
mesleki bununla ilgili değildir. Ancak, Yeni Sa-
balh gazetesinde ve 'bâzı • dergilerde okuduğum, 
kati ifade ile yazılmış bulunan bu mevzuaı ait 
yazrlaır bendenizi tereddüde düşürdü. Benim gi
bi pek çok vatandaşların da tereddüde düştüğü 
muhakkaktır. 

Gerekli tedbirlerin alınacağından bahseden 
Sayın Azizoğlu'na tekrar teşekkür ederken, şun
ları da huzurunuzda arz etmeyi bir vazife bili
rim. Mağşuş olmıyan yağların zararlı olmadığı
nı, kollestrolü yükseltmediğim beyan eylediler. 
Bu yağlar bizim memleketimizde bitkisel ve 
nebati yağ olduğunu biliyoruz ve bunların ba
şında zeytinyağı, ayçiçeği ve pamuk yağı gibi 
yağların geldiği muhakkaktır. Bunlardan bil
hassa ayçiçeği ve pamuk yağı ile ithal edil
mekte bulunan soya yağı ıslah edilirse çok fay
dalı olur. Bunların! dondurulmadan istihlâki ci
hetine gidilmesi başlıca bir tedbir olarak kar
şımıza çıkacaktır. 

Ayrıca, son- zamanlarda memleketimizde, 
köylü ve şehirli olarak zeytin yağı istihlâki her 
yerde mevcuttur. Bunun ihracedildiği ve bu se
ne 14 milyon dolarlık döviz temin edildiği ma
lûmdur. Fakat, bunun karşısında memleketi
mizde meydana gelen yağ noksanlığını ikmal 
etmek için soya yağı ithal edilmektedir. Hal
buki, soya yağı ile zeytin yağı arasındaki ihraç 
ve ithal farkı ise pek cüzi kalacak döviz ka
zancımız 14 milyon dolardan aşağı düşecektir. 
Bu bakımdan memlekette, gün geçtikçe fiyatı 
artan ve lüks bir madde haline gelen, istihlâk 
edilemiyecek duruma gelen zeytin yağı maale
sef bulunamamaktadır. Bu sebeple de mecburi 
olarak vatandaş hidrojenlenmiş yağlara doğru 
kaçmaktadır. 

Binaenaleyh, Hükümetimizin bu yolda yeni 
kararlar almasını ve eskiden beri memleketimi
zin ve milletimizin alışık olduğu nebati yağlar
dan olan zeytin yağı istihlâkinin memleket dâ-
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' hilinde yapılmasını ve ihracatın buna göre ayar-
ı 1 anmasını diler nepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

I 13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Sekimi Üren'in, Adalet Bahanı ile içişleri Ba
hanı arasındaki ihtilâfa dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/158) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Adalet 
Bakanı buradalar, İçişleri Bakanı yoklar. 

Sayın Üren, iki Bakanın bir arada mı cevap 
vermesini istersiniz, yoksa yalnız Adalet Bakanı
nın cevaplariyle iktifa eder misiniz? 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Riyasetin 
takdirine bırakıyorum. 

(BAŞKAN — Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, mer'i kanunlarımızda Ana
yasaya muhalif ve antidemokratik hükümlerin 
bulunup bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/159) 

BAŞKAN — Sayın Nedim Evliya yoklar. 
1.2. 2 . 1963 tarihindeki Birleşimde de bulunma
dığı için soruları düşmüştür. 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dairesi 
Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik haritada 
Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril-

I meşine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz buradalar. Dış
işleri Bakanı yoklar. Gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, Fethiye ve Marmaris dep
rem evleri inşaatında çalışan işçilere dair, İmar 
ve İskân ve Çalışma Bakanlığından sözlü soru
su (6/161) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok; ilgili Bakan 
burada, Bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
I Muallâ Akarca'nın, Sosyalist fiültür Derneğine 

dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Bir defaya 
maihsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl-

I mıştır. 
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18. — Cumhuriyet Senatosu Samsun ftyesi 

Fethi Tevetoğlu'nun, Milti Eğitim lyayınevlerin-
de satılan neşriyata dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/163) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada; Millî Eği
tim Bakanı yok. Gelecek Birleşime bırakılmış-
-tır, 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve 
Deniz müzelerinin durumu ile bu müzelerin Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanması
na dair, Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Kangal yok. Bir 
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defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

Her ne kadar valkit var ve İçtüzüğün görü
şülmesi gerekmekte ise de İçtüzükle ilgili me
seleler Adalet ve Anayasa Komisyonunda Per
şembe günkü gündemlerinde görüşüleceği ve 
bundan sonra İçtüzüğün görüşülmesinin mü
nasip (bulunacağı cihetle. İçtüzük müzakerele
rini geri bırakıyoruz. 

Bugünkü gündemde başka bir madde bu
lunmadığından, 21 Mart 1963 Perşembe günü 
saat lö te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yoruz. 

Kapanma saati: 16,20 

• • • • « 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nıın, çimento fiyatlarına 
dair yazılı soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fet
hi Çelekbaş'ın cevabı (7/70) 

11 Şubat 1963 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun ıSanayi Bakanı (tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını müsade-
lerinize arz ederim. 

Ad an a S enatö rü 
M. Nuri Ademoğlu 

1. Sayın Sanayi Bakanı, Sanayi Vekâleti 
bütçesi tenkidlerine cevap veriılken senenin 12 
laymda çimento fiyatlarının aynı seviyede kal-
mıyaeağını ölü mevsimde çimentoya para bağ-
lıyaıılarm bağladıkları paranın faizlini inşaatın 
çoğaldığı mevsimde çimento fiyatına ekliye-
ceklerini ifade buyurdular. Hükümetin çimen
to için kabul ettiği bir fiyat bulunmadığına gö
re fazla fiyatla yapılan bu satışlar karaborsa 
değil midir? 

2. !Bu karaborsa satışlarının Meclis kürsü
sünden Sayın Sanayi Bakanı tasvibettiklerine 
göre bundan böyle Ölü mevsimde çimentoya pa
ra yatıranlar inşaat mevsiminde fiyatları dana
da artırmıyacaklar mıdır? 

T. e. 
Sanayi Bakanlığı 14 . 3 . 1963 

Müsteşarlık Yazı İşleri ıBürosu 
Sayı: 1/84 

Cumhuriyet ıSenatosu Başkanlığına 
İlgi: 13 .2 .1963 tarih. 2314/1849-7170 sa

yılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 

Âdemoğlu'nıın çimento fiatlarına dair olan ya
zılı soru önergesi hakkındaki Balkanlığımız ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz olunur. 
.Feıt'hi Çelikbaş 
Sanayi (Bakanı 

Adana iSenatörü M. Nuri Âdemoğlu'nıın 
11 .2 . 1963 tarihli yazılı sorusu hakkında 

Sanayi (Bakanlığı cervabı 

Soru: 
1. Sayın Sanayi Bakanı, Sanayi Vekâleti 

bütçesi tenkidlerine cevap verirken senenin 12 
ayında çimento fiyatlarının aynı seviyede kal-
mıyacağını ölü mevsimde çimentoya para bağ-
lıyanların bağladıkları paranın faizini, inşa
atın çoğaldığı mevsimde çimento fiyatına ekli-
yeceklerini ifade buyurdular. Hükümetin çi
mento için kabul ettiği bir fiyat bulunmadığı
na göne fazla, fiyatla yapılan bu satışlar kara
borsa değil midir? 
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2. Bu karaborsa satışlarının Meclis kürsü

sünden Sayın Sanayi Bakanı tasvibettikleriııe 
göre bundan böyle ölü mevsimde çimentoya pa
ra yatıranlar inşaat mevsiminde fiyatları daha 
da artırmıyacaklar mıdır? 

Cevap : 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sı
rasında tenkidlere cevap verilirken senenin 12 
ayında çimento fiyatlarının aynı seviyede tu
tulmaması şeklinde bir fiyat politikasının müm
kün olduğu, umumi olarak ve yabancı memle
ketler tatbikatından bahsedilmek suretiyle zik
redilmiştir. Ancak memleketimiz için böyle bir 
karara varıldığı veya varılacağı beyan edilme
miştir. Çimentonun satış fiyatını tesbite Sana
yi Bakanlığı yetkilidir ve 'bu fiyat 3 seneden 
ıberi fabrikalarda tonu 140 T. L. dır. Stokların 
•£azla olduğu veya satışın normalden aşağı bu
lunduğu (kış ayları) devrelerde müstahsıllar 
kendi kârlarından fedakârlık ederek müşteriye 
kolaylık göstermektedirler. Bu şekilde muhte
lif fabrikalarda tenzilâtlı ve kredili satışlar 
yapılmış ve yapılmaktadır. Sanayi Bakanlığı 
kış aylarında bu tenzilâtı teşvik etme, böylece 
:ölü mevsimde çimentoya para bağlıyacakları 
himaye etme lüzumuna kaıanidir. 

6. — DÜ2 

1. — 1 Mart 1963 tarihli ve 11344 sayılı 
Resmî Gazetenin 82 nci sayfasında 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmında, 237 sayılı Kanu
na göre satmalınaeak taşıtlar başlığı altın
da, Başbakanlık bölümünün, Millî Güvenlik 
Kurulu için alınacak taşıtın sehven (pikap) 
olarak yazıldığı anlaşıldığından (kaptıkaçtı) 
şeklinde; 

2. — 28 Şubat 1963 tarihli ve 11343 sayı
l ı Eesmî Gazetenin 1024 ncü sayfa ikinci sü
tun 10 ncu satırındaki (B. 453) ün (B. 452) 
şeklinde; 
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Bir kısım aracılar, faibrikalardan mubayaa 

ettikleri çimentoyu, Bakanlıkça tesbit edilmiş 
140 ton/T.L. fiyatıma, tahmil, tahliye, nakliye, 
sigorta karşılığı olarak yapılan zaruri masraf
lardan başka bir kâr haddi ilâvesi suretiyle vi
lâyet daimî encümenlerince kararlaştırılan ra
yiç fiyatla satmaktadırlar. 

Çimentonun az olduğu devrelerde bu gibi 
bâzı aracıların spekülatif tedbirlere başvurdu
ğu ve çimento fiyatlarını tesbit edilen bu rayiç
lerin üzerine çıkardığı vâkıdır. 

Bakanlığımız buna mâni olmak maksadiyle, 
Çimento Müstahsıllar Birliği ve resmî teşekkül
lere konuyu tetkik ettirmiş ve çimento istihsa
lini artırmak, arz ve talep arasında muvazene 
temin etmek ve çimentoyu müstahsıldan müs
tehlike direkt intikal ettirmek gayesiyle bâzı 
tedbirler kararlaştırılmıştır. Ezcümle; 

1) Resmî sektöre kontenjan ayırmak, 
2) Mutavassıtlara yapılan satışı tahdidet-

mek, 
3) Müstehlike Belediye rayiçleri .altında 

şantiye teslimi satış yapmak, 
Bu tedbirler meyanmdadır. 
Nitekim Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. 

ve Hususi Sektörün büyük kısmı belediye ra
yiçlerinin altında bir fiyatla çimentoyu müsteh
like intikal ettirmeye başlamışlardır. 

LTÎŞLER 

3. — Birinci maddedeki cetvelin Millî Sa
vunma Bakanlığı bölümüne ait cetvele, tahsi
satı konulduğu halde ilâve edilmijyen iki ta
şıta ait, aşağıdaki cetvelin ilâvesi suretiyle; 

Adad Cinsi ve nerede kullanılacağı 

1 Harita Genel Müdürlüğü 
1 Arazi Pick - up ( 4 X 4 ) 203 sayılı Ka

nun gereğince yapılacak haritaların ara
zi işlerinde. 

1 Arazi binek (Jeep 4 X 4 ) 203 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak haritaların 
arazi işlerinde. 
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B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh

san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne-
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'ın, Korkuteli Havzasını sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/133) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Doğuya tâyinlerini istiyen muh
telif meslek sahibi kimselere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/137) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Kadıköy semtindeki 
Kurbağalıdere mıntakasma dair Bayındırlık, 
Bakanından sözlü sorusu (6/142) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara Idair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'ın, korunmaya muhtaç çocuklara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/146) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul'un nâzım plânına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/150) 

8. — Cumhurijyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'm, Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
ait bütçe görüşmelerine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/151) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'mm, ikinci Koalisyon Küküme-
tindeki partizan davranışlara dair Başbakan, 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/153) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saa
tine dair, Başbakan, İçişleri, Çalışma ve Sanayi 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/154) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'ın, Urfa Harran ovasında içme 
suyu tesisleri için 1963 bütçesinden ödenek ay
rılıp ayrılmadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/155) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, bâzı dergi ve gazetelerde inti
şar eden hidroj enlenmiş yağlar ve kalb hasta
lıklarına ait yazılara dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/157) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, Adalet Bakanı ile İçişleri Ba
kanı arasındaki ihtilâfa dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/158) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, mer'i kanunlarımızda Ana
yasaya muhalif ve antidemokratik hükümlerin 
bulunup bulunmadığına dajr, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/159) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Oa-
vit Okyayuz'un Suriye'nin Şam Turizm Dairesi 
Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik harita
da Hatay'ın kendi millî hudutları içinde göste
rilmesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/160) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, Fethiye ve Marmaris dep
rem evleri inşaatında çalışan işçilere dair, İmar 
ve İskân ve Çalışma Bakanlığından (sözlü soru
su (6/161) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Umresi 
Muallâ Akarca'nın, Sosyalist Kültür Derneği-



ne dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Samnun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Milli Eğitim yaymevle-
rinde satılan neşriyata dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/163) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve Deniz 
müzelerinin durumu ile bu müzelerin. Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanmasına 
dair, Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK IŞLER 
B - BİRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
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