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Otuzbirinci Birleşim 

1{) . 1 . 1962 Çarşamba 

İçindekiler 
Sayf a /i 

1. — Geçen tutanak özeti 618:621 

2. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 621 

1. — Zonguldak Milletvekili Nuri Be-
şer'in, iki Birleşimde hazır bulunmamasın- I 
dan dolayı düşen 111 sayılı sorusunun, I 
toplantının birisinde hazır bulunduğunu I 
bildirmesi üzerine, gündeme alınarak sıra- I 
si geldiğinde cevaplandırılması hususun- I 
da karar ahum ası (6/111) 621:623 

2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do
ğan Şen'in, yurdumuzun Doğu bölgesinde 
husule gelen kuraklık dolayısiyle yapıl
makta olan gerekli yardımın durumunu I 
tesbit ve usul ve esaslarım müşahede et
mek ve Hükümete iea'bedecek tavsiyeler
de bulunmak üzere bir Araştırma Komis- I 
yonu teşkili hakkında önergesi (10/1) 623:638 I 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arı kan ye 14 arkadaşının Doğu - Ana
dolu'da kuraklığın doğurduğu sıkıntılı 
durum hakkında, Anayasanın 88 nci mad
desinin son fıkrası gereğince aragtırma | 

Sayfa 
yapılma'sı için bir komisyon teşkiline dair 
önergesi (10/2) 623:638 

4. —. NATO Parlmanterleri Konferan
sına katılan Türk Parlmsnter Heyetinin 
verdiği rapor hakkında açıklama ,638:647 

3. — Sorular ve cevaplar 647 

. a) Yazılı sorular ve, cevapları 647 
1. —• İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-

m, 1950 yılımdan beri çıkarılmış olan ge
nel ve özel Af kanunlarının tatbikatına 
dair sorusuna Adalet Bakanı Sahir Ku-
rutluoğlu'nun yazılı cevabı (7/9) 647:648 
. 2. — Adana Milletvekili Mehmet Ge-
çioğlu'nun, Adana'nın, Karaisalı ilçesine 
bağlı Dorak bölgesinde bir bucak kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine, dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topajoğ-
!u'mm yazılı cevabı (7/15) 648:649 

3. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
Niğde'nin Bor ilçesinde satılmakta olan 
Vakıf mallarının satışının durdurulması
nın veya satış bedellerinin mahallî bir kal
kınma yardımı olarak gelirli yatırımlara 
tahsisinin mümkün olup olmadığına dair 



Sayfa 
sorusuna Devlet Bakanı Avni Doğan'ın 
yazılı cevalbı (7/24) 649:650 

4. — îzmir Milletvekili Mustafâ Uyar'-
ın, tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hak
kındaki 30*. 1.1956 tarih ve 6652 sayılı 
Kanunun mer'i kaldığı müddet zarfında 
bu kanuna müsteniden kaç aded evlen
me, doğum, ölüm ve 'boşanma tescil edil-

Sayfa 
diğine dair sorusuna içişleri Bakanı Ah
met Tcjıpaloğlu'nıun yazılı cevaibı (7/25) 650 

5. -f- Istaribul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul'da bâzı Belediye Zabıta 
memurjariyle trafik memurlarının vatan
daşlara! yaptıkları haşin muamelelerin dü
zeltilmesi içim ne gilbi bir tedbir düşünül
düğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı Ah
met Topal'oğkt'num yazılı cevalbı (7/26) 650:651 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bâzı milletvekillerinin; Büyük Millet Mecli
si üyelerinin ödenekleriyle ilgili Kanunun Mil
let Meclisinde sert tartışmalara sebebolması 
münasebetiyle, Meclis içi çalışmalarda parti 
gruplarının bir anlayış ve dayanışma havası 
içinde bulunmaları lüzumuna dair gündem dışı 
sözlerine bilgi edinildi. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 
yurdumuzun Doğu bölgesinde husule gelen ku
raklık dolayısiyle yapılmakta olan gerekli yar
dımın durumunu tesbit ve usul ve esaslarını mü
şahede etmek ye Hükümete icabedecek tavsi
yelerde bulunmak üzere bir araştırma komis
yonu teşkili ve 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 
14 arkadaşının, Doğu - Anadolu'da kuraklığın 
doyurduğu sıkıntılı durum hakkında, Anayasa
nın 88 nci maddesinin son fıkrası gereğince 
araştırma yapılması için bir komisyon teşkiline 
dair önergeleri Okundu ve bu hususa dair Dev
let Bakanı Turhan Fevzioğlu'nün demeci din
lenildi. Bu konunun Hükümetin 10 Ocak 1962 
Çarşamba gününde Millet Meclisinde vereceği 
açıklamalardan sohrA karâra sunulacağı, 

NATO Parlmanterleri Konferansına katılan 
Türk Parlmanter Heyetinin verdiği rapor hak
kındaki açıklamanın da raporun bastırılıp dağı
tılmasından sonra ele alınacağı Başkanlıkça bil
dirildi. 

Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, 
1950 - 1961 yılları.arasında ilk ve orta dereceli 

okul öğretmenlerinden ne kadarının hangi se
beplerle meslekten ayrıldıklarına ve bunların 
tekrar mesleklerine dönmelerini sağlamak için 
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair so
rusuna, Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu ce
vap verdi. 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in PTT İda
resiyle telefon aboneleri arasındaki mukavele
nin değiştirilmek istenmesinden çıkan ihtilâfın 
bir kanunla halledilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu ile 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 
bakanlıklar dışındaki sivil mevkilere tahsis edi
len makam ve hizmet arabalarının miktarına ve 
yıllık masraflarına dair Başbakandan sözlü so
rusu, soru sahipleri ikinci defa hazır bulunma
dıklarından, düştü. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
memleketimizde son günlerde görülen çocuk 
kaçırma olaylarına ve kaybolan çocukların bu
lunması hususunda ne gibi tedbirler alındığı
na dâir sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topal-
oğlu cevap verdi. 

Gümüşane Milletvekili Nureddin özdemir, 
Erzincan Şeker Fabrikasının 1960 yılı kampan
yasında, pancar bedellerinin müstahsıla Öden
me tarihine ve miktarına ve bu sene toptan 
ödeme yapılabilmesi için her hangi bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusunu geri aldı. 
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Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
6594 sayılı Kanunla Trabzon'da kurulması ka
bul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin ha
lihazır durumu hakkındaki sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Hilmi incesulu cevap verdi. 

Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğan; Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet dairele
ri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve 
Devlet denetimindeki müesseselerde maaşlı, üc
retli ve yevmiyeli olarak çalışan emekli memur
lara dair Başbakandan sözlü sorusunu cevap-
landırabilmek için, 20 gün mehil istedi. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir, ha
zır bulunmadığından, 96 sayılı sorusu gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, bir 
orman bakanlığı kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine ve 1961 senesi içinde yanan ve 
tahribedilen ormanların hektar olarak miktarı
na ve maddi değerinin ne kadar olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusuna Tarım Bakanı Ca-
vit Oral cevap verdi. 

Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 98 sa
yılı sorusu, ilgili Bakan hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu, ikinci defa hazır bulunamadığından rad
yolarımızda telif, konuşma ve eserlerin beher 
dakikası için ne kadar ücret ödendiğine ve Ağus
tos - Eylül 1961 ayları içinde İstanbul Radyosun
dan naklen yayınlanan gayrimeşru iktisaplar 
ile ilgili yayınlara dair Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanından sözlü sorusu, düştü. 

Çankırı Milletvekili Burhan Arat'm, 103 sa
yılı sorusu ilgili Bakanın, 

Çanafekale Milletvekili Refet Sezgindin, 104 
ve 106 sayılı soruları soru sahibinin, 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
1(07 ve 108 sayılı soruları da ilgili Bakanların ve, 

Eskişehir Milletvekili Celâlettin özer'in, 109 
sayılı sorusu, soru sahibinin hazır bulunmama
ları sebebivle gelecek Birleşime bırakıldı. 

Zoneruldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 27 Ma
yıs İhtilâlinden sonra takibata uğrıyan veva tu
tuklu bulunanlardan suçsuz olduklan bilâhara 
teabit edilen veyahut beraet eden İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde ve benzeri müesseselerde çalışan 
işçi ve personelin vazifelerine tekrar alınmaları 
sebebine ve, 

Kocaeli Milletvekili Süreyya Soı 
27 Mayıs 1960 tarihinden 2 Aralık 1961 
kadar İktisadi Devlet Teşekkülleri, askerî 
leri, belediyeler ve özel idarelere bağlı iş yv 
rinde işlerinden uzaklaştırılan, yerleri değişti, 
len ve haklarında dâva açılanlarla beraet edenle
rin miktarımı dair Başbakandan sözlü sorulan, 
soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadıkların
dan, düştü. 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 113 ve, 
Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 115 

sayılı sorulan, ilgili Bakanlar hazır bulunmadık
larından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 6 ncı 
fıkrasındaki (Gelir veya Kurumlar vergilerine 
tâbi mükelleflere bu gibi işleri ücret mukabili ade 
yapanlar hariç) hükmün ilgası hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik 
İnan cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
117, 118 ve 119 sayılı soruları, ilgili Bakanlar 
Birleşimde hazır bulunmadıklarından, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Muğla Milletvekili İhsan Tekinalp'm, geçen 
senelerde tütün mubayaasında bâzı alıcı tüccar
ların hareketlerinin tekerrür etmemesi için ne 
düşünüldüğüne ve evvelki senelerde, bilhassa ge
çen sene satmalman tütünlerden, kanunun say
dığı azalmalar haricinde yapılan ıskarta ayrıl
ması ve denk çıkarılması gibi Tütün ve tütün in
hisarı Kanununa göre yasak olan fiillerin önü
müzdeki alımlarda tekerrürüne meydan verilme
mesi için bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından, 

Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun, 
Van Hava Alanı hakkında Ulaştırma Bakanın
dan ve 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, geçmiş 
yıllarda ve bilhassa geçen sene ilk gün tâyin edi
len baş fiyattan, cüzi miktarda mubayaa edile
rek inkıtaa uğratılan alımın bu yıl, tekerrürü
nün önlenmesi bakımından bir teminat vermenin 
mümkün olup olmadığına ve destekleme muba
yaası yapılıp yapılmıyacağma dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından olan sorulan, soru sahipleri 
ikinci defa hazır bulunmadıklarından, düştü. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının reeskont 
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,Ğ bilûmum bankalar kredilerinin faiz ve komüs-
yonlarının yarı yarıya düşürülmesi hususunda 
gerek piyasa ve çiftçiler ve gerekse bankalar için 
yapılmış bir etüt olup olmadığına ve bu hususta 
ne düşünüldüğüne dair Maliye Bakanı Şefik 
inan ve 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nuıı, 
Eskişehir'de temel atıldığı halde geçen sene in
şaatı durdurulan Devlet Hastanesinin inşaatına 
ne zaman başlanacağına dair sorusuna da Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren cevap ver
diler. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, 125, 
Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un 126 

sayılı soruları ilgili bakanların ve 
Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun 127 

sayılı sorusu da soru sahibinin hazır bulunma
ması sebebiyle, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Mardin 
ili ve Midyat ilçesi Ağır Ceza merkezlerindeki 
ceza evlerinin yapı durumlarına, mevkuf ve 
mahkûmların adedine ve yeni ceza evi yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
na Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğln. ve Millî 

' Savunma Bakanı îlhami Sancar cevap verdiler. 
Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun 129 

ve 130, 
Manisa Milletvekili Muammer Erten'in 133, 
Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm 134 

ve 135 ve 139, 
Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'nun 

136, 
Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün 141 sayı

lı soruları soru sahiplerinin ve 

Sözlü sorular 
1. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-

nun, Giresun ili Görele ilçesinin Gülef köyü ilk
okulu binasının 1960 - 1961 yıllarında yapılan 
tamiratiyle ilgili huluslara dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/163) 

2. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya'da bir Yüksek talanı Enstitüsü açılma
sının kararlaştırılmış olup olmadığına dair söz

l ü soru önergesi, Millî Eğitim BaJkanlığına gön
derilmiştir. (6/164) 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 131 ve 
132, 

Siirt Milletvekili Süreyya öner'in 137, 
Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'ın 138, 
Edirne Milletvekili îlhami (Ertem'in, 140 sa

yılı soruları da ilgili bakanların hazır bulunma
maları sebebiyle, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kuruluşun
dan bugüne kadar kabul ve neşredilmiş olup ha
len yürürlükte bulunan kanun ve tüzüklerin 
tedvini hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu cevap 
verdi. 

Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'nun 143, 
Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin 144, 
Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün 

145, 
Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un 147, 

148, 149, 150 ve 151 sayılı soruları, soru sahip
lerinin ve 

Zonguldak Milletvekili Suphi. Konak'm 146 
sayılı sorusu da ilgili bakanın Birleşimde hazır 
bulunmamaları sebebiyle gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

10 . 1 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 

ö. Zekâi Dorman Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Çankırı 
Nurettin Ok 

3. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nun, Giresun'un Keşap ilçesi tahrirat kâtibinin 
Dereli ilçesine tâyin edilip edilmediğine dair 
sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/165) 

4. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan'ın, bugünkü haliyle, iskân ba
kımından bir tehlike tevlidedip etmediğine, üç 
parçaya bölünmüş olan şehrin birleştirilmesinin 
ve Devlet bütçesinden bir yardım yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/166) 

Sorular 
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M. Meclisi B : 31 
5. — İstanbul Milletvekili Naci öktem'in, 

Türkiye'deki kiremit fabrikalarının sayısına ve 
kiremit yerine kullanılan saclara dair sözlü soru 
önergesi, Ticaret ve Bayındırlık bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/167) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Halûk 
Nur Bâki'hin, beynelmilel Kominizmin memle
ketimizde yapmayı arzulıyacağı yıkıcı faaliyet- • 
lere karşı ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/168) 

10 .1.1962 O : 1 
Yazılı sorular 

1. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya'nın Sille bucağına bağlı bâzı köylerde 
1960 yılından sonra pancar ekiminin vilâyetçe 
menedilmesi sebebine dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/29) 

2. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, 
Tütüncüler Bankasında yapılan teftiş esnasın
da, bâzı yolsuz muamelelerin tesbit edilip edil
mediğine dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/30) 

BÎR.ÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KATİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Mil
let Meclisi 'birleşimini açıyorum. Çoğunluk 

vardır, gündeme geçiyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 
iki birleşimde hazır bulunmamasından dolayı 
düşen 111 sayûı sorusunun, toplantının bi
risinde hazır bulunduğunu iddia etmesi üzerine, 
gündeme alınarak sırası geldiğinde cevaplan
dırılması hususunda karar alınması (6/111) 

NURÎ BEŞER (Zonguldak) 
hakkında söz istiyorum. 

Zaptı sabık 

BAŞKAN — Buyurunuz. (Sıralar arasımdan 
konuşmalar) 

NURÎ BEŞER (Zonguldak) — Merak öt
meyin arkadaşlar, sözlerim fırtına kopanmaz. 

Muhterem Başkan, kıymetli arkadagllarım; 
Bundan takriben bir ay kadar evvel Başba

kanın cevaplandırmasını istediğim bir sözlü 
soruyu Riyaset kanalıyle vermiştim. Sözlü so
rumun gündeme alındığı celselerden düştüğü 
ilânı yapıldığı oe'lsıeye kadar MiMet Meclisi top-
•lantılaruıı devamlı takip 'ediyorum. Yüksek 

malûmlarıdır ki, 3 . 1 . 1962 tarihli celsemiz
de mebus maaşlarının arttırılması veya indiril
mesi konusu bir hayli zatman aldığı için o gün 
sorular görüşülememişti. Sayın Bakanlar çok 
erken sıralarını boşaltmış bulunuyorlardı, yer
le/rinde yoklardı. Meclis geç vakte kadar bu 
mesele ile meşgul olduğu için o günkü toplan
tıya başkanlık eden Reisin geç vakit «birle
şimi 5 . 1 . 1962 günü saat 15 e talik ediyo
rum» dediği ana kadar Meclisin içinde bulu
nuyordum ve benimle berıber diğer soru sa
hibi arkadaşlarım da bu vaziyette idi. 

Bundan iki gün evvel 8 . 1 . 1962 tarihli 
ietimada sözlü sorumun gündemde sırası gel
diği zaman Meclisi bililtizam terk ettim. Çün
kü 1 nci defa talik olunduğu düşüncesiyle, 
2 nci defaya kendimi hazırlamak İçin Meclis
ten ayrıldım. Hükümet de yerinde yoktu, 
bendeniz de yerimde yoktum. Fakat, geçen bir
leşimde Riyaset, «sözlü soru düşmüştür» bu-
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M. Meclisi B:31 
yurdu. 8 . 1 . 1962 tarihinde bunun zapta I 
yanlış geçmiş olduğunu tahmin ediyorum. Söz- I 
lü sorumda 1 nci defa bendenizin bulunma
dığım tarih, 8 / 1 . 1962 dir. Bunun tas
hihini ve sözlü sorumun tekrar gündeme alın
masına istirham ederek huzurunuzdan ayrılı- I 
yorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Nuri 
Beşer 'arkadaşımızın ifade buyurdukları1 şe
kilde hareket edilmişse hakları olduğunu ka
bul etmek ilâzımgeldr. Ancak bizim elimiz
deki kayıtlara göre soruların müzakere edil
diği 3 . 1 . 196.2 tarihi birleşimde kendile
rine Riyaset tarafından vâki davete rağmen I 
burada olduklarını ifade etmedikleri için o bir- I 
leşimde bulunmıadııklan görülmüştür. 

5 . 1 . 1962 tarihli toplantıda sorular mü
zakere edilmemiştir, 8 . 1 . 1962 tarihli top- I 
lantıda ise yine bulunmamışlardır. İçtüzüğün I 
muayyen maddesi, bir milletvekili iki birle
şimde bulunmadığı takdirde, sorusunun dü- I 
şeceğine âmirdir. Ancak yine bu maddenin 
son fıkrasında, soru sahibi düşmüş^ olan so- I 

.rusunu bir kereye nuahsus olmak üzere tekrar. I 
gündeme a'ldırtabilıir. Şayet kabul buyururlarsa I 
lütfetsinler sorularını bize versinler yeniden I 
gündeme alalım. Ve arzu ettikleri müzakere I 
ve münakaşa cereyan etsin. 

NURİ BEŞER (Zonguldak) — Muhterem 
reisim, kıymetli arkadaşlarım; bendeniz 3 . 1 . I 
1962 Celsesinde Reisin 5.1.1962 günü saat 
15 e Meclisi talik ediyorum, sözünü en son din- I 
üyen mebuslardanım, ve Mecliste benimle be- I 
ralber bulunan bütün arkadaşlarım sözlü soru
mu dikkatle takibettiğimi biliyorlar. Eğer Re
isin 5 .1.1962 günü saat 15 e talik ediyorum, I 
deyip kürsüyü terkettiğinin dışında zabıtlara 
başka bir kayıt geçmiş ve Mecliste kimse yok
ken böyle bir karar alınmışsa ona bir diyece- I 
ğim yoktur. Benim sorum 8.12 .1961 tarihin- I 
de verilmiştir. Ben sorumun sırası mutlaka ge- I 
lecefctir diye bir aydan beri Ankara'yı bile terk 
etmiyorum, devamlı surette buradayım. 

Şimdi Reis Bey, yenilenebilir, dediler, lût- I 
fettiler. Elbette yenilenebilir, fakat, aradan bir 
ay geçmiştir. Şimdi benim sözlü sorumun bir 
ay da.ha bekletilmeye tahammülü yoktur. Bir- I 
ook arkadaşlarımızın soruları iki defa bulun- I 
madıklarından düşmüştür. Buna ancak evvelki • 
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gün muttali olmuşlardır. İstirham ediyorum 
Yüksek Heyetinizden de, sorumu takibediyo-
rum, beklerim de,' fakat şimdi Hükümet hazır, 
gündeme alınsın ve cevaplandırılsın. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Ne hususta söz istiyorsunuz 
Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bu konu 
hakkında. 

Muhterem arkadaşlar; bu soruyu Sayın Baş
bakan adına cevaplandırma vazifesi bendenize. 
verilmiştir. Sorunun cevabı hazırdır, fakat şu 
anda dosya yanımda değildir. Eğer.Riyaset Di
vanı usule uygun görürlerse gündeme alsınlar, 
bugün de cevaplandırmak mümkündür. Söze 
müdahalemin sebebi; sayın arkadaşımın konuş
malarında sanki bu soruya -cevap vermekten çe
kindiğim zehabını yaratmış olmasından doğ
muştur. Bu usule göre Riyaset gereken mua
meleyi yapsınlar, biz arkadaşa cevap vermeye 
hazırız. 

NURİ BEŞER (Zonguldak) — Reis Bey, 
söz istiyorum. • 

BAŞKAN — Buyurun, 
NURİ BEŞER (Zonguldak) — Muhterem 

Reis ve kıymetli arkadaşlarım;, ben sorumu 
Başbakandan sormuştum. Sorumun metninin 
Sanayi Bakanının dosyasında olduğunu şimdi 
öğrendim, şahsan memnun oldum. Yalnız ben 
buradan gerek Sanayi Bakanının gerek diğer 
Devlet Bakanlarının hattâ bütün vekillerin be
nim sorumdan kaçtıklarına dair en ufak bir 
imada bulunmadım. Ben buradan Hükümet ha
zırdır, bendeniz de emrinizdeyim, dedim. Sa
yın vekillerin katiyen böyle bir zehaba kapıl
mamalarını rica ederim. Ben kendilerinin ga
yet rahatlıkla sorulara cevap vermek için ge
lip gittiklerini görüyorum. Bunda da tabiatiy-
le öyle olacağına kaniim. Benim sözlü sorum 
lütfen gündeme alınsın, esasen Sanayi Vekâleti 
çok yakınımızdadır. Yüksek Heyetiniz karar 
verirse bendeniz de emrinizdeyim. Sayın Sana
yi Vekili de burada bulunuyorlar. Durum bu 
iken şu sözlü sorumu du bitirelim. Böylelikle 
dosya ve sözlü sorum ortadan kalkmış ve Mec
lis, müzakeresi de uzamamış olur. 

Hürmetlerimle. 

/-
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Nuri Beşer 

arkadaşımız, sorularının sırası geldiği zaman 
dışarıya çıkmış olabilir. Bir sözlü sorusunun 
sırası geldiği ve «arkadaşımız burada mı?» den
diği zaman «buradayım» denmesi lâzımdır. 

Şimdi arkadaşımız, cevap verecek Bakan 
arkadaşımızın burada hazır olduğunu söylüyor
lar. Bunu .oyla halledelim. Nuri Beşer arkada
şımızın düşmüş olan sorusunun bugünkü gün
deme alınıp görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu soru sırası geldiğinde 'görüşülecek
tir, efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, yurdumuzun Doğu bölgesinde husule 
gelen kuraklık dolayısiyle yapılmakta olan ge
rekli yardımın durumunu tesbit ve usul ve esas
larını müşahede etmek ve Hükümete icabedecek 
tavsiyelerde bulunmak üzere bir Arattırma Ko
misyonu teşkili hakkında önergesi (10/1) 

3 — Mardin Milletvekili Mehmet Ali i n -
kan ve 14*arkadaşının, Doğu - Anadolu'da ku
raklığın doğurduğu sıkıntılı durum hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesinin son fıkrası ge
reğince araştırma yapılması için bir komisyon 
teşkiline dair önergesi (10/2) 

BAŞKAN — Bu hususlarda gerekli yardı
mın durumunu tesbit ve usul ve esaslarını mü-
şahade etmek ve Hükümete icabedecek tavsi
yelerde bulunmak üzere bir Araştırma Komis
yonu teşkilinden önce Hükümetin dinlenmesine 
karar verilmişti. Bu konuda Hükümet adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu izahat vereceklerdir. 

Buyurun Turhan Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI TURBAN FEYZİOĞ
LU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
doğu illerimizde hüküm sürmüş olan kuraklık 
neticesinde hâsıl olan kıtlık ve açlık hakkında 
Hükümetin bir açıklama yapması ve ne gibi 
tedbirler alındığını bildirmesi, Yüksek Meclis 
tarafından emir buyurulmuş idi. Buna benzer 
b|r takrir de Cumhuriyet Senatosunda verilmiş 
ve orada da aynı temenni izhar edilmiş oldu
ğu için, dün Cumhuriyet Senatosunda Hükü
metin aldığı tedbirleri geniş şekilde açıklamak 
fırsatını toulmuştuk. Bugün de yüksek huzu-
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runuzda aynı açıklamayı, belki bâzı ilâveler
le, yapmak için bulunuyorum. 

Konuşmama, zihinlerde bu konuda . pek 
çok tereddüt uyandırıldığı için, kısa bir özetle 
başlamak istiyorum: 

1. —.Bir kaç yıldan beri ve bilhassa J.961 yı
lında Türkiye'de hububat mahsûlü düşük olmuş
tur. Bunun Hükümet icraatı ile ilgisi yoktur. 

2. — Üstüste bir kaç kurak yıl geçiren bâzı 
doğu illerimizde bu yıl, Türkiye'nin diğer 
bölgelerinden daha ağır. bir durum husule gel
miştir. 

3. — Bol miktarda hububat ithali yolunda 
alınan tedbirler neticesinde Türkiye'de bu yıl 
hububat buhranı bahis konusu değildir. Buğ
dayımız vardır, gelmektedir, gelmeye devam 
edecektir. 

4. — Bahis konusu doğu illerinde de açlık 
tehlikesini önlemek için gerekli maddi ve malî 
tedbirler alınmış, büyük stoklar teşkil edilmiş
tir. Satmalına gücü olmıyan muhtaç halka pe
şin para istemeden kredi ile yemeklik buğday 
dağıtmak için 40 milyon liralık imkân sağlan
mıştır. 

5. — Hayvan yemi bakımından da çeşitli 
ve tesirli maddi ve malî tedbirler alınmıştır. 

6. — Türkiye'nin derdi, ne bir yılın ne üç 
ilin derdidir. Türkiye'nin asıl dâvası, yeter 
miktarda ve plânlı şekilde yatırım yaprak, ar
tan nüfusu bösliyecek ve kalkınmayı müm'kün 
kılacak şekilde istihsali artırmak davasıdır. 

Hükümet asıl dert için kısa vadeli tedbirle
ri sürat ve cesaretle alırken asıl büyük dâvanın 
halli için yapılacak uzun vadeli işlere de ciddi
yetle sarılmıştır. 

Sözlerim hiçbir arkadaşıma karşı değildir, 
ancak bu özeti vermekten maksadım, şudur: 
Bir yazı işleri müdürü Hükümetin izahatı için
den bir cümleyi seçiyor; «açlık batıya da ya
yılmış, yalnız doğuda değildir» diyor. Bü
tün Türkiye'de açh'k hakkında heyecan yarata
bilecek birtakım haber metinlerini vatandaşlar 
okuyunca bu mevzudaki sözler her tarafa ya
yılmaktadır. Bu özette de belirttiğim gibi, 
Türkiye sathında bu yıl içinde alınmış olan ted
bir neticesinde umumi bir açlık ve buğday dar
lığı mevzuubahsolmadığını tafsilâtiyle arz .et
miştim. Alman tedbirler üzerine büyük teh
like önlenmiş durumdadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Karma Hükümet 

kurulduğu günlerde bu mevzu ile karşı karşıya 
gelmiştir ve daha Hükümet programını hazır
layıphuzurunuza getirmeye fırsat 'bulmadan 
doğu illerimizin dertlerini gidermek için tedbir
ler almaya başlamıştır. Bu arada mahallinde 
bir Bakan arkadaşımızın, sayın imar. ve İskân 
Bakanı Muhittin Güven arkadaşımızın tetkik
ler yaparak Bakanlar Kuruluna rapor getir
mesi vazifesi, kendisi orada bulunduğu için, 
verilmiş ve arkadaşımız mahallinde yaptığı te
maslar neticesi verdiği rapor üzerine ve vali-' 
lerden D S I teşkilâtından alman bilgiler üze
rine gerekli, şümullü tedbirler süratle ittihaz 
edilmiştir. Bizden evvelki Hükümet zamanında 
doğu illerinde büyük bir kuraklığın hüküm sür
düğü müşahede edilir edilmez bâzı tedbirler alın
mış, Ziraat Bankası plasmanlarını artırmak, borç-
laj¥ tecil etmek, hayvan kesafetini önlemek 
içiıf bâz! mubayaa tedbirlerine baş vurmak ve 
bilhassa insan yiyeceğini karşılamak için, pe-
şitf*par& ile te&tilmak' üzere bu bölgeye bir mik
tar -buğday göndermek gibi tedbirler alınmış idi. 
BiiİM vazifeye başladıktan sonra, bu tedbirlere 
ilâve olarak almış' olduğumuz tedbirleri maddi 
tedbirler ve malî tedbirler olarak iki kısımda 
mütalâa MeMliriz. Maddi t'edlbir olarak bu böl
gede %iulhltaç thalka ihtiyacının çok fazlasını 
kâtfSşfilıyaottk ucuz buğday vermek ve stoklar 
yapmafe için gerekli na'kliyat ve sevkiyat ted
ibi*!^ &lmı^ üzere arz 
edeylöl^i,'-• Hükümetimizin «kurulduğu günleri 
heaiBn taMfeeden günlerde bu nakliyat ve sev
kiyat" tedbirleri hızlandırılmış, Kasıım ayı so
n u * ^ hattâ Aralık ayı başında Hükümetiniz 
vazifeye tam olarak sarılmalk imkânını bularak 
16 ArâMk tarihinden; itibaren sevkiyat tempo
sunu daha- çok hızlandırmak suretiyle Doğu 
(bölgesine günde 36 vagon buğday göndermeye 
baffeTftfliştır^'Busevfeiyat daha evvel de yapıl
makta idi,' fakat' bugünden sonra bu sevkiyat 
Bİt<î!^İIı;kaial^lbeak:ife'Mld« yapılmıştır. 

iskenderun'dan Erzurum bölgesindeki iş yer
lerine gönderilen raürettep vagon adedleri şöy
ledir- : Erzurum'a 13 vagon, Kars'a 12 vagon,, 
Has&nkale'ye 2 vagon, Horasan'a 2 vagon, Aş
kale'ye 1 vag^aj •Çdbandede'ye 2 vagon, Selim'e 
2 vagon ve Sarıkamış'a 2 vagon. Bundan başka 
muntazaman yapılmakta olan. bu tevziat so-
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nunds, 1 - 7 Ocak tarihleri arasında bir hafta 
içerisinde bu 3 vilâyet istasyonlarına gönderil
miş olan yemeklik buğday miktarı 4 823 ton
dur, yani 5 bin tona yakındır. Ocakm ilk haf
tası içinde yemeklik buğday miktarı hakkında . 
'bir fikir vermek için arz ediyorum : Erzurum'a 
8 . 1 . 1962 tarihinde 8 070 ton, Aşkale'ye 528 
ton, Horasan'a 6 Ocakta 631 ton, Hasankale'ye 
931 ton, Kars'a 3 100 tondur. Bu vaziyet karşı
sında Toprak Mahsulleri Ofisi ceman 13 560 
ton buğday tevziatında bulunmuştur. Bu mik
tarın neye delâlet ettiğini daha iyi anlamak için 
bu 3 vilâyetin valiliklerinden alınmış ihtiyaç 
rakamların^- mukayesesinde fayda vardır. Biz
zat Toprak; Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünün 
mahalline göndermek suretiyle ve valilerle biz
zat temas ederek aldığımız rakamlara göre 
Ağrı'ya, bu aydan başlamak üzere Mayıs başı-. 
na kadar dört aylık yemeklik buğday ihtiyacı, 
karşılığı 2 200 ton, Erzurum'a 16 000 ton, 
Kars'a 10 000 ton.. Yani, «aç bölgesi, göç böl
gesi» diye vasıflandırılan üç vilâyetin dört ay
lık ihtiyacı, valilerin bildirdiği üzere 28 200 
tondur. Hükümetimiz bir hafta içinde 5 000 
tona yakın hububat sevkiyatmı yapmaya mu
vaffak olduğuna ve Ocak ayı başında, ihtiyaç 
yekûnu olan 28 200 tonun yarısı kadarını, de
min saydığım şekilde stok yapmig olduğuna 
göre, «Bu bölgede buğday yoktur, açlık var
dır» şeklindeki - iddiaların vâridolmadığı aşi
kârdır. Buğday sevkiyatı demiryolu ile yapı
lırken, bir taraftan da psikolojik tesirleri he-
sabedilerek ayrıca Tralbzon'dan Erzurum'a buğ
day sevkiyatı yapılmaktadır. Kısa zamanda bizi 
Mayısa çıkaracak kadar stokun bu bölgede tam 
olarak teşekkül etmesi imkânlarını ısrarla ta-
kiibetmekteyiz. Arz ettiğim gibi daha bugünden 
stoklarımızın durumu demin ifade ettiğim şe
kildedir. Bu stoklar da eksilmemekte, bilâkis 
artmaktadır. 

Bu mevzuda Hükümet adına ilk açıklamayı 
yaptığımız günlerden dün yaptığımiz açıklama 
tarühine kadar rakamlarda büyük farklar gö
rülmektedir. Meselâ, 23 Aralıkta Erzurum'da 
Stok 5 600 ton iken,- 8 . V . 1962 de 8 070 tona 
çıkmıştır. Kars'ta 23 Aralıktaki stok 911 ton 
iken 6 Ocakta 3 100 tona çıkmıştır. 

Denebilir ki, «Bu buğdaylar burada yığılı
yor, ama halkın parası yoksa bunlarj%nasıl «a-

634-



M. Meclisi B:31 
•tınalacak!» Yaz aylannda peşin parayla bir 
ıhayli buğday satışı yapılmıştır. Bu bölgede pe
şin parayla buğday satışı yapılması da kıtlığı 
dindireoniyeceği için şikâyetler üzerine Hükü
metiniz maddi tedbirleri büyük bir hızla artı
rarak Doğuya yapılan bu hububat sevkiyatmı 
aksatmamak için Devlet Demiryollarına yemek
lik buğday ve hayvan yemi sevk eden katarla
rın kesilmemesi- ve yollarda beklememesi için 
sıkı talimat verilmiştir. 

Diğer taraftan gerekli malî tedbirler ittihaz 
olunmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisinin bu 3 
vilâyete peşlin para istemeden uzun vadeli bir 
şekilde, yeni mahsul elde edilinceye kadar, bun
ları rahata kavuşturacak buğday dağıtımı 
yapmak yetkisi verilmiştir. 40 milyon lira bu 
imkânı bu 3 vilâyete «sağladıktan başka burada 
(bir lâtife yapmama imkân buyurursanız «Do-
ğu'dan Batı'ya doğru göç yerine, Batı'dan Do
ğu'ya doğru, Erzurum, Tunceli, Sivas'a doğru 
bir göç başlıyacak» demektir. Zira parası isten
meden yemeklik buğdayları temin edilmiş olu
yor. 

Birçok Doğu milletvekili arkadaşlarımız ko
nuştular, fakat hemen arkasından Tunceli Se
natörü arkadaşımız çıkıyor, Tezcan'm idari tak
simatı yüzünden şikâyetlerde bulunuyor. Ar
kadaşlar, bu konuda çıkan haberlerde bu sene 
bizim köylerimizde vatandaşların yiyeceği ye
meklik buğdayları yoktur, deniliyor. Bu itibarla 
Türkiye'nin bütün imkânlarını bu üç vilâyete 
yığmak mevzuuibahsolamaz. Türkiye'nin ıstı
rabı, yalnız üç vilâyete münhasır değildir, ku
raklık yalnız bu üç vilâyette' değildir, bütün 
Türkiye'de hükmünü icra etmiştir. Zamanında 
buğday ithal etmek suretiyle Türkiye'nin kar
şılaştığı umumi sıkıntı önlenmiş bulunmakta
dır, İskenderun'a oluk oluk buğday gelmekte
dir ve gelmeye devam edecektir. Bununla demek 
istemiyorum ki, yapılan yardım yersizdir. Bu 
üç vilâyetin ıstırabı diğer vilâyetlerin ıstırabı 
ile mukayese edilemiyecek kadar fazla olduğu 
için; Hükümet hem stok bakımından, hem de 
kırk milyon lira ile bu üç vilâyetin ihtiyacım 
karşılama bakımından bu paraya gözden çıkar
makta tereddüdetmemiştir. 

Bundan başka vazifeye başladığı günden 
itibaren Bakanlar Kurulunun Doğu'ya yar
dım konusunda -aldığı ilk -kadarlardan- birisi 
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de bölgeye yapılan insan ve hayvan yiyeceği 
nakliyatının '% 90 tenzilâta tâbi tutulması ol
muştur. Bu karar yalnız Devlet sektörü sev
kıyatına değil, özel sektörün yapacağı sevki-
yata da şâmil olarak ittihaz edilmiştir. Bunun 
tesirleri son derece seri ve teşvik edici ve müs-
bet olmuştur. Üç valilikten aldığımız rakam
lara göre bu '% 90 tenzilât sırasında eskiden 
çok az gelmekte olan samanın çok daha fazla 
gelmekte olduğu ve ilk vazifeye başladığımız 
günlerde astronomik rakamlar arz eden sa
man fiyatlarının Kats'ta 25 »30 kuruşa, Er-. 
zurum'da 20 - 25 kuruşa ve Ağrı'da 15 kuruşa 
kadar düşmüş olduğu haberleri gelmiştir. 
Bunda da Hükümetin aldığı tedbirlerin çok 
hissesi olduğunu belirtmek isterim. 

Alman tedbirlerden birisi de şu olmuştur : 
Erzurum'da bir* yem fabrikası vardır. Yem, 
saman ve ot gibi besleyici kudreti fazla olmı-
yan fakat halkımızın üzerine çok düştüğü bir 
hayvan gıdasıdır. Erzurum Yem Fabrikasının 
istihsal ettiği yemlerin satışını ve fiyatlarını 
kontrol ettik. Bu yemlerin maatteessüf satıl
mamakta olduğunu tesbit ettik ve hayretle 
gördük ki, bu kıtlığın diğer bir sebebi maale
sef eğitim noksanlığıdır. Bu yemlerin kulla
nılmasında halkın gerektiği şekilde bir bil
giye sahiboimadığım müşahede ettik. Fabrika 
kapasitesinin çok altında çalışan istihsalin 
halk tarafından rağbet görmediğini tesbit ettik. 
Bu tedbirlerin kâfi olmadığını düşünerek bu 
bölgelere sağlık memuru ve veteriner gönde-
rorek Erzurum Yem Fabrikasının istihsal ettiği 
yemleri vatandaşların alabilmelerini sağlıya-
bilecek çareler düşündük. Aldığımız rakam
lara göre geçen yıl Erzurum Yem Fabrikası 
350 ton hayvan yemi «atabilmiştir. Son yılda 
bir ayda fabrikanın istihsal ettiği yemden 400 
bin tonu satılmıştır. Ondan evvelki ayda satış 
370 bin tonu bulmuştur. Kapasitesinin çok al
tında çalışan fabrika, tek vardiya ile çalış
tığı takdirde yetişemiyor, satış seyrine göre üç 
vardiya ile çalışmak için hazırlıklarımız vardır. 

Muhterem arkadaşlar, para imkânı sağla
manın, kredi imkânı sağlamanın ve arz ettiğim 
yerlere binlerce, onbinlerce ton hububat yığ
manın dahi derde deva teşkil etmemesi endi
şesi ile, mümkün olduğu kadar halkın aya* 
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gına -götürmek için, mümkün olduğu kadar sa
tış yerlerini halka yaklaştırmak için gerekli 
tedbirleri de düşünmüş ve bu bölgede Toprak 

' Mahsulleri Ofisinin mevcut ambarlarına ilâve
ten, bu devreye mahsus olmak üzere, tâli am
bar teşkil etme emrini vermiş. Bizzat oraları 
dolaşan Genel Müdür mevcut ve satış yetkisi 
olan 11 iş yerini 25 e çıkardı. Bu cümleden 
olmak üzere Erzurum'un Oltu " kazasında 
bir iş yeri açıldı. Çobandere iş yerimize, 
eskiden satış ve dağıtım yapan bu mer
keze yeniden satış yetkisi'verilmiş ve Oltu'da 
yeni bir iş yeri açılmıştır, Kars ilinde. Ar
paçay, Başgedikler, Sarıkamış, Selim, Ardahan 
iş yerlerimize satış yetkisi verilmiş ve Köprü
başı'nda (Kağızman) yeni bir iş yeri tesis 
edilmiştir. Ağrı ilinde, Ağrı, Diyadin, Eleşkirt, 
Patnos, Tutak iş yerlerimize satış yetkisi ve
rilmiştir. Gümüşane ilinde, Bayburt 'a satış 
yetkisi verilmiştir. 

Bu Tedbirler dışında hizmeti halka müm
kün olduğu kadar yaklaştırmak ve kışta kir 
yamette vatandaşlarımızın Toprak Mahsulleri 
Ofisinden alacağı buğdayı almakta müşkülâta 
uğramamalarını temin maksadıyla Toprak Mah
sulleri Umum Müdürlüğünden mevcut merkez
lere ilâve olarak yeni dağıtım merkezleri açıl
ması istenmiştir. 

Bütün bu tedbirlerin de yetişmiyeceğini 
zannediyorum. Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğü eldeki imkânlarla takviye edilecek-. 
tir. Karayolları Genel Müdürlüğü, seferber 
edebileceği bütün imkânları ile makinalarını 
bu bölgede toplamak suretiyle kış mücadele 
programına dâhil olmıyan il yollarını ve kaza 
yollarını da Devlet yolları gibi mücadele prog
ramına ithal etmiştir. Bizim idari teşkilâtı
mızda büyük mesuliyet sahibi olan vali ve kay
makamlarımıza bölgede, nerede bir ihtiyaç be
lirirse, malî imkânları da mevcudolacağma gö
re, gereken yardımlar yapılacaktır. îcabederse 
ordu vasıtalarından da faydalanmak suretiyle 
darlık çeken ve yolu bulunmıyan bölgelere yar
dımda bulunulması hususunda gerekli tedbir
leri almış bulunuyoruz. Ayrıca ilgili mesullere 
bu konuda hareket serbestisi tanınmıştır. 

Asıl köylünün sıkıntısı Nisan 'ayında başlar. 
Fakat bu stoklar Nisan ayına kadar devam ede
cektir. Sonra Ağustos gelecek ve nihayet Ey

lülde bu ihtiyaçları tamamen karşılamış olaca
ğız. Belki 15 gün sonra önümüzdeki 4 aylık ted
biri de almış olacaklardır. Bu itibarla zannede-
rim ki, Hükümetin aldığı seri ve malî portesi 
bakımından şümullü ve cesur tedbirlerle bu böl
ge halkının ıstırabını dindirmek için elimizde 
mümkün olan ne varsa yapılmıştır. 

Kuru ot, sap, saman ve saire bakımından, 
bölge ihtiyacı düşünülerek, Devlet Üretme Çift
liklerinde ne varsa tespit edilmiş, Devlet Üret
me Çiftliğinin tevzi şebekesi olmadığı için, Zi
rai Donatım, Kurumu ile anlaşma yaparak bu 
kurum ajansları eliyle balyalı ve balyasız halr 
ka tevzii imkânı sağlanmıştır. Hayvan yiyeceği 
bakımından halkın satmalma gücü nazarı dik
kate alınarak Ziraat Bankası plasmanları bir 
kat daha artırılmıştır. Yine Bakanlar Kurulu 
karariyle hayvan satınalmak için ayrıldığı hal
de kullanılamıyan 10 milyon liranın tamamı, bu 
bölgenin hayvan besicilerine yardım olmak üze
re, Ziraat Bankasına, Bakanlar Kurulu kara
riyle tahsis olunmuştur. Bu suretle bölgeye 
taJhsis edilen malî imkân 50 milyon lirayı bul
muştur. 

Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
Yalnız şükranla bir şeyi daha ifade etmek is
terim. Her âfet bölgesindeki halkımızın imda
dına koşan büyük ve millî hayır kurumumuz 
Kızılay'da elindeki imkânları seferber ederek, 
yalnız bu üç vilâyete münhasır değil yurdun 
çeşitli sıkıntı çeken, yiyecek, giyecek ve saire 
sıkıntısı çeken yerlerine pirinç, süttozu ve sai
re gibi maddeler göndermiştir. Bu yardımı ba
har aylarında da devam ettirmek için şjmdiden 
hazırlıklarımız vardır. Amerika Birleşik Dev
letlerinden zirai istihsal fazlası olarak aldığımız 
buğdaylara ilâveten âfete uğramış bölgeler 
için daha müsait formüle bağlıyarak buğday 
alınması hususunda temaslarımız vardır ve müs
pet vaziyete girmiştir. Bu arada ordumuz da 
birlikleri vasıtasiyle gerekli yollardan yardım 
faaliyetine başlamıştır. 

Ayrıca bildiğiniz gibi gazeteciler, hayırse
ver halk ile istanbul Belediyesine varıncaya ka
dar birçok vatandaşlar ve ordu içinde bâzı mü
teşebbis kimseler sıkıntı çeken halkımıza karşı 
kendilerinde bir yardım mecburiyeti hissetmiş
lerdir. Bu hal Türkiye'de millî tesanüt havası
nın kuvvetli olduğunun helîğ bir ifadesidir. 
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Arkadaşlar, dün Senatoda konuşan bir ar

kadaşımız, «bugüne kadar vatandaşlar Ziraat 
Bankasının açmış olduğu bu kredili satıştan is
tifade edememiştir» dedi. Muhterem arkadaş
larım, bunun elbette bir prosedürü olacaktır, is
tasyonlara gelen bu yiyecek maddelerinden 
halk hesapsız-, kitapsız bir şekilde istediğini ala-
mıyacaktır. îhtiyaç sahiplerine ihtiyacı mikta
rında verilecektir. Bunun tatbikini Bakanlar 
Kurulu karariyle Toprak Mahsulleri Ofisi ya
pacaktır. Ofis istekleri tesbit edecek ve bir ih
tiyaç listesi hazırlıyaeaktır. Kaymakamlar ve 
valilikler bu işle vazifelendirilmiştir. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin satış yapmakta olan şube
sine müracaat edecek, mazbatalarını verecek ve 
ihtiyacı olan 'buğdayı alacaktır. Alınmış olan 
tedbir budur. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisine 
müracaat vâki olmamış ise, radyo ile duyurul
du, 23 Aralıktan beri Hükümet adına açıklıyo
ruz, mahallî idare teşkilâtımız vaziyetten ha
berdardır. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü bizzat maJhalline kadar giderek açıklamış
tır... Binaenaleyh bu sistem işliyecektir ve muh
taç halkımız ihtiyacı olan buğdayı almak im
kânına kavuşacaktır. 

«Yazdan verilseydi» dediler. Çok iyi olur
du, ama muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin 
derdi bu üç vilâyete münhasır değildir. Türki
ye'nin buğday ambarı diye vasıflandırdığımız 
Konya da bizden 'buğday istiyor. Biz kış ba
şında vazifeye başladık. Yaz aylarında ithal 
edilecek olan buğdaylar henüz gelmemişti. Tür
kiye içinden satınalınan buğdaylar mümkün ol
duğu kadar sıkıntı çeken bölgelere gönderil
miştir. Bu itibarla, biz vazifemizi yaptık bizden 
evvelki Hükümet yapmamıştır gibi söz söyle
mekte yakışık olmaz. 

Şunu da ifade edeyim ki, Türkiye'de bu yol
da Doğu illeri bakımından* alınması mümkün 
olan tedbirlerde belki bâzı noktalarda eksiklik
ler olmuştur. Bilhassa hayvan mubayaası bakı
mından Et ve Balık Kurumu vazifesini tam ola
rak yapamamıştır, bu hususta yapılacak tenkid-
ler yerindedir. Bu, mubayaa için Et, Balık Ku
rumuna verilen 10 milyon liranın elinde kalma
sından anlaşılmaktadır. Bu malî imkân kulla
nılmamıştır, kullanılması yoluna gidilmiştir. Bu 
nevi ufak tefek aksaklıklar dışında gerekli mü
dahaleler zamanında yapılmıştır. Bu bölgede bir 
miktar da tohumluk buğday tevzii yapılmıştır. 
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Zaten baharda ekim yapan bir bölgedif, şimdi
den bizden tohumluk buğday istemektedirler. 
Bilhassa bu konuda bu bölgenin mebuslarından 
istirhamım, bölge halkına gerekli telkini ve na
sihati vererek bu tohumluk buğdayı yiyecek için 
kullanmamalarını temin etmektir. Devlet ba
ba nasıl olsa verir diye bir zihniyet mevcuttur. 
Bu itibarla lüzumsuz ümitler vermeden halka 
tohumluk meselesinde daha ziyade mahallinde 
yetiştirilmiş olan hububatın kullanılmasını sağ
lamak yerinde olur. 

Maruzatıma son vermeden önce, başlangıçta 
söylemiş olduğum sözleri bir kere daha tekrar
lamak istiyorum : Bu dâva 3 vilâyetin dâvası ve 
1961 - 1962 yıllarının dâvası değildir; uzun yıl
lardan beri hububat istihsalimiz ihtiyaçlarımızı 
karşılıyamadığma göre, bu millî bir dâva halin
dedir. Bu dâvanın halli yatırım politikasına 
hız vermekle bulunabilir. Yatırım yapmakla, 
sulama işini, gübre işini halletmekle, cari mas-

. raflardan neyi kesebilirsek bunu bilgili ve plân
lı bir şekilde yatırıma ayırmakla bu memleketin 
dâvasını halletmek mümkündür. 

Arkadaşlar, bu vesileden bilistifade, Hükü
met programında da belirtildiği gibi, tarım işle
ri başta olmak üzere plânlı ve geniş bir kalkın
ma programı üzerinde gayret göstermenin haya
ti bir zaruret olduğunu belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlarımızın tenkid ve mütalâalarını 
dinledim. Bir de teklif vardır: Doğu'da araştır
ma yapmak üzere bir heyet kurulması. Dün Se
natoda da arz ettiğim gibi, Anayasamızın 88 nci 
maddesine göre mahallinde bilgi toplamak için 
böyle bir heyetin gönderilmesini Hükümetiniz 
şükranla karşılamaktadır. Gidecek olan heyet 
hem Parlamentoya ışık tutacak, hem de mahal
linde aksayan tedbirler varsa, tedbirlerin aksa
yan noktalarını sunarlarsa Hükümete ışık tutma 
bakımından son derece faydalı olacaktır. Bu hu
susu arz ederek, hürmetle huzurunuzdan ayrı
lıyorum. (Alkışlar) 

CEVAT DURSUNO&LU (Erzurum) — Sua
lim vardır. (Sualimiz var, sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, sualim şudur: Ziraat Bankası 10 milyon li
ralık bir hayvan kredisi açıyor. Bu kredi eski
den borcu olanlara verilecek midir, verilmiyecek 
midir? 
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ikinci lualim; buyurdunuz ki, «Devletin ver

diği buğday ve sairenin nakliyatında yüzde 90 
tenzilât yapılıyor. »v Fakat Kızılay a bu tenzilât 
yapılmadığı için Kızılay, nakliyatında müşkü
lâta uğruyor. Kızılaya da bu tenzilâtın teş
mili mümkün müdür, değil midir? Bu sualle
rin lütfen cevabını istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Nihat Diler. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Bir sual sora
cağım. 

Erzurum hakkında Hükümetin göstermiş ol
duğu hassasiyete son derece teşekkür ederim. 
Hakikaten bundan dolayı çok memnunum. 

BAŞKAN — Lütfen sualinizi sorunuz. • 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Efendim, Er

zurum'un bâzı yerlerinde satış merkezleri açıl
mıştır,-fakat-bunlar tam mânasiyle ihtiyaçları 
tatminden uzaktır. Çünkü Karayazı, Hınıs, Tek
man, Şenkaya gibi kazalar bugün hemen hemen 
Erzurum'la irtibatı kaybetmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, mütalâa değil. Lütfen 
sualinizi sorunuz. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Bu kazalarda 
da satış merkezleri açılıp açılmıyacağmı kendi
lerinden soruyorum. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — iki ' 
sorum ardır : 

1. Kredili yardımdan bahsettiler. Bu yardı
mın ne suretle yapıldığını izah buyursunlar. 

2. Devlet Demiryolları tenzilâtı münhasıran 
Kars ve Erzurum'a yapılan nakliyat için tatbik 
edilmektedir. Diğer Doğu illeri için de bir tet
kik keyfiyeti üzerinde durmakta mısınız? 

BÎR ÜYE — Efendim Kızılay tarafından 
yapılan yardımların mahiyeti ve miktarlarını 
açıklarlar mı? 

BAŞKAN — Lâtif Aküzüm. 
LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Efendim; Kars'

ın bâzı kazalarında kuraklığın çök fazla olması 
dolayısiyle köylünün tohumunu dahi alama
ması yüzünden halk hayvanlarını satmakta ve 
yiyeceğinden de daha hasat zamanı mahrum 
olmaktadır. Bu suretle Kars yalnız yiyecek 
yokluğunun değil, daha diğer birçok ihtiyaç
ların altında ezilmektedir. Acaba Hükümet 
Kars'ın yalnız buğday ihtiyacını mı düşünüyor, 
diğer ihtiyaçlarını da düşünüyor mu? 

10.1.1962 0:1 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 

(Kayseri) — Ne gibi ihtiyaçları kasdediyorsu-
nuz efendim? 

LÂTÎF AKÜZÜM (Devamla) — ihtiyaçla
rımız şunlardır : Halk malını kaybetmiş, para 
değeri olan gayrimenkul]erini satmış, bugün 
çeşitli ihtiyaçların altında ezilmektedirler. 
v ÎBRAHÎM GÖKER (Sivas) — Sivas için de 
bir şey düşünülüyor mu ? 

MAHMUT RIZA BERTAN (istanbul) — 
Efendim, memleketimizin periyodik bir kurak
lık devresi geçirmekte olduğunu işitiyoruz. 
Mütaakıp senelerde de böyle bir kuraklık ve 
açlık felâketi olacağı dikkate alınarak Hükü
metçe şimdiden bir tedbir alınıyor mu, yoksa 
gelecek yıllarda da Batı'dan Doğu'ya hububat 
nakli gibi tedbirlerle mi iktifa edilecektir? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞLU 
(Kayseri) — Müsaade ederseniz en son suale 
önce cevap vermekle başlıyacağım. 

Memleketimizin periyodik bir kuraklık dev
resine girdiğinden bahsediliyor, önümüzdeki 
yıllarda Türkiye'de kuraklık hüküm sürerse ne 
gibi tedbirler alınacaktır? 

Şunu arz edeyim ki, biz çiftçi milletiz. 
Maalesef uzun asırların ihmali ile sulama ted
birleri bakımından mücehhez değiliz. Bu iti
barla gözü gökte olan bir milletiz. 

Sayın Tarım Bakanı, her Bakanlar Kurulu 
toplantısına elinde meteoroloji raporu, her de
fasında yüzü biraz daha güleç olarak gelmekte
dir. Bu tkış aylarında memleketimizin çok büyük 
kısmına düşmüş olan yağmur ve kar miktarı ge
çen sene ile asla kıyas edilmiyecek kadar yük
sek olmuştur ve gelecek yıl için büyük ümit 
beslemekteyiz. Kışın, daha baharı vardır, yazı 
vardır. Fakat geçen yıla nazaran, bu kış «mem
leketimizin çok büyük # kısmı bakımından mu
kayese ettiğimiz takdirde» ümit verici , bir kış 
olarak başlamıştır ve öyle seyretmektedir. 

Bâzı arkadaşlarımız «Doğu'nun bu üç vilâ
yetine yapılan yardımın diğer vilâyetlere de 
teşmili düşünülüyor mu?» diye bir sual buyur
dular. Muhterem arkadaşlar, bu bir imkân 
meselesidir. Nihayet memleketin istihsal ettiği 
hububat meydandadır, dışardan ithal ettiğimiz 
hububat muayyendir. Para ödenmeden dağıttı
ğımız takdirce talebin nerelere kadar yüksele
ceği aşikârdır. Bu itibarla bu ü§ vilâyetin bü-
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yük ıstırabı karşısında bu kadar cezrî ve cesur 
bir kararı Hükümet verirken, birçok vilâyetle-
rimizce de aynı talebin tekrarlanacağını düşü
nerek vermiştir. Emin olunuz ki, bu taleplerin 
hududu yoktur. Türkiye'nin buğday ambarı 
Konya bile «Bize de buğday dağıtın» diye talepte 
bulunuyor. Nereden alacaksınız, Kars'tan alıp 
Konya'ya mı göndereceksiniz? Hükümet bu 
kararı Doğu'daki üç vilâyet içiıi vermiştir. Bize 
bu suali soran Alpdoğan Şen arkadaşımıza, 
«Diyarbakır'a da bir miktar kredili buğday 
göndermek imkânı yok mu?» diye mektupla mü
racaat etmişler. O da bana soruyor, imkân yok 
mu diye. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet bu mevzu 
ürerinde titizdir. Bu üç vilâyette daha yazdan 
durum tesbit edilmiş ve tedbir alınmaya başlan
mıştır. Diğer vilâyetlerde üç beş köy olabilir. 
Bu Türkiye'nin asırlardan beri, Etilerden beri 
çektiği bir derttir. Bu memleketin coğrafik du
rumudur, bugünün derdi değildir. Bu itibarla 
bedava buğday dağıtmak suretiyle her bunaldım 
diyene yardım yapılırsa - bir Orta - Anadolu 
tâbirini söylememe müsaade buyurun - evin yo
lu bulunmaz. Evin yolunu bulmak için, tedbir
lerin hududu içinde imdada yetişmek için Hü
kümet azimlidir, kararlıdır ve tedbirlidir. Her 
talep etraflıca tetkik Ve tahkika tâbi tutularak 
değerince muamele görecek ve karara bağlana
caktır. 

Kars bölgesi halkının tohumluk ihtiyacının 
mahallen tedariki, arz ettiğim gibi, lâzımdır ve 
valilere daha şimdiden gerekli talimat verilmiş
tir. 

Kızılay yardımının miktar ve mahiyetini ar
za çalışayım : Maalesef Hükümet icraatı ile ilgi
li bir mevzu olmadığı için yanımda listeleri de 
mevcut değil, fakat hatırımdadır. Kızılaym bu 
bölgeye yaptığı yardım; süt tozu, pirinç, bir mik
tar da giyecek eşyası olmuştur. 

Mehmet Ali Arıkan arkadaşımız, bu yardı
mın diğer Doğu illerine de teşmil edilip edilme
diğini buyurdular. Devlet Demiryollarının za
rarı (Ulaştırma Bakanı burada ise tashih ederler) 
yılda 97 milyon liradır arkadaşlarım. % 90 ten
zilâtı teşmil etmek, terazinin bir kefesidir. öbür 
kefesinde işlemez hale geldiği takdirde memleke
tin başına ne türlü felâket açacağı aşikâr olan 
Devlet Demiryollarını ayakta tutmak dâvası var-
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dır. Eğer Devlet Demiryolları Türk işçisinin 
gayretiyle, geçmiş insanların gayretleriyle dağ
ları, nehirleri aşarak tâ Horasanlara, Kars'lara 
kadar uzatılmasaydı bugün. İskenderun liman
larında, Orta - Anadolu'da buğday olacak, fa
kat bunları hiçbir şekilde Doğu ya nakletmek 
imkânını bulamıyacaktık. Bu itibarla % 90 ten
zilât, evet ama, Devlet Demiryollarını da ayak
ta tutmak zaruretini bu çerçeve içinde mütalâa 
etmek mecburijgti vardır. Yani Türkiye'nin 
hiçbir vilâyetiirae bu sene rekor bir mahsul ol
mamıştır. Her hangi başka bir yerde bu üç vilâ
yetteki derin ıstırap mevcut değildir. Falan 
yerde, filân kazanın üç köyünde sel âfeti oldu, 
dölü vurdu meselesi ayrıdır. Bunlar için zaten 
mevzuatımız içinde ayrıca tedbirler vardır. Zi
raat Bankası, borçlarını tecil eder, yardım imkân
ları vardır. Umumi hükümler dairesinde bunlar 
gerekli alâkaları görmüşler ve göreceklerdir. 

Kızılaym yardımına yüzde 90 tenzilât teşmil 
edilmediği yolunda Sayın Dursunoğlu'nun be
yanlarını tahkik edeceğim. Eğer teşmil edilme-
mişse, bunun gayritabiî bir hal olduğunu ka
bul ediyorum. Nihayet özel sektörün dahi buğ-
d'ay nakliyatına teşmil edildiğine göre Kızılaya 
da teşmil edileceği tabiîdir. 

Hayvan beslemek için sağlanmış olan 10 mil
yonluk kredinin dağıtımı konusundaki şikâyet 
dün Senatoda da mevzuubahsedildi, derhal tah
kik edilmesine karar verildi. Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri^Teşkilâ
tının tatbikatından farklı bir tatbikat içinde, 
bankacı gibi davranmış olabilir. Ziraat Bankası 
kredi verirken, umumi hükümlere göre, kendi 
mahallî mevzuatına göre, bu kredi vecibesini ye
rine getirmiş olmak için vermekten kaçınmış ola
bilir. Ama, Toprak Mahsulleri Ofisi, yiyecek 
ve yemeklik ihtiyacını tesbitle iktifa eder, Zira
at Bankası ise bir banka muamelesi çerçevesi 
içinde hayvancılık için kredi verirken, eski bor
cunu ödeyip ödemediğini sormuş olabilir. Bu 
hususu tetkik edeceğim. Ziraat Bankası yetkili" 
uzmanı ile istişare etmeden erken ve yanlış bir 
beyanda bulunmak istemeni. 

Bir arkadaşımız Hükümetin aldığı tedbir
lerin çok yerinde ve süratli olduğundan bahsi-
le teşekkür ettiler. Ben de kendilerine kadirşi
naslıkları için teşekkürlerimi, bilmukabele, arz 
ederim. «Erzurum ilinin bâzı üçeleriademea»-
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lâ Hınıs, Karayazı ve Şenkaya'da satış yerleri 
açılabilir mi » dediler. 

Bu yerlerde satış merkezi açılması mesele
sini derhal Ofis Umum Müdürü ile konuşup ge
rekli tedbirleri alması için kendisini teşvik et
meye söz veriyorum. Bu hususta ne mümkün
se yapılacaktır. 

Dün Senatoda Kars'ın da iki kazası için böy
le bir talep vâki oldu. 11 den 25 e çıkan iş yer
lerinim sayısının biraz daha artırılması için 
gayret sarf ediyoruz. $ 

Maruzatım bu kadardır. Tekrar teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Hasan Erdoğan. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Sua

lime cevap alamadım, Sayın Başkanım, kredili 
yardım usulünü izah buyurma dılar. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Devamla) — BUÎIU arz ettiğimi zannediyorum. 
Hem birinci konuşmamda, hem de sorulara ver
diğim cevapta dokundum. «Yemeklik hububata 
yardım ne suretle yapılıyor?» dediler. Bunun 
için tesbit edilmiş olan usul şudur. İhtiyaç sa
hipleri müracaat edecekler. Bu vazife vali ve 
kaymakamlara (bırakılmıştır. Ankara'da oturan. 
bir heyetin, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğü veya onun ajanslarının bu çeşit bir 
fonksiyonu (bulunmadığından dolayı, - çünkü, 
ticari muamele yapan bir teşkilâttır - bu teşki
lâta bırakılmamıştır. Vali ve kaymakamlar şef
katli bir baba halinde bu işle meşgul olacak
lardır. Nerede? Falan köyde şu kadar vatan
daş şu ihtiyaca sahiptir. Aylık yiyecek buğday 
ihtiyacı 10 kilo üzerinden hesabedilmek sure
tiyle, (öyle karar verildi) falan köyün ihtiya
cı görülecek. Bu koy adına biri, veya ihtiyaç 
sahibi kendisi, en yakın Toprak Mahsulleri Ofi
si iş yerlerine müracaat edecekler, senetlerini 
verecekler, mukabil buğdayı alacaklar ve gi
deceklerdir. Kendilerinden peşin para istenme
mektedir. Sadece, bu bir bedava dağıtım değil
dir, arkadaşlar. Bu bir borçlanma,' bir çeşit 
kredili satış, vadeli satıştır. Ama bir riski gö
ze alarak yapılan bir vadeli satıştır. Tarlası 
var mı, çift hayvanı var mı, ödiyemez mi di
ye bir tahkikat yapılmadan verilen bir kredi
dir. Bu itibarla riski büyük olan bir kredidir 
ama nihayet bir kredidir bedava dağıtım de
ğildir. Binaenaleyh elbette bir vesikaya müs-
tenidolacaktır. 
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BAŞKAN — Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

aıtkadaşlar, huzurunuzda Hükümete, kuraklık 
bölgesi bir milletvekili olarak teşekkürü bir 
vazife bilirim. 

Arkadaşlar, yerinde gören foir inşan olarak 
Yüksek Heyetinize şunu arz etmek istiyorum: 
Bu görülen âfet gelişigüzel her sene şurada 
burada görülen bir âfet değildir. Birinci Dün
ya Harbinden sonra Erzurum ve Kars'ta görü
len açlığın en fecisi cereyan etmektedir. Şunu 
arz edeyim ki, bâzı köyler halkının yüzde 25 
inin hiç yiyeceği yoktur, arkadaşlar. Hiç yiye
ceği yoktur, dediğim zaman inamın ki, arpayı 
öğütüp suya karıştırıp yemekten bahsediyorum; 
yoksa ekmeğin üzerine süreceği yağ veya pey
nirden (bahsetmiyorum. Yüzde 50 si arpa yiye
rek, yüzde 25 i de kıt kanaat geçiniyor. Bâzı 
kuraklık senelerinde veya dolu, sel gibi âfet
ler olduğu zaman bir bölgeden diğer bir böl
geye yardım yapılmakta idi. Fakat bu defa hiç 
kimsenin bir şeyi yok ki böyle bir yardımı ya
pabilsin. 

Hükümet kurulduğu andan itibaren çok 
ciddî tedbirler alarak kış "ortasında âzami gay
retler sarf etmektedir. Fakat şunu da huzuru
nuzda arz etmek isterim ki; bu âfet Haziran
dan beri nazarı dikkati celbetmiş, Kurucu Mec
lis zamanında .gürültüler, vaveylalar kopmuş, 
Temmuzdan beri devam eden bütün taleplere 
rağmen harman yapmıyan yüzlerce, binlerce 
köy göründüğü halde, mesele ciddî olarak ele 
alınmış değildir. 

Arkadaşlar, Sayın Feyzioğlu izah buyurdu
lar; 10 milyon lira artırılarak yeni Hükümete 
devredilmiş. Sayın Feyzioğlu diyorlar ki; bun
dan evvelki Hükümet vazifesini yaptı. Hayır 
arkadaşlar!. 

Bir halk. tasavvur ediniz M hayvanını sata
mıyor, bir. hayvana bir çuval arpa unu alamı
yor.... Durum bu kadar fecidir. Kars ve Erzu
rum'daki kıtlığı duyan Anadolu tüccarlarının 
hayvan mubayaası için tahacüraıüdür ki, bu hal
kı kurtarmıştır. Konya'nın bir köyünden kalk
tı, buraya geldi, ucuza alıyorum, diye hayvan 
satınaldı. Ona teşekkür etmek lâzımdır. Fakat 
Devletten daha iyi aldı. Kilosunu 130 - 140 ku
ruşa alıyor. Devlet el attığı zaman 70 kuruşa 
düştü. Maalesef, bendeniz Sayın Feyzioğlu ile 
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aynı kanaatte değilim. Bilhassa eski Hüküme- I 
ttin Ziraat Vekili Osman Tosun'a huzurlarınız- | 
da bu vilâyet halkı adına üzüntülerimi arz et- ! 
ımek isterim. 10 milyon kredi aktarıldı, bir mü
kâfat verilecekmiş, gibi.. Devlet Üretme Çift
likleri aldı, kâr etti. Fazlasını alamadı. Nihayet 
halkın, bilhassa Şark halkının başka yerlerdeki 
mahsulü Kars ve Erzurum piyasasına dökül
mekle kısmen olsun piyasa hafifledi. Meselâ 
bugün Şark'm bâzı vilâyetlerine de bu yardım
lar, yapılmak isteniyor. Temenni ederiz, Allah. 
hiçbir vilâyetimize felâket vermesin, bir daha 
göstermesin. Fakat Kars olarak bu yardım isti-
yen vilâyetlere de müteşekkiriz. Çünkü, mah
sullerini getirdiler, Kaae'ta sattılar arkadaşlar. 
Van'ın kazalarından, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, 
Eleşkirt'ten aldığı mahsulü bir kamyona doldur
du, bir kamyon samanı iki bin liraya sattı, aynı 
parayla bir kamyon dolusu sığır aldı götürdü. 
Bu bakımdan mesele 80, 90 seneden beri, yaşlı
ların ifadesine göre, bu bölgede görülmüş şey 
değildir. Halk değil ekine, ota, diken yüzüne 
hasret kalmıştır. 

Allah böyle bir felâketi bir daha gösterme-
isîn. Hükümet olarak yazın alınması icabeden 
tedlbirler kışın ortasında alınmıştır. Şimdi el
bette kar maikinaları düşünülür, yol açma im
kânları düşünülür. Ücra köylere kadar gitme 
imkânları düşünülür. 

Arkadaşlar, Eylül ayında bana derdini izah 
eden köylerin durumunu aynen huzurunuzda 
arz edeyim : 

Sarıkamış'ın Kören Kurut nahiyesinin köy
leri vardır. Kısmen Ağrı'ya ve Erzurum'a ya
kındır. Sarıkamış'tan nahiye merkezine kadar 
35 - 40 kilometredir. Sarıkamışta ofis merkezi 
yeni açılıyor. Eksik olmasınlar, bendeniz ma
kamlarında kendilerine duyurdum, hakikaten 
âcil tedbirler aldılar, yeni tevzi yeri açıldı. Te
sadüfen bir köylünün hayvanı kalmamış; sat-
inış ve almasına da imkânı yoktur. 35 - 40 kilo
metre uzakta olan köyünden kalkacak, yarım 
»metre kar vardır, nahiyeye kadar gelecek. Fa
kat nahiye ile kaza arasında konaklıyacak hiç
lbir yer olmadığı için, bu 40 kilometreyi yürü
yerek gelecektir. Köylü konaklıyarak gelirse 
yorulmaz, sıkıntı çekmez. Başka bir köy olma
dığı için orman mmtakasmdan gelecek ve ora
dan ihtiyacını alacak, götürecek. Bu bakımdan 
tevzii imkânını süratle bir elden yapmak husu-
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sunu bilhassa Hükümetten istirham ediyorum. 
Köylerin ihtiyaçları zamanında tesbit edilmiş
tir. Kaymakamlar, köyün tohumluk ve yiyecek 
ihtiyaçlarının ne olduğunu asgari hadleri ile 
vermişlerdir. Fakat bunun tevzii usulü maale
sef bâzı mutavassıtlar elinde kâr mevzuu ola
caktır. 

Arkadaşlar, bunlar aldığımız haberlerden 
sezilmektedir. Köylü aç ve perişan bir halde, 
zaten parası yok. İhtiyacının alınması için mu
tavassıta başvuruyor. Belki bâzı mutavassıtlar 
bunları şehirlilere satarak bedelini köylüye 
daha az olarak verebilirler. Köylümüz zaten 
ıstırap içinde, kışta kıyamette benim kapıma 
gelmez diye müstar olarak bu hakkını verecek
tir. 

Eksik olmasınlar, «Millî Savunma da Hükü
mete yardımcı olacak, vasıtalardan istifade 
edilecek. Yalnız, 11 merkezi 25 e çıkardık» bu
yurdular. Köylünün her ay bu merkezlere gelip 
gitmesi çok enteresan ve çok feci manzaralı 
nakliye katarları doğuracaktır. Bu bakımdan 
Hükümetin elindeki vasıtalarla, Millî Savun
manın da yardımından istifade edilerek, hiç ol
mazsa bâzı merkezî köylerin yakınlarına kadar 
götürüp, salahiyetli şahıslara vermek imkânla
rını Hükümet araştırmalıdır. 

özür dilerim, vaktinizi 'alıyorum. Eylülde, 
ben nasıl alacağım kaza merkezine şu kadar 
mesafe var diye düşünen ve hakikaten gelme 
gitme imkânı olmıyan bir insanın bu mevsim
de gitmesi hiç mümkün değildir Bu bakımdan 
Erzurum ve Kars'ın kazmalarına, bu şekilde bi
raz daha köylüye kadar yaklaştırarak tevzi im
kânları aranırsa o zaman hakikaten bu felâket
li günlerde Devletin yapmış olduğu hizmetler 
dafha çok takdir edilir. 

Yüksek Heyetiniz Şark'a gidecek heyeti 
de seçtiği takdirde, durum tam olarak, fecaati?/-
le görülecektir. Fakat halkımız, kendi yiyeceği
ne göre, hayvanının yiyeceğine göre durumunu 
•ayarlamış, hayvanını elinden çıkarmıştır. İnsa
nı ayarlama kudretine saJhip değildir. 

Açlık durumundan, bu vatandaşları, kur
tarma imkânını süratli bir şekilde halledecek 
olan arkadaşlara huzurunuzda teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Ziraat Bankasının almış olduğu tedbirler, 
Ziraat Bankasına verilen imkânlar hakikaten 
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bu 'bölge halkını sevindirmiştir. Fakat; artık 
özür dileyerek arz ediyorum; 8 aydır gelecek, 
gidecek, oluyor bitiyor lâfından halk bıktı. Bu 
defa Hükümetten (gitti) sözünü öğrendik. Tek
rar teşekkür ederim. İnşallah halkımızdan da 
«ocağımız yanıyor, elimiz de kuru ekmeğe ka
vuştu» sözünü duyarız. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, Hükümetin verdiği izahata 
teşekkür ederiz. Yalnız bugün serhattimizdeki 
bu kahraman kardeşlerimize bu feci durumları 
d'olayısiyle yapılan yardımları kâfi görmüyo
ruz. îki milyon insanı teşkil eden bu kahraman 
kardeşlerimize 40 milyon gibi, hem de yardım 
olarak değil, ödünç olarak vermeyi çok az bu
luyoruz. Düşünün .arkadaşlar, iki milyon insa
na yerilen yalnız 40 milyon liralık bir yiyecek 
yar&ımiyle 'bunların geçinmesi imkânsızdır. 2 
milyon insana bu 40 milyonu bölersek insan' ba
şına 20 lira düşer. Bir kardeşimiz insanca bu 
20 lira ile geçinecektir. Bu imkânsızdır. Bunun 
kusurlarını pek aramıyacağım, kendileri buyur
dular. Evet, yatırımların durdurulması çok ha
talı 'olmuştur. Hakikaten bu kıtlığın sebeplerin
den birisi de budur. Yalnız kıtlığın değil, ora
daki kardeşlerimizin iştira kabiliyetlerinin ol
mamasına da sebebolmuştur. Vatandaşların ce
binde para olsaydı ihtiyacını her. taraftan te
min edebilirdi. Bugüne kadar orada her zaman 
kuraklık vardır. Bu seneki gibi fazla olmamak
la beraber çalışma imkânları bulabiliyorlardı. 
Para bulamıyorlar ama geçinebilecekleri baş
ka bir tarafa gidiyorlardı. Fakat, maalesef ya
tırımların durdurulması ile bu imkânlar da'or
tadan kalkmıştır. Yapılacak olan bu 40 milyon 
liralık yardım çok azdır. Biz isterdik İd, 2 mil
yon insana hiç olmazsa 200 milyon. lira ve bu 
da Ödünç olarak değil de yardim olarak verile-
biMn. Çünkü senelerden beri, bir tek defa ya
pılması düşünülen yardımın böyle sadece 40 
milyon ve hem de ödünç olarak yapılması, z'an-
nımızca, hiç de öğünülecek bir mesele değildir. 
Hükümetimize çok teşekkür ederiz, çünkü, işe 
vaziyed etmiştir. Fakat biz bu miktar yardımı 
çfok az bulmaktayız. 

Sonra b'ir kadının, bir çocuğun veya bir er
kemin yegâne ihtiyacı yalnız ve yalnız ekmek 
midir? B^nım haricinde başk>a ihtiyaçları yok 
mudur? Bütün bu hususları da düşünmek icab-
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eder. Binaenaleyh bu yardımın çok daha fazla 
olması lâzımdır. Kızılaym yardımlarını biliyo
ruz, onlara da ayrıca teşekkür ederiz, fakat 
yaptıkları yardımlar cüzi ve en muöıtaç vazi
yette bulunanlara olmaktadır. Bugün ortada 
kalmış muhtaç ve mahrum vaziyette geniş bir 
kütle vardır. Ekmekten gayrı olan diğer ihti
yaçların da bu yardımlar meyanırida düşünül
mesi lâzımdır. 

Biraz evvel bir arkadaşımın da belirttiği gibi, 
Millî Müdafaa da nakliye vasıtası vermek sure
tiyle yardım yaptığına göre, bölgelerde yalnız 
merkezler açmak kâfi değildir. Bu yardımları na
kil vasıtalarına doldurarak muhtaçların ayakla
rına kadar gÖtfürmek#âzımdır. Bu bugün, geniş 
teşkilâta dayanarak çalışan Hükümetimiz için 
mümkündür. Binaenaleyh yardımların bu şekil
de yapılmasını çok rica ediyorum. 

Bu krediler birtakım formalitelere bağlıdır. 
Bu kredilerin gayet hafif formalitelerle veril
mesi lâzımdır. Aynı zamanda bu kredilerin 40 
milyondan iki yüz milyona çıkarılması gerekli
dir. Bundan sonraki seneler için de temennim; 
vatandaşlarımızın tekrar ıstıraplar içinde kalma
maları için, yatırımların bir kısmının Şark vilâ
yetlerine tevcih edilmesidir. Zira, çok bilirim, 
Şark'taki vatandaşlarımız geçinebilmek için sene
nin muayyen zamanlarında başka bölgelere taşı
nırlar, sonra tekrar bölgelerine dönerler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kemal Okyay. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, takrire imza koyan arkadaşlarınız
dan biri de ben olduğum için söz almıştım ama 
benden Snce konuşan arkadaşların birçokları sual 
sordular; birçokları dokunacağı mnoktalara işa
ret buyurdular. Ben de, muhterem Hükümetimiz 
adına konuşan Bakana önce teşekkür edeceğim. 
Hakikaten uzun bir zaman geçtikten sonra bu
gün ciddî tedbirler alınmış olmasını görmek bizi 
sevindiriyor. Yalnız 7 Temmuzdan bu yana Şark
taki matbuat,-alakalılar feryadı basmış ve yar
dım istemişlerdi. O zamanki Başıbakan görevlisi, 
Ziraat Vekili ve Ticaret Vekili mahalline giderek 
kutaMığı- bizzat -görmüş, feci olduğu kanaatine 
vararak birçok -tedbirlerin alınması için karar 
vermişlerdi. Orada vatandaşlara bekledikleri 
Müjdeyi-vermişlerdi ve birçok vaitlerde buluna
rak cBtülriî lerdiV Halka psikolojik bakımdan te-
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sir eden bu vâit ve yardımları vatandaş bekledi. 
Aradan altı ay geçmiş bulunuyor. Halkımız maa
lesef hâlâ beklemektedir. 

ıSaym Feyzioğlu'nun, «40 milyon liralık yi 
yecek verilecektir, bu karar verilmiştir» şeklin
deki müjdesini de memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ama, 7 aydan beri beklemekte olan vatandaşa 
(henüz bu kredili buğdaydan bugün de dâhil ol
mak üzere tek gramının dahi verilmediği bilin
mektedir. Bunun yanında 10 milyonluk bir plas
manın, Ziraat Bankası imkânlarına dâhil edilmiş 
olduğunu söylediler. Ben şahsan yaptığım temas
larda öğreıîdim ki, bu 10 milyonluk zirai plas
man verilmemiştir. Kars vilâyetinde, Ardahan'a 
yüz bin lira verilmiş, buna karşı mevcut 20 bin 
ıçiftçi ailesi ancak 4 - 5 lira alabilecektir. Bu cihe
tin takdirlerinizden kaçmıyacağından eminim. 
Diğer taraftan insan yiyeceği üzerinde ciddiyetle 
durulmuş ve telâfisi ciheti de müşkül olmuştur. 
Ama bu insanların sahiboldukları ve senelerce 
emek vererek yetiştirmiş veya almış oldukları 
hayvanlarının durumu hiç düşünülmemiştir. 
Hayvan yemi olarak bugüne kadar, alınmış olan 
tedbirlerden en müessir olanı, sadece DDY nak
liyatından % 90 tenzilât yapmış olmalarıdır. Bu
nun dışında başkaca katî bir tedbir alınmış değil
dir. 

Hayvan yemleri için muhtacolduHarı paranın 
şu veya bu kanaldan verileceği ifade ediliyor. 
Çünkü, verilen kredi zirai plasman olarak çiftçi
lere hayvan yemi alsın diye dağıtılmaktadır. 
Ama, maalesef bir çiftçi ailesine 5 lira gibi çok 
'küçük bir miktar isabet edecek şekilde bir plas
man vermek, bunların derdine çare aramak de
ğildir. 

Karma Hükümet iş başına geldikten sonra 
meseleyi ciddî olarak ele aldı, bunu memnuniyet
le görüyoruz. Fakat bundan evvelki Hükümetin 
de birçok vaitlerle gelip vaitlerini yerine getire
mediğini gördük. Vaitler vait' olarak kalmış, ye
rine getirilmemiştir. . , 

Arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, Maliye 
Bakanlığı 15 milyon lira vermiştir, hayvan satm-
alınsın diye. Devlet Üretme Çiftlikleri, sanki bu 
paralar kendilerine kâr etsinler diye verilmişçe-
sine bir zihniyetle hareket etmişlerdir. 140 kuruş
tan satılan canlı hayvanın kilosunu 60 - 70 kuru
şa düşürerek panik yaratmışlar, hayvanları beda
va alabilecek şekilde, hareket etmişlerdir. « 
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öte taraftan ICA kredisi besicilere açılmış

tır. Bu kredi Amerikalılar tarafından besicileri 
kalkındırmak için verilen bir kredidir. Hedef; 
hayvancılıkla uğraşan insanların kalkındırılma
sıdır. Bunun tatbikatını da 'gördük. Besicileri 
kalkındırmak şöyle dursun; sangi, onları mahvet
mek için kombinaların eline verilmiş bir silâh 
oldu. Hiçbir kesici görmedik ki, Kombina ile 
bu krediye dayanarak hayvan bağlantısı yap
sın ve 25 - 30 bin lira zarar etmemiş olsun. Kom
bina tek taraflı olarak kendi menfaatlerini dü
şünmüştür. Bu kredileri Kombina sermaye ola
rak kullanmıştır. Kesiciler aleyhinde hâlâ ça
lışmaktadır. Ayrıca, daha mühim tarafı bu kre
diden hayvan besliyen müstahsil istifade etme
mektedir. Gaye" müstahsil çiftçiyi korumak için 
paranın verilmesi idi. Halbuki besici diye birta
kım tüccarlar bu parayı alıp kullanmaktadır. 
Köylü çiftçilerimiz, besicilerimiz bu paradan is
tifade edemiyor. Sebep Ziraat Bankası usulleri
ne göre para verilmektedir. Ziraat Bankası ken
disine müracaat eden köylü vatandaşa «Ben ipo
tek karşılığı veyahut banka mektubu karşılığı 
para veriyorum; müteselsil kefaletle para ver
miyorum» diyor. «1 000 dönüm arazi var ve bugün 
bu bin dönümlük arazin her ne kadar 100 000 
lira ederse resmî kayıtlara göre bu kıymet üç 
bin lira gözükmektedir. Ben de sana ancak üç 
bin lira verebiliyorum» diyor. Bu sebeple ka
nuni birtakım müşküller yüzünden, bu para ha
kiki mal sahibi müstehlike geçirilememektedir. 
Kombina bunu lâikiyle benimsemediği için be
siciler bu ICA kredisinden istifâde edememek
tedirler. 

Şunu rica edeceğim : Mümkün olsa da bu 
ICA kredisi yolundan Kombina teşkilâtı çıkarıl
sa, bu iş bir kooperatif veya başka bir tarz ile 
yürütülse daha uygun olmazını? Bu suretle her 
halde parayı besicinin eline ulaştırmak imkânı 
hâsıl olurdu. 

Hayvan yemi mevzuuna gelince: Yem Sana
yiinin dağıtmış olduğu yemler kuvvetli ve fay
dalı değil. Bu, tecrübe ile sabit olmuştur. Be
siciler bundan iyi randıman alınmadığını belirt
mektedirler. Zaten bu çok da pahalı imiş, ki
losu 55 kuruştan satılmakta imiş. Sonra bu ye
mi de peşin para ile satmak istemişlerdir. Can
lı hayvanını kilosu 60 kuruşa «atan müstehlik 
vatandaş, bu yemi 55 kuruşa alabilecek imkâna 
da sahip değildir. Hattâ bugün samanın dahi 
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kilosu 30 kuruştan gitmektedir. Buna göre çift
çinin ne kadar müşkül durumda kaldığı meydan
dadır. Odalar Birliği toplantısında, bir teklif 
olarak demiştik 'ki, hayvan yemi stoklarınız var
dır, sanayi yemi «toklarınız vardır, satamıyor
sunuz. 9, 10, 12 ay gibi vâdelerle çiftçiye dağı
tın, hem siz stoklarınızı elden çıkarmış olursu
nuz, hem de sanayi gayesine erişmiş olur. Fa,-
kat maalesef o zaman vermediler. Şimdi üç ay
lık bir vâde ile dağıtılıyor. Yani bugün verilir
se bu durumda olan köylülerden Martın sonun
da, Nisan ayında para istenecektir. Peki, köylü 
parayı nereden bulacaktır, Nisan ayında?.. Bu
nun içindir ki, ben de şahsan Şarka, bu kıtlık 
bölgesine bir heyetin gitmesi için .imza koydum. 
Hükümet, iyi niyetlerle ciddî tedbirler almıştır. 
Aldığına kanaatimiz vardır ama mahallî idare
lerimiz, mahalli teşkilâtımız ne şekilde tatbik 
ediyor? Bunu Meclisin görmesi lâzımdır. Daha 
doğrusu evvelâ Meclisin seçip göndereceği heye
tin görmesi lâzımdır. Ayrıca matbuatımız bu işle 
yakından ilgili. Hükümet yakından ilgileniyor. 
Efkârı umumiye ise iane toplıyacak Jcadar ilgi
lenmektedir. Yüksek Meclisin de, hiç olmazsa 
psikolojik bakımdan, moral takviyesi yapmak 
bakımından bir heyet seçip göndermesi ve bu 
mesele ile ilgilenmesi faydalı olur kanaatinde
yiz. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sadrettin Tosbi. 
SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuzda söz almamın se
bebi Sayın Devlet Bakanının demin beyanatta , 
bulunurken bir noktada ilâve ettiği bir fikir
dir. O da şu idi: «Bu sene hububat ziraati dü
şük olmuştur. Fakat bunun geçmiş icraatla bir 
alâkası yoktur.» Ben bu fikirde değilim. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Kayseri) — Bugün iş başında bulunan Hükü
metle ilgili değil. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Devamla) — Buğday 
ziraatinin bu sene düşük olmasının, sebebi doğ
rudan doğruya fiyat politikasiyle alâkalıdır. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Kayseri) — Fiyatlar Haziranda, Hükümet Ka
sım ayında. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Devamla) — Ben Hü
kümet dediğim zaman mevcut Hükümeti kasdet-
miyorum. Geçen hükümetleri de kasdediyorum. 
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Bu itibarla tatbik edilen fiyat politikası, bugün 
Türkiye'deki buğday ziraatinin düşük olmasının 
esas unsurlarından birisidir. Belki bugün ta
biî şartlar dolayısiyle de bu düşük olmuştur. Fa
kat fiyat, ekonomik bakımdan buğday ziraatinin 
gerilemesine sebebiyet veren unsurlardan birisi
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak müşterek 
bir istihsal vasıtasıdır. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Mevzu 
bu değil. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Devamla) — Ben ko
nuşayım da mevzuun ne olduğunun takdirini 
Heyeti Umumiyeye bırakalım. 

Bu durum muvacehesinde şayet fiyat politi
kasını bu şekilde devam ettirecek olursa, bu 
takdirde, buğday ziraatinin ileriki senelerde 
Türkiye'de gerilemesi kaçınılmaz bir zaruret 
olacaktır. Diğer taraftan, yine eski Hükümetin 
bir âzası olan Sayın Ticaret Velkili vâki bir be
yanatında, Amerika'dan ithal edilen buğdayın 
daha pahalıya mal olması dolayısiyle - ki, bu 
miktar kilo olarak 73 kuruştur - zamdan bah
setmiş idiler. 

Muhterem arkadaşlar; Amerika ekstansif 
ziraat yapan bir memlekettir. Topraklan da 
bizimkine nazaran çok kuvvetli olup bire 40 
vermektedir. Bu itibarla, Amerika çok meşhur 
olan «Loan» Kanunu mucibince, bizim maliye
timize nazaran çok daha düşük maliyette buğ
day istihsal eden bir memlekettir. Buğday zi
raati için lüzumlu bilûmum aletler ve bilhassa 
traktör yapan fibrikaları gelişmiş durumdadır. 

Bu vaziyet muvacehesinde, bizim köylümü
zün yetiştirdiği buğdayı, Amerikan buğdayına 
karşı rakibolarak çıkarmak doğru olmaz. Ame^ 
rika'dan devamlı surette ithalât yapmak, ran-
tabi olmıyan topraklarda bu fiyat politikası 
muvacehesinde hububat ziraatini geriletmek 
olur. Netice itibariyle Türkiye'de her çiftçi aile
sinin gitgide ancak, kendisine yetecek kadar 
buğday istihsal etmesini ve piyasada mevcut 
buğday fiyatiyle maliyet fiyatı arasındaki fark 
dolayısiyle hububat ziraatinden vazgeçilmesini 
intacedecektir. 

Amerika'dan aldığımız hulbuıbat yardımı me
selesine gelince,: Yardım ancak, âcil hallerde 
lâzımgeİdiğine göre, Türkiye Amerika'dan de
vamlı surette buğday getirirse bu, Türkiye'nin 
buğday ziraati bakımından faydalı değil, bilâ-
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kıs zararlı olur, kanaatindeyim. Bunun bark 
bir misalini arz edeyim : 

Bugün Almanya'da tatbik edilen bir plân 
var. Danimarka'nın tereyağı, Alman tereyağına 
nazaran yan misli pahalıdır. Almanya döviz
den boğulmuştur. Alman Hükümeti doların Al
manya dışında bozdurulmasına çalışmaktadır. 
Almanya, icaJbederse Danimarka'nın bütün te-
reyağlıarmı satınalabilecek kudrettedir. Fakat, 
bütün yağlarını Danimarka'dan getirttiği tak
dirde tereyağı istihsali' duracağından, Alman 
Hükümeti hayvamsahiplerini sübvanşiyone et
mek suretiyle Danimarka'dan tereyağı ithaline 
set çekmektedir. Biz, tarihte meşhur olan hâdi
selere tekrar temas etmiyelim. Türkiye'de eğer 
buğdayın kilosu bir liraya dahi mal olsa, Türk 
köylüsünü beslemek için buğdayı 110 kuruştan 
köylüden almak mecburiyetindeyiz. Türk köy
lüsünün kısmı küllisi hububat ziraatiyle iştigal 
eklen insanlardır. Bunları maaş bağlayıp geçin-
diremiyeceğimize göre, toprak ziraatinde uğra
şan Türk halkının, Türk köylüsünün istihsal et
tiği malın maliyeti her ne olursa olsun maliyet 
üstünde bir bedeli ile alıp hem köylüye gelir 
temin etmek ve hem de halkımızı beslemek mec
buriyetindeyiz. Bunun aksine tatbik edilecek 
politika tamamen yanlış bir politika olacaktır. 
Çünkü, maliyeti itibariyle dışardan ithal edi
len malların bir kısmı bizim maliyetlerimize 
nazaran düşüktür. Rize çayına nazaran Seylân 
çayının maliyeti düşüktür; Türk şekerine naza
ran Küba'dan getirilecek şekerin maliyeti dü
şüktür; ddye Seylân'dan çay, Küba'dan şeker 
geMn, gibi sakîm bir yola tevessül edilecek 

" olursa Türk Milletinin beslenmesine imkân ol-
ımıyacağı gibd aklın dışında tedbirler bulmak 
lâzımdır 'ki, bu da mümkün değildir. 

Müsaade ederseniz bir noktayı daha işaret 
etmek istiyorum : Pancar ziraati memleketimi
zin şeker ekonomisi bakımından fazla gelişmiş 
olmadığı için ondan yemlik olarak faydalanı
lan kısım da azalmıştır. Şeker pancarından kar-
şılanamıyan yem iae bu defa tahıllardan karşı
lanmaya gayret edilmiş ve bu suretle arpa, yu
laf ve çavdar miktarı da azaltılmıştır. Bugün 
bu durumda bulunmamız da işte bundan dola
yıdır. 

Arkadaşlar; alınacak olan tedbirler günde
lik olmamalıdır. Böyle gündelik tedbirler an
cak şeklî tedbirler olabilirler, tatminkâr ola

mazlar. Esaslı bir tedbir olarak şu akla gele
bilir : Vekâletlerarası bir komisyon kurulur, 
Türkiye'nin ekonomik problemleri tetkikten 
geçirilir, ondan sonra alınacak tedbirler düşü
nülebilir. Bunun dışında gündelik tedbirlerle 
hareket etmek ve ifade edildiği şekilde, nakdî 
yardımda bulunmaya çabalamak bir işe yaramı-
yaca'ktır. Şayet yem temin edilebilseydi ne bu 
yardımlara ne de bu maddi sübvansiyona ihti
yaç olurdu. Çünkü ineğin doyurulması için 
kâğıt parayı arttırmak kâfi değildir. Onun üç 
kilo samanını beş kiloya çıkarabiliyor musunuz t 
işte o zaman karnı doyacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Halis Bayramoğlu. 

HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım; sayın Devlet Bakanı 
Turhan Feyzioğlu'na, verdikleri, izahattan do
layı, teşekkür ederim. Hükümete, almış olduğu 
âcil tedbirden dolayı şükranlarımı arz etmeyi-
de vazife bilirim. Yalnız bir noktayı açıklamak 
için yüksek huzurunuzu işgal ettim. 

Sayın bakan, şarktaki üç vilâyetten bahset
tiler, buna Şarktaki kuraklıktan zarar gören 
Gümüşaneyi ithal etmediler. Gördüm ki, haki
katen ağlamıyan çocuğa meme verilmiyormuş. 
Demek ki bu üç vilâyet ağlamasını bilmişler ki 
kendilerine yardım yapılıyor. Gümüşane vilâ
yeti daha evvel müracaat ettiği halde bu vilâyet
ler arasına girememiş. 

Muhterem arkadaşlarım; şarka yapılan yar
dımlar dolayısiyle sayın Bakan, bir ara, Sama
nın kilosunun 25 kuruşa düştüğünden bahsetti 
halbuki Bayburt, Kelkit ve diğer bir kazada 
samanın kilosu 50 kuruşa satılmaktadır. Bir 
ay evvel sayın Ziraat Bakanı Gümüşaneye yar
dım yapıldığından bahsetmişlerdi. Bu miktarın 
şimdiye kadar yapılanı ancak 127 tondur. Bu
nun yüz bin nüfuslu Bayburt'a düşen miktarı 
sadece 32 tondan ibarettir. Bunun ise pek cüzi 
bir şey olduğu ortadadır. Bayburt gibi diğer 
kazaların da durumu aynı şekildedir. Bu bölge
deki köylülerin Ziraat Bankasına olan borçlan 
dolayısiyle mallan haciz yoluyla bu kış devre
sinde yok pahasına satılmaktadır. Hükümetten 
çok rica ederim; Ziraat Bankasına mı yoksa 
başka bir yere mi emir verecek, bu köylülerin 
borçlan geriye bırakılsın. 
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Arkadaşlar, bir de Ziraat Bankasınca, hay

van kredisi plasmanı tahsis edildiğinden bah
settiler sayın Turhan Feyzioğlu arkadaşımız. 

Ziraat Bankasına uğradım, - gazetelerde 
okudum bu plasmanın tahsis edildiğini - bizzat 
müdürle görüştüm, tahsis olmadığını ve şimdiye 
kadar tahsis edilen bu krediden 1 kuruş dahi ve
rilmediğini, para yokluğunu ve bilhassa hay
vancılıkla uğraşan köylülere yardım yapılma
dığını ifade etti. 

İstirhamım, artık göndereceğiz, gitmiştir 
diye beyanlarda bulunmasınlar ve köylünün 
hakiki derdinin dermanını bulsunlar. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Ali Aytaç. 
MEHMET ALÎ AYTAÇ (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlarım, kısa «bir beyanda bulunmak 
üzere huzurunuzu işgal ediyorum : 

Pek Muhterem Turhan Feyzioğlu 'arkadaşı
mızın ağızlarından duyduğum tedbirlere pek 
mütehassıs oldum, kendilerine arzı şükran ede
rim. Yalnız Turhan Feyzioğlu arkadaşımız şaka 
mahiyetinde, Erzurum., Dersim, Sivas bölgele
rinden kendilerine müracaatler olduğunu be
yan ettiler. Benden evvel konuşan muhterem 
arkadaş, Gümüşane vilâyeti hakkında da aynı 
şeyleri söylediler. Görülüyor ki, Muhterem Tur
han Feyzioğlu arkadaşımızın şaka gibi söyle
dikleri hakikatte mevcuttur. Hükümetin bu 
mevzu üzerinde, büyük bir titizlik ve anlayışla 
eğilmesini ve gerekli tedbirleri almasını temenni 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin ora
sında burasında görülen ve şu veya bu böl
geye inhisar eden buhranların izam edilerek 
memlekette panik yaratacak surette ele alın
maması hususunu bilhassa Sayın Turhan Feyzi
oğlu'nun temenni etmesiyle memnun olmuş 
bulunuyorum. Evvelce geçen hükümetlerin de 
bu bapta birçok istekleri bulunduğunu bugün 
hatırlamamak mümkün değildir. Sayın Fey
zioğlu'nun hu talebinin bugün hepimiz tara
fından destekleneceği muhakkaktır. Ayrıca, 
yatırım politikasının önemi hakkında Sayın 
Vekilin beyanatını da memnuniyetle karşıla
mış bulunuyorum. Erzurum'da bugün bir yem 
fabrikasının bulunmuş ve bu fabrikanın tam 
randımanla çalışmaya geçmiş olmasından duy
duğum memnuniyet aşikârdır Erzurum.'da böy
le bir fabrika tesis edilmiş bulunduğu için. 
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Şarkta birçok hayvanların ölümlerini önle
miş bulunuyoruz. Benim maruzatım bu kadar
dır. Sözüme başladığım gibi Hükümeti daha 
geniş saha üzerinde daha dikkatli bir çalış
maya davet ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 'bu konu üzerinde 
daha söz almış 5 arkadaşımız var, 6 arkadaşı
mız konuşmuştur. Bir yeterlik önergesi vardır 
onu okutacağım efendim. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Kayseri)1— Efendim, Hükümet olarak yeter
lik önergesinin aleyhinde konuşabilir miyiz? 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Meclis, eğer 
böyle bir araştırma heyetinin gönderilmesine 
lüzum görürse bir rapor tanzim edilecek ve 
bunun üzerinde uuzn boylu görüşme ola
caktır. Şimdiki husus, bu heyetin gidip gitme
mesi içindir. 

Bu hususta söz istiyorsanız, veriyorum efen
dim. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Kayseri) ,— Eefndim, müsaade buyurursanız 
hatipler tarafından şimdi beyan, edilen bâzı 
hususlara .cevaplar vereyim. 

, BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeyi oku
yalım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu illerinin durumu ile ilgili müzakere

lerde konu, kâfi derecede aydınlanmış oldu
ğundan müzakerenin kâfi olduğu hususunun 
oya konarak Senatonun da kararına muvazi 
olarak, Millet Meclisinden de dört kişilik bir 
bilgi toplama kurulunun seçimine geçilmesini 
arz ve teklif ederim. 

. . Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Görüldüğü üzere önerge iki kı
sımda mütalâa edilebilir. Şimdi, yalnız kifa
yet kısmını reylerinize arz ediyorum. 

HAKKI. YILANLIOĞLU (Kastamonu) — 
Takririn aleyhinde söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Hakkı Yılanlıoğlu. 
\ HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malûmu 
olduğu veçhile, üzerinde müzakeresi yapılan 
konu bütün, bir milleti, efkârı umumiyeyi ilgi
lendiren, meşgul eden bir konudur. Bu konu 
hakkındaki müzakerelerin, 1 - 1,5 saat daha de-
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vam etmesi icabederken kifayeti müzakere 
takriri verilmesini doğru bulmuyorum. Arka
daşlar, bunu kabul etmemenizi, Heyeti Aliyç-
nizden rica edeceğim. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririnin 
aleyhinde konuşuldu. Lehinde mi konuşacak
sınız? 

SADRETTÎN ÇANĞA (Bursa) — Üzerinde 
konuşacağım. 

^Muhterem arkadaşlarım, Doğu illerimizin 
durumu hepinizin malûmudur,' ancak mesele
lerin üzerine süratle eğilmek gerekir. Biz 
vakit kaybetmemek istiyoruz. Binaenaley'h 
müzakerelerin hepimizin mânasını anladığımız 
şekilde kâfi görülmesini ve bu işin bir an evvel 
tatbik sahasına geçilmesi için takriri vermiş 
bulunuyorum. Hepimizin arzusu da zaten bu. 
Bu itibarla teklifimin kabulünü rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetini rey
lerinize arz edeceğim. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar mütaaddit takrirler vardır. Şimdi 
geçen celsede okunan iki takriri tekrar okuta-
tacağım, ondan sonra yeni verilmiş takrirleri 
okutacağım. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
Yurdumuzun Doğu bölgesinde, bu sene 

kuraklıktan ötürü husule gelen kıtlık, açlık 
ve göç olaylarının vatandaşlarımızın hayatını 
tehdideder ve memlekette feci neticeler doğu
rucu bir hal almaya başladığını basında çıkan 
haiberDerden" öğreniyoruz. 

Her ne kadar Hükümet, ilgili Bakanlıklara 
mensup uzmanlardan müteşekkil bir heyet va-
sıtasiyle bu konuyu mahallen tetkik ettirmek
te ise de yapılmakta olan gerekli yardımların 
durumunu tesbit ve usul, esaslarını müşahede, 
Hükümete neticede icabedecek olan tavsiyeler
de bulunma ve bu hayati, ciddî memleket me
selesinin mahallinde tetkikiyle Yüksek Meclise 
aksettirilmesi bakımından Parlâmentodan bir 
Tahkikat Komisyonunun seçilmesine Yüksek 
Meclisimizin kararma tavassutumuzu arz ve 
rica ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğu - Anadolu'da geçen yaz aylarında de
vam eden kuraklığın doğurduğu sıkıntılı bir 
durum devam etmektedir. 

Hükümetin gerekli tedbirleri aldığı bilin-
meiktedir. Ancak, geçimi tamamen hayvan
cılığa bağlı buDuıman bu bölgede, hayvan 
yemi silkintisinin had durumunda olduğu ve 

insan yiyeceği bakımından da ciddî endişelerin 
başladığı müşahede edilmektedir. ' Bölgede hu 
durumun Anayasanın 88 nci maddesinin son fık
rası gereğince araştırılmasına karar verilmıe>-
sini ve Araştırma Komisyonunun 7 kişiden te
şekkülümü saygı ile arz ve talep ederiz, 

Mardin Kars Kars 
M. A. Arıkan K. ökyay B. Vural 

Manisa Gaziantep Istanhul 
M. Ertan K. Mavitan C. Baban 

Balıkesir Uşak Bursa 
M. Tiritoğlu A. Tahtakılıç S. Çanga 

Sivas Mardin Bilecik 
M. Vural Ş. Aysan O. Tuğrull 

Kars Afyon K. Bursa 
K. Güven H. Dincer A. Türfoel 

Sayın Başkanlığa 
Takrir gereğince doğuda kıtlık bölgesine 

gidecek heyetin, yalnız yardım yapılan bölge
leri değil, yardıma muhtaç yerleri de görmesi 
ve mahallinde incelemeler yapması faydalı ola
caktır. Bu meyanda Tunceli 'bölgesinin imkân
sızlıkları ve mevsimin orada son derece sert 
oluşu dikkate alınarak inceleme sahasına Tun-
celinin de alınmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

Sayın Başikanlığa 
Doğu - Anadoluda kuraklığın doğurduğu 

. durumun . incelenmesi için Anayasanın 82 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince araştırma ya
pılmak üzere, M. Meclisinde mevcut bütün si
yasi parti gruplarının birer üyelerinden kuru
lu (4) kişilik komisyon kurulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Kars Milletvekilleri 
Bahtiyar Vura l ' Kemal Okyay ,, 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Doğu - Anadolu'ya gidecek olan komisyona 
aşağıda isimleri yazılı şahıslan arz ve teklif 
ederiz. 

10.1.1962 
Urfa Bursa 

Kadri Eroğan ibrahim öktem 
Erzurum Ankara 

Cevat önder J^uhlis Ete 

1. Nihat Diler - Erzurum Milletvekili YTP 
2. Kemal Okŷ ay - Kars » CHP 
3. Şeref Konuray - Erzurum » CKMP 
4. Sabahattin Savacı - Gümüşane » AP 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu okunan 
önergelerin hepsi bir noktada birleşmektedir. 
Millet Meclisi adına Doğu illerinde kıtlık du
rumunu mahallinde incelemek süzere bir araş
tırma heyetinin gitmesi istenmektedir. 

önergelerdeki, gidecek heyetin kaç kişilik 
olması hususunu sonra oylarınıza sunacağım. 

Evvelâ Doğu illerine vaziyeti tetkik etmek 
üzere bir heyet gönderilmesini kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu gidecek heyetin ayrıca Tunceli vilâyeti
ne de gitmesi teklif edilmektedir. Bu heyetin 
oraya da gitmesini kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar gidecek heyet hakkında 
muhtelif takrirler vardır. Bir takrirde 7 kişi, 
diğerinde ise 4 kişiden müteşekkil bir heyetin 
gitmesi ve bu 4 kişinin birer partiye mensup 
arkadaşlardan teşkil edilmesi istenmektedir. 

Diğeri de; 4 parti grup başkanvekillerinden 
gelmiştir. Evvelâ; reyinize dört veya yedi ola
rak gitmesi hususunu arz edeceğim. Ondan son
ra diğer hususlara geçeceğim. («Sekiz olsun», 
sesleri) Takrirlerin mahiyetini arz ettim. Eli
mizdeki bir teklifte yedi kişi deniyor. Diğer 
mütaaddit tekliflerde dört üzerinde birleşme 
var ve bu dört kişinin dört partiden seçilecek 
birer milletvekili olması ileri sürülüyor. Ancak 
grup başkanvekillerinin yaptığı bir teklifte bu 
seçilecek dört kişinin isiml*eri de zikredilmekte
dir. 

Şimdi Doğu illerine Meclis adına gönderile
cek Araştırma Komisyonunun dört kişiden te-
rekkübetmesini kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmi§tir. 
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Bu gidecek dört kişinin her bir partiyi tem

sil etmek üzere o partilere mensup birer mil
letvekilinden teşkil edilmesini kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

tsimleri takrirde okunan arkadaşların Mil
let Meclisini temsilen gitmelerini oylarınıza su
nacağım, («Takrir okunsun», sesleri) isimleri 
tekrar okumaya lüzum yok, önergede okuduk 
efendim. Okunan isimleri oylarınıza sunuyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

3 ncü maddeye geçiyoruz, efendim. 

4. — NATO Parlmanterleri Konferansına 
katılan Türk Parlmanter Heyetinin verdiği ra
por hakkında açıklama 

' BAŞKAN — Arkadaşlar, geçen oturumda 
bâzı arkadaşlarımız raporun dağıtılmasını iste
diler. NATO Parlmanterleri Konferansına gi
den arkadaşlarımızın raporu dağıtılmıştır. Bu 
hususta mehil istiyen arkadaşımız Meclistedir. 
Bapor dağıtıldığı için tekrar okumaya lüzum 
yok. (Almadık sesleri) Almıyan arkadaşlar 
varsa kutularına konmuştur, efendim. 

Buyurunuz Muhlis Ete. 

MUHLÎS ETE (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, Büyük Millet Meclisinin toplantısın
dan az sonra 2 Senatör ve 4 Milletvekili arkada
şınızı Paris'te toplanacak NATO Parlmanterle 
ri toplantısına iştirak etmek üzere seçmiş bulun
dunuz. Seçilen Heyet, senatörlerimizden Nurul-
lah Esat Sümer, Tunçkanat, Milletvekillerin
den Cihad Baban, Cevdet Perin, Mahmut Vural 
ve bendenizden terekküp ediyordu. 

7 nci parlmanterler konferansı 13 - 18 Ka
sım 1961 tarihinde Paris'te toplandı. 

Muhterem arkadaşlarım, parlementolararası 
teşekküllere iştirak eden millî heyetler avdetle
rinde yakılan toplantılar ^hakkında kendi mec
lislerine rapor vermekte, görüşlerini meclisleri
ne de intikal ettirmektedirler. 

Bizde, bu beynelmilel ananeye uygun olarak 
tanzim ettiğimiz raporumuzu Yüksek Başkanlığa 
tajtdim etmiş bulunuyoruz. 

Başkanlık raporumuzu bastırtmış ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi azalarına tevzi etmiş bu
lunmaktadır. Ayrıca parlâmentolararası tea
müllerine uyarak görüşlerimizi Meclis Umumi 
Heyetinin ıttılalarına vaz'etmek maksadiyle bi-
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zi kürsüye davet etmiş bulunuyor. Riyasetin ar- ı 
zusuna cevap vermeyi ve Heyeti âliyenize bu te
şekkül hakkında izahat vermeyi bir vazife saya
na. . 

Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmları ol
duğu veçhile, NATO Kuzey Atlantik Teşkilâtı
nın kısaltılmış ismidir. Bundan 12 sene evvel j 
getirilmiştir. Türkiye ve Yunanistan, bu and-
laşmaya 1952 tarihinde girmişlerdir. 

Bu teşkilât Atlantik Anlaşmasına göre : 
Anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi, 
Üyeler arasında iktisadi iş birliği sağlanması, 
Tecavüzlere karşı savunma gücünün münfe

riden ve karşılıklı yardımlaşmalar yoliyle takvi
yesi, 

Tarafların birinin tehdit edilmesi halinde is
tişareye başvurulması, 

Tecavüzler karşısında karşılıklı yardım ve 
destekleme mevzuları işgal eder. 

NATOya hangi memleketler dâhildir : 
Birleşik Amerika, 
Kanada, 
İngiltere, 
Fransa, 
Almanya, 
italya, 
Belçika, 
Hölânda, 
Lüksemburg, 
Norveç, 
Danimarka-, 
İzlanda, 
Portekiz, 
Yunanistan, 
Türkiye. 
Teşkilât : 

I - Hükümetlerin daimî delegasyonları, 
II - Parlâmentoların delegasyonları, 

JII - NATO daimî merkez teşkilâtı. 
Hükümetlerin delegasyonu: Büyükelçi payesi 

bir elçinin idaresi altında muhtelif Vekâletlere 
ait mütehassıs ve müşavirlerden terekkübeder. 

Parlâmentolardan mürekkep Umumi Heyet 
ise : 

1. ilmî ve teknik işler komisyonu, 
2. Askerî işler Komisyonu, 
3. Kültürel işler enfarmasyon Komisyonu, 
4. Siyasi îşler Komisyonu, 
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5. iktisadi işler Komisyonundan ve bir de 

bütün bu komisyonlarla, bunlardan mürekkep 
Umumi Heyet işlerini tanzim eden daimî işler 
komisyonundan mürekkeptir. Daimî işler komis
yonu her memleketin parlmanter delegasyon baş
kanlardan mürekkeptir. Türk Heyeti de bu ko
misyonlarda vazife almış bulunmaktadır. 

Muhtelif memleketlerden NATO Konferansı
na iştirak eden delegeler umumiyet itibariyle 
değişmemekte, birbirini tanımakta ve birlikte 
çalışmaktadır. 

Diğer taraftan parlâmento temsilcileri (Se
natör ve Milletvekilleri) NATO teşkilâtında 
Hükümetlerine mensup daimî delegasyon ile te
mas etmekte, onlardan çalışmalar hakkında bil
gi almakta, hattâ mesailerini ona göre tanzim 
etmektedirler. 

itiraf etmek lâzımdır ki, Parlmanter Heye
timiz Daimî Delegasyonumuzdan matlup m*a-
lûmat alamamış ve Dışişleri Bakanlığımızla 
fazla bir iş birliği sağlanamamıştır. 

Raporumuzun sonunda, netice ve teklifler 
kısmında bu hususta müspet tavsiyelerde bu
lunmaktayız. 

NATO'da görüşülen iktisaLdi mevzular : 
Bu mevzulara girmeden, NATO'da görüşü

len iktisadi meselelerin, O.E.D.E Avrupa ikti
sadi iş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtında tet
kik edilen meselelerden farklı olduğunu tebarüz 
ettirmek isterim. NATO'da görüşülen İktisadi 
meseleler Avrupa Konseyinde ^görüşülen ikti
sadi işlerden de az çok farklıdır. 

NATO iktisadi işler Komisyonunun Umu
mi Heyete getireceği iktisadi meseleler daha zi
yade müdafaa ekonomisine taallûk eden mese
lelerdir. Halbuki diğer teşekküller iktisadi bün
ye ve siyasete ait meselelerle meşgul olurlar. 

Bunlar 'memleketlerini harb ekonomisine ait 
meseleleri tesbit ve izah etmek, 

Iktisaden az gelişmiş memleketlerin iktisa
diyatlarını bu zaviyeden tetkik etmek ve bun
lara yardım yapmak, 

Komünist blokuna dâhil memleketlere kar
şı taMbedilecek müşterek ekonomi politikası, 

Doğu ve Batı memleketleri arasında yapı
lacak ticarette dikkat edilmesi gereken husus
lar. 

Konferansta konuşulan siyasi mevzular 
hakkında izahat verecek Cihad Baban'a sözü 
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terk etmeden önce Dışişleri Bakanlığımızdan I 
bâzı temennimiz olacaktır. Bunlar: 

1. — NATO konferansına iştirak eden 
Parlâmento Heyetini gitmeden önce Hükümetin 
görüşlerine ait raporlarla takviye, 

— Paris'teki NATO Daimî Heyetinin Par
lâmento Heyetimizi bilgileriyle takviyesini, 

— Millî Eğitim Bakanlığının, Ticaret 
Bakanlığının ve Dışişleri Bakanlığının NATO 
Parlmanter Konferansı mukarreratı ile yakma
dan ilgilenmelerini rica ederiz. Bu komisyon^A{l 
lar aynı zamanda yine bu şekilde beynelmilel' î 
çalışan teşekküllerle Avrupa Konseyi ile diğer 
taraftan yine merkezi Paris'te olan İktisadi İş 
Birliği ve Yardım Teş'kilâtiyle teşriki mesai 
-ederek memleketin bünyesini Ihem iktisaden, 
hem de harb ekonomisi bakımından tetkik et
mektedirler. O memleketlere icabında heyetler 
göndererek gerekli yardım için teşebbüslerde I 
bulunuyorlar. Binaenaleyh Parlâmentodan seç
tiğiniz heyetiniz de bu işlerle meşgul olmuş- I 
tur. Türkiye 'ye gidecek heyet hakkında tenev- I 
vür etmiş ve onlara Türikye meseleleri hakkın- I 
da izahat vermiş ve takviye etmiştir. Demin de 
söylediğim gibi, gelenek olsun diye diğer mem
leketlerin parlâmentolarında yapıldığı gibi ıttı
laınıza 'arz etmiş ve bir rapor tanzim etmiş bu
lunuyoruz. 

Sözlerime son vtermeden evvel şu temennide I 
bulunmak istiyorum: Yüksek Heyetinizin ten
sibi ile terekkübeden arkadaşlardan kurulu he
yetin daha iyi çalışabilmesi için bilhassa Dışiş- I 
leri Bakanlığı ile bir teşriki mesai olursa, diğer I 
memleketlerde olduğu gibi, görüşmeler, ça
lışmalar daha iyi cereyan eder. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize teşekkür ederek, sözü işin si- I 
yasi cephesini anlatacak olan Cihad Baban ar- I 
kadaşımıza bırakıyorum. I 

Hürmetlerimle (Alkışlar) j 
BAŞKAN — Cübad Baban. 
CÎHAD BABAN (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar; geçen 13 Kasım ile 18 Kasım I 
arasında Paris'te toplanan NATO memleketleri 
parlâmentocularınm yedinci konferansında, Tür- I 
kiye'yi temsil etmek şerefini bahşetmiş olduğu
nuz altı arkadaşınız adına, Yüksek Riyaset Di
vanına teşekkür ederek söze'başlamak istiyorum. I 

iSaym. arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz ki, eski 
ve halen kullanmakta olduğumuz İçtüzük imkân- | 
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lan içinde bugün huzurunuza gelen bu gilbi mese
leler Yüksek Meclisin murakabe kanadı altına bir 
türlü giremezdi. Onun içindir ki, yine bu Meıli 
sin tarihinde ne Avrupa Konseyine gider delege
lerimizin, ne NATO konferanslarına katılan ar
kadaşlarımızın, ne de teşekkül etmiş ve edecek 
olan gruplar bu kürsüden Yüksek Huzurunuza 
ve memleket efkârına faaliyetlerini anlatarak so
rumluluklarının yüklediği vecibeleri yerine geti
rebilmelerine imkân var mı? Yeni Meclisimizde 
Riyaset sunuşları yoliyle Meclis Başkanlığı bu 
imkânı kullandığı için Başkanlığa müteşekkiriz, 
çok temenni ediyoruz ki, bu usul, uzayıp gidecek 
olan hayırlı bir ananenin ilk halkası olsun. 

(Sevgili arkadaşlar; 
Asıl konuya girmeden evvel, biraz hafızaları 

tazelemek ve katıldığımız yedinci konferansın 
ıkarar ve müzakerelerini vuzuhla anlatabilmek 
için müsaade ederseniz, bir iki kelime ile NATO'-
nun tarihçesinden bahsetmek istiyorum: İkinci 
Dünya Savaşı içinde Batı memleketlerindeki ko
münist partiler mensupları Hitler, istilâcılarına 
karşı, dağlara çıktıkları zaman, Batı memleket
leri ile ittifak halinde olan Sovyet Rusya Ko-
minterr'i lâğvetmiş bulunuyordu. Fakat 1947 de 
yani harbin bitiminden iki yıl sonra yayınlanan 
bir tebliğ ile Stalin Rusyası Kominterni, Komin-
îerr ismi altında tekrar kuHjt; O tarihte neşre
dilen tebliğ bunun başlıca amacının Batılı rejim
lerle mücadele ve onları imha etmek olduğunu 
ilân etmekten çekinmedi. 

Batı demokrasileri daha evvel bütün silâhlı 
kuvvetlerini terhis eylemişlerdi Yer yüzünde ba
rışı korumak ve milletlerâfeiM anlaşmazlıkları 
gidermek için Birleşmiş Milletler Teşkilâtına ve 
büyük devletler arasında teessüs eder gilbi görü
nen anlaşma havasına itimat ediyorlardı. 

Buna rağmen, hatırlarsınız 1945 te Yunanis
tan'da iç harb bütün faciaları ile patladı. O za
manın Rusya'sı bu iç harbde komünist ihtilâlci
leri açıkça destekledi. Yine o zamanın Sovyet 
Rusya'sı İran'ın Kuzey'inde ordularını tutmak 
için bu dost memleket üzerindeki baskısını artır
dı. İki yıl sonra, durum büyük fecaat arz eyledi. 

1947 de Bulgaristan'da, Romanya'da, Polon
ya'da, Macaristan'da komünist partiler azınlıkta 
oldukları halde, Sovyet desteklemesi sayesinde 

' iktidarları kuvvetle ellerine geçirdiler. Bir yıl 
sonra Beneş Çekoslovakya'sının hangi facialarla 
aynı âkilbete .sürüklendiği yine hâtıralardadır. 
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Yine aynı yıl içinde Sovyet Rusya Berlin'i 

albluka etti, ve istedi ki, Batılı Devletler bu şehir 
üzerindeki' haklarından zorla vazgeçsinler. 200 e 
yakın Sovyet tümeni, askerî kuvvetlerini terhis, 
etmiş olan Avrupa devletleri karşısında mevki 
almıştı. 

. Diğer taraftan Amerika'nın Avrupa devlet 
leri ile sulh zamanında ittifak akdetmesi müm
kün değildi, çünkü bu husus muhteşem bir infi
rat içinde yaşamak istiyen Amerika'nın gelenek
lerine ve Jorj Vaşington'un siyasi vasiyetine uy
muyordu. îşte bu sırada Amerika politikasında 
Ibir değişiklik oldu. Senatör Vardar Beyin teklif 
ettiği bir kanun Amerika'da kabul edildi. Ve bu 
suretle Amerika Hükümeti Avrupalı memleket
lerle karşılıklı savunma andlaşmaları imzalamak
la yetkili kılındı. 

Artık tedafüi bir ittifak sistemi için yol açıl 
mıştı. Bundan bir yıl sonra 2 Nisan 1949 da 12 
memleket Vaşington'un Kuzey - Atlantik And-
laşmasmı imzaladılar. 

Türkiye ile Yunanistan bu andl aşmaya üç yıl 
sonra, 18 Şubat 1952 de, Federal Almanya'da 5 
Mayıs 1955 tarihinde iltihak ettiler. 

Seneler geçtikçe, ihtiyaçlar jla değişiyordu. 
Onun için muhterem arkadaşlar, 1956 Mayısında 
Paris'te toplanan ve NATO Dışişleri Bakanları 
ittifaka dâhil üyeler arasında gayriaskerî saha
larda iş birliğim geliştirmek ve Atlantik camiası 
dâhilinde tesanüdü kuvvetlendirmek yolunda bir 
ikarara vardılar. Ve andlaşmanın 2 nci maddesi
nin gösterdiği istikamette iş birliğini iktisadi ve 
ilmî yönlerde teksif ettiler. Bu suretle NATO, 
savunma külfetlerinin üye memleketler iktisadi
yatı üzerine yaptığı tesirleri devamlı olarak tet-
ikika tâbi tutan yegâne milletlerarası teşekkül 
oldu. 

Bu arada NATO'daki iş birliğini, hükümetle
rin bir iş birliği halinden çıkarıp parlâmentola
rın, halkının da iş birliği haline sokmak fikri or
taya çıktı. Bizim katıldığımız NATO parlâmento-
cuları konferansı da işte bu ihtiyaçtan doğdu. 

Nitekim konferansın açıldığı 15 Kasım günü 
Paris'te Porte Daûpheice'deki NATO binasında 
toplandığımız zamanı, Amerika Devlet Reisi 
Kennedy bu Konferansa Millî Savunma Nazırı 
Elvis Stahr vasıtasiyle bir mesaj yolluyor ve 
o mesajda şu sözleri söylüyordu : 
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. «NATO bünyesi içinde birleşmiş olan Dev

let adamları ve kanun yapıcıları, âdil bir barı
şın yolunu çizmelidirler, öyle bir barış ki en 
meşru yoldan, memleketlerimizin şeref ve na
musunu da muhafaza etsin.. Savunmamızın do
kusu; kanunlarımızın iplikleri ne kadar sağlam 
olursa, o kadar sağlam olur, ittifak ve ittiha
dımızın kuvvetini, sizin herbirinizin karşılıklı 
olarak kendi meclislerinizde bu ittifakı kuvvet
lendirmek yolunda vereceğiniz oyların kuvve
tiyle artacaktır.» Askerî sahada Atlantik itti
fakının faydalı hizmetler gördüğü sabit olmuş
tur. Fakat, buna mukabil bir politik camia ola
rak, Atlantik İttifakı, ulaşmaya mecbur oldu
ğu geniş sipirlere ulaşabilmiş değildir. Ameri-
ka'daki Kongre üyeleri arkadaşlarım namına 
beyan ederim ki önümüzdeki gün ve senelerde 
gayretlerimiz Atlantik camiasını kuvvetlendir
mek yolunda sarf edilecektir, öyle bir Atlan
tik camiası, milletler topluluğu yaratmak isti
yoruz ki, politik moral ve ekonomi bakımından 
her türlü çöküntü korkusunun ötesinde rahat
ça yaşasın ve müşterek memleketimiz olan hür
riyet ve istiklâli daima ayakta tutsun... 

Arkadaşlar, Kennedy'nin bu mesajını 13 Ka
sım günü Konferansta bize okuyan Savunma 
Sekreteri Stahr, Amerika'nın noktai nazarını 
da kendi nutkundaki şu pasajlarla izah etti : 
«Bu Konferanstaki müzakere konunuz, Atlan
tik camiası ile Komünist Bloku arasındaki çatış
madır. Bu yalnız bir çatışma- değildir. Bu şe
refe, haysiyete ve hürriyete inanan insanların 
bu mefhumları muhafaza edebilmek için bu mef
humları kaba kuvvete tâbi olan şeyler zanneden
lere karşı açtıkları mücadeledir. 

Bu ihtilâf mutlaka harbe müncer olmaz, me
ğer ki karşı cephe harbi arzu ede... Fakat, biz 
harb istemiyoruz demek, bizim, en asıl ım.rası-

* mız olan bu şereflerden/ hürriyetlerden vazge-
ceğimiz ve hürriyetlerimizden feragat ederek 
ve müstakbel nesillerin haklarına bugünden say
gısızlık göstererek onları bedbahtlık içinde ya
şatacağız demek değildir. Tedbirsiz ve gevşek 
hareket ederek yarınki yetişecek nesillere ihanet 
etmek hakkına malik değiliz.» 

Stahr, bu kamaşmasında Nükleer silâhlarla 
klâsik silâhlardan da bahsetmiş, ve her iki 
cins silâhın müstakbel bir ihtilâfta birbirini 
tamamlıyacağını ifade etmiştir. Avrupa'da Rus
lar veya Rus bloku bir tecavüze geçtiği takdir-
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de onları bu teşebbüslerinde pişman edecek bir 
dağıtıcı kuvvete NATO maliktir ve malik olma
lıdır. Mütecavizlerin anlıyacaği dilin seviyesin
de silâh kuvvetimiz olacaktır. 

Yine Stahr'm ifadesine göre Amerika, bu 
yıl içinde savunma' gücünü de artırmıştır. 
Şöyle ki : 

Bu yıl mevcut askerî kuvvete 200 000 kişi 
ilâve edilmiştir. İhtiyatlar hesaba katılmamak 
sartiyle. ordunun yekûnu 2 750 000 miktarına 
çıkmıştır. Bu durum karşısında Amerika Av
rupa'daki '7 nci Ordusuna munzam olarak 48 000 
kişi göndermek imkânını elde etmiştir. Avru-
pa'daki taktik hava kuvvetlerini de çok artır
mıştır. Avrupa kıtasındaki piyade kuvvetlerini 
daha modern vasıtalarla teçhiz etmekte ve va
sıtalarını süratlendirmektedir. Avrupa'da her 
türlü stoklar için ambarlar kurulmaktadır. Ame
rika (C. 118) tipindeki uçaklarını ihtiyata çe
kecek iken bu kararını tehir etmiştir. Buna ilâ
veten (C. 97) ve (C. 124) tipi uçakları, da ser
vise koymuştur. 

Donanmanın hava üssünün imkânları ile 
denizaltılardan korunma tedbirleri geliştiril
miştir. Polaris denizaltılarının imali süratlen
dirilmiştir. Bunlardan beş tanesi Atlantik 
Paktı Kumandası emrine tahsis edüecektir. Mi-
nutemar isimli katı carburanlı kıtalararası ba-
listique missilelerin imalâtı hayli ilerlemiştir. 

Amerika'da Deniz Ordusunun hepsi, Kara 
Ordusunun % 83 ü gönüllülerden mürekkeptir. 

NATO ittifakı, hür iradelerin yanyana gel
mesinden kurulmuştur, karşımızdaki ittifak, esir 
edilmiş milletlere zorla kabul ettirilmiş bir it
tifaktır. Onun için de sağlam değildir. 

Şimdi arkadaşlar, aynı gün bizimle konuşan 
NATO Kuvvetleri Başkumandanı General Nord-
stad'm nutku da çok önemli hususları ihtiva 
etmiştir. Eğer rahatsız etmezsem, onun bu ko
nu etrafında ne düşündüklerini kendi ağzın
dan dinlediğimiz gibi nakledeyim. 

Konferansın sayın üyeleri; diyor, General 
Norstad, milletlerinizin seçilmiş temsilcileri ola
rak, ve NATO ittifakına burada hazır bulun
mak suretiyle verdiğiniz önem, size bâzı haklar 
verir de bu haklara bağlı olarak da bâzı sorum
luluklar da yük] er. Hiç şüphe yok, nerede oldu
ğumuzu, kuvvetimizin ne olduğunu, hangi mer
haleleri kat'ettiğimizi, meselelerimizi ve zorluk-
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larımızın nelerden ibaret olacağını bilmek ve öğ
renmek istersiniz. Bunları öğrendikten; sonra, 
kendi memleketlerinizde umumi efkâri'âydın-
latmak, parlâmentolarınızı tenvir etmek ve bu 
yollardan sizin, bizim ve hepimizin hizmetkârı 
bulunduğumuz büyük dâvaya hizmet etmek is
tersiniz... Gayretleriniz müesseriyeti ve gösterdi
ğiniz ilginin devamlılığı, NATO'nun içinde bi
zim gibi hizmet eden insanları huzurunuzda ko
nuşmak hususunda imtiyazlı kılar. 

NATO memleketleri içinde, hepimizin müş
terek güveni uğrunda vazife gören Karacı, De
nizci ve Havacı askerlerim namına konuşmak 
benim için bir fereiftir. Bilhassa ileri karakol
larda vazife gören bu insanlar, onların aileleri; 
içinde bulunduğumuz şartlar altında ağ;ır mü
kellefiyetlere göğüs germektedirler. Onların gös
terdikleri bu fedakârlık, seve seve yaptıkları va
zife, onlara güvenmek veı itimat etmek için en 
kuvvetli sebeptir. NATO camiası içinde olanla
rın Avrupa'nın savunma görevini liyakatle ba
şaracaklarına itimat edebilirsiniz... Onların Baş
kumandanı olarak onlarla iftihar ediyorum. Si
zin de yüreklerinizin aynı iftihar ve güven duy-
gusiyle dolu olacağına inanıyorum. 

* Geçen yıl sizlere hitabettiğim zaman buhran
lardan bahsetmiştim. Bu yıl buhran kelimesi
nin mânası daha da derinleşti ve Berlin üzerin
de tekasüf etti. Bütün dünya, milyonlarca in
sanın hak ve hürriyetlerinin gasbedilmesi için 
bunların tel örgüleri ve beton duvarlar arkasına 
alındığını hayret ve dehşetle gördü, 

1951 den bu yana zaman ve mekân mefhu
mu, taktik, strateji ve silâhlarımız üzerinde te
sir etti Politik, askerî ve teknik tehditler kar
şısında daima uyanık kuvvetler bulundurmaya 
bizi mecbur etti. Daha geçen yıl, burada ufak, 
fakat son derece müessif, seyyal, seyyar ve çe
vik bir kuvvetten bahsetmiştim. Bu kuvvetin 
harb gücü bu yıl çok artmıştır. Her milletin 
askerinden mürekkep bir kuruluş içinde bu kuv
vet tehlike nerede ise oraya süratle yetişecek 
bir hale getirilmiştir. Bu kuvvetin kumanda 
heyeti Heidellerge yerleştirilmiştir. Bu kuvvet 
Sardunya adasında onbeş gün evvel muvaffaki
yetli bir manavra da yapmıştır. , 

Sardunya tatbikatı askerlerimizin, lisan ay-
rılığma ve yaşama sistemlerinin başkalığına rağ
men muvaffak olduklarını bize göstermiştir. Dü-

— 642 — 



M. Meclisi B:31 10.1.1962 0:1 
rüşt olmak için lojistik mevzuunda eksiklerimi
zin göze çarptığını da ilâve etmeliyim. 

Bu kuvvetlerin muvaffak olması için mütte
fik milletlerin müşterek maddi ve mânevi gay
retlerine büyük ihtiyacımız olduğu da aşikâr
dır. Berlin krizi bizi daha süratle hareket et
meye mecbur ettiği için NATO Genel Sekreter
liğine bâzı tekliflerde bulundum, o da bu tek
lifleri NATO Konseyine ulaştırdı. Müttefik 
memleketlerin bu taleplerimiz karşısındaki tep
kileri müspet oldu. 

Kimse için meçhul değildir 'ki, NATO'nun 
merkez kuvvetleri şimdi 21 tümendir ve bunla
rın miktarı düne kadar 15 - 16 tümeni geçmi
yordu. Yeni aldığımız tedbirlerle bu tümenlerin 
miktarı 25 tümene çılkacaktır. 

Diğer taraftan, NATO ittifakına^ dâhil her 
memleket, kendi ordusunu, teçhizatını da mü
kemmele doğru götürmektedir. Klâsik silâhlar
da zenginiz, Nükleer potansiyelimiz de artmış
tır. Kuvvetimizin derecesini rakamla ifade zor
dur, 'fakat her halde son bir yıl içinde silâh 
kuvvetimizin artış miktaıı % 25 den daha az de
ğildir. 

Bütün bu izahattan sonra, NATO kuvvetle
rinin nasıl vazife görecekleri hakkındaki düşün
cemi izah etmek istiyorum : 

Evvelâ, onları tecavüzden vaz'geçirtecek ka
dar kuvvetli olmalıyız, yani, tecavüz vâki oldu
ğu zaman, kuvvetimizle bu tecavüze bir vakfe, 
bir duraklama bir poz verebilmeliyiz. Bu suret
le onlara hareketlerini devam edip etmeme hu
susunda bir düşünce devresi, bize de tecavüzün 
mahiyeti hakkında bir araştırma ve teşhis dev
resi temin etmek lâzımdır, öyle bir vakfe ki, 
bu hareketin neye mal olacakını, adım attıktan 
sonra dahi hiç mütecaviz düşünsün ve tecavüzü
ne devam edip etmemek hakkında bir karar ver
me zamanı kazansın... 

Bu zaman, bir dakika, bir saat, bir gün ola
bilir; fakat, şunu da hatıra gelebilecek mukad
der sualleri önliyebilmek için ifade edeyim ki, 
bu vakfe veya «pause» konsepti, ellerimizi kol
larımızı bağlayıp beklemek mânasını tazammun 
etmez. 

İkinci vazifemiz, şudur: NATO memleketle
ri ile topraklarını savunmak ; 

Üçüncü vazifemiz de kuvvetimizle, ordumuz
la harbe patlamadan mâni olmaktır.> 

Muhterem arkadaşlar! 
öyle zannediyorum ki, şimdi artık NATO'-

nun 12 yıl zarfında yaptığı müspet hizmetleri 
gözden geçirebiliriz. Bu 12 yıl içinde : 

1. İttifakın başlıca gayesine varılmıştır. 
Sulh ve güvenlik muhafaza ve idame edilmiştir. 

£. Sovyetlerin, İkinci Cühan Harbini takib-
eden seneler zarfında, tehlikeli bir tempo ile 
Batıya doğru ilerliyen yayılmaları durdurul
muştur. Andlaşmanın imzasından beri bir karış 
Avrupa toprağı Sovyet tahakkümü altına geç
memiştir. 

3. Andlasma, Avrupa'yı koruyan «kalkan» 
kuvvetleriyle, stratejik nükleer silâhlardan 
müteşekkil, bir müşterek müdafaa sisteminin 
kurulmasına imkân vermiştir. Batı ile Doğu 
arasında kuvvet' dengesini sağlıyan bu sistem, 
her türlü tecavüzü vulkuundan evvel önlemek 
suretiyle üye memleketleri korumuştur. 

4. İttifaka dâhil memleketler, askerî vazi
felerin tahmil ettiği ağır yüke rağmen iktisadi 
refahlarını tezyiıdetmişler ve hayat seviyelerini 
yükseltmişlerdir. Bu netice Andlaşmanın 3 ncü 
maddesinde derpiş olunan karşılıklı yardım 
prensibinin geniş bir şekilde tatbika sayesinde 
elde edilebilmiştir. 

5. Üye memleketler, aralarında siyasi iş 
birliğini geliştirmişlerdir. Bu bilhassa Sovyet 
bloku ile münasebetlerin ortaya attığı mesele
lerde daha sıkı ve daha tesirli olmuştur. 

— Nihayet NATO, Batı Avrupa'da başlamış 
olan birlik hareketinin tahakkukuna esaslı bir 
şekilde yardım etmiştir. NATO'nun onuncu yıl
dönümü münasebetiyle yaptığı beyanatta P. H. 
Spâak bu hususu şöyle belirtmişti : «Almanya'
nın müşterek müdafaaya iştiraki meselesi NATO 
sayesinde çözülebilmiştir. Avrupa'nın imar ve 
kalkındırılması NATO «kalkan» inin himaye
siyle mümkün olmuştur. Böylece kurulan ve 
gelişen yeni siyasi zihniyet sayesindedir ki, 
Fransa ile Almanya'yı barıştırmak meselesi hal
ledilmiştir. Bütün bu olayların neticelendiril-
mesinde NATO'nun büyük hissesi vardır. Esa
sen, bunları başaramasaydı, ittifak bugünkü du
rumuna varamazdı. Zira, bütün kaynaklarını 
müşterek gayeye hasredildiği, kendine itimadı 
yenilenmiş bir Avrupa'ya istinadetmekten mah
rum kalırdı. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Eğer müsaade buyurursanız şu umumi iza

hattan sonra, biraz da beraberce konferansın 
kulislerinde dolaşalım. 

Türk Parlâmentosunu temsil edenler şerefi
ni kazanan altı arkadaştan bendeniz, arkadaş
larımın tensibiyle politik: komisyonda, Cevdet 
Perin, Scientilique ve teknik komisyona, Sena
tör Haydar Tunçkanat, askerî ve teknik komis
yonda, Muhlis Ete, Mahmut Vural ve Senatör 
Nurullaıh Suna, Ekonomik Komisyonda görev 

• aldık. 
Politik Komisyonda Holânıdalı Delege, 

Goedlant'm raporu üzerine müzakere açıldı ve 
hulâsalarını arz edeceğim kararlara ulaşıldı. 

Politik Komisyon, NATO Nazırlar Konse
yinden, şimdiye kadar bu konferanstan gelen 
tekliflerin hangilerinin alâkaya m&zhar olup 
kabul edildiğini sormaya karar verdi. 

Ondan sonra da Berlin, meselesini uzun uzun 
tetkik etti ve şu neticelere ulaştı : «Atlantik 
Konseyi Berlin mıevzuunda Rusların karşısında 
bulunan Fransa, Amerika ve ingiltere'yi Ber
lin'in tümü, Almanya'nın bütünü üzerindeki 
halklarında bütün mevcudiyeti ile destekleme
lidir. 

Atlantik Konseyi, gayrimkşru ve gayrihu-
kuki olarak Berlin'in ortasında yükseltilen du
varın Almanları böldüğünü ifade ve ısrar et
meli ve Sovyetlerle onların peyklerini, manen 
ımıahkûm etmeye devam etmelidir. Atlantik Kon
seyi, kara, deniz ve hava yoliyle Berlin'in hür 
dünya ile olan irtibatına Sovyetlerin ve onların 
peyklerinin mâni olmalarına müsaade etmeme
lidir. 

Bu karardan sonra, politik komisyon Rus-
ların devam ettirmekte oldukları soğuk harb 
konusunu ve radyo muharebesi mevzuunu tet
kik etmiş ve tedafüi bir pakt olan NATO ilk 
defa; bu karar ile propaganda mevzuunda ak
tif bir hale gelmek için bir gayret göstermiştir. 
Bu sebepten dolayı da politik komisyon şu ka
rar suretini imzalamıştır : 

Batı halkının hilâfına olarak, Sovyetler Bir
liği ve peykler halkı, objektif ve dürüst olarak 
Batı'da cereyan eden olayları öğrenememekte
dirler. Ve bu sebepten dolayı hür dünya hak
kında yanlış fikirlere, sahibolmaktadırlar. 

Bu ^sebepten dolayı, 140 milyon ihsan vo 
20 millet üzerine Sovyet Rusya'nın koyduğu 
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ipotekin mahiyetini, Sovyet Rusya'nın sömür
geciliğini, demirperde arkasındaki insanlara 
ulaştırmak lâzımdır. 

Hür milletler, her milletlerarası konferansta 
esir milletler konusunu gündeme aldırmak-
dııiar. 

Komisyon üçüncü olarak, halen pariste top
lanmış olan ve Atlantik Konvansiyonu ismini 
alan 98 kişilik bir topluluk hakkında da karar 
vermiştir. Bu konvansiyon şu anda içtima ha
lindedir ve halen Paris ' te Türkiye'yi, Profesör 
Ahmet Şükrü Esmer, Daniş Koper, Orhan Mer
sinli, Ahmet Emin Yalman ve daha iki arka
daş temsil etmektedirler. 

Nato konvansiyonu fikrine 16 Kasım 1957 de 
toplanan Nato konferansında karar verilmişti. 
Maksat, parlâmentocuların ve Hükümet adamları
nın dışında, her millete mensup insanları da bir
birine yaklaştırmaktı. 1954 senesinde bu kon
vansiyon Londra'da 650 kişi ile toplandı. Orada 
bunun âzami 100 kişilik bir grup halinde içtima 
etmesi istendi. Bu müesseseden Atlantik Ensti
tüsü doğmuş olduğu için çok da faydalı oldu. 
Konvansiyon, Nato milletleri arasındaki birlik 
ve beraberliği, daha doğrusu integration'nu hız
landırmak ve Hükümetlere yapacakları tavsiye
lerle, usul, muamele ve düşünceleri birleştir
mek vazifesini görecektir. Bu hareket Atlantik 
Andlaşmasımn 2 nci maddesine yani her saha
da iş birliği yapmak hususundaki taahhütlere 
uygun düşmektedir. Heyete politikadan, meclis
lerden kimse katılmamaktadır. Yalnız memleke
tin bu sahada çalışmış insanları birincilere yar
dımcı olarak konvansiyona girmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi Teknik ve Scientifque komisyon hak

kında malûmat - vernıekliğime müsaadenizi rica 
edeceğim. 

Komisyon (science) ve teknoloji enstitüsü 
kurulması hakkındaki etüdlerin ilerlemiş. oldu
ğunu memnuniyetle müşahede etmiş ve her mil
lete mensup ilim adamlarının bu enstitü projesi 
üzerine dikkatlerini çekmeği vazife bilmiş. Nato 
parlâmentoculan, Amerika'nın sulh yolundaki 
feza araştırmalarında Natoya yardımcı olmak 
isteğini memnuniyetle kabul etmiştir. Komisyon, 
meteorolojik sistemin Nato camiası içinde* ve 
dünya, sathında geliştirilmiş olmasından mem
nuniyet duymuştur.. 
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Komisyon, tuzlu suların içilecek hale gelmes:. 

konusu üzerinde durmuş ve bu yoldaki çalışma
ları ilgi ile takiibetmiştir. Komisyon her milistin 
bu yolda yaptığı ayrı ayrı çalışmaların emekleri 
boşa harcamak mânasına geldiği üzerinde dikka
ti çekmeye (Office of Şaline "Woter)'yani (tuzlu 
sular merkez ofisi) nin de birleşmesini temenni 
etmiştir. 

Scientîjique ve tekni'k 'komisyon, Atlantik 
•Enstitüsü Müdürlüğünü Cabot Lodge'un kaıbul 
etmiş olmasını da büyük memnuniyetle karşıla
mıştır. 

Komisyon, haberleşme hürriyetinin gelişmesi 
üzerinde de ısrarla durmuştur. 

NATO'nun Askerî îşler Komisyonu, en önem
li komisyonlardan biridir. Şimdi müsaade buyu 
rursanız, burada varılan açık kararları da huzu
runuza birkaç kelime ile arz edeyim : 

Askerî Komisyon, Sovyetlerin dünyada kriz
leri devam ettirmekte fayda mülâhaza ettiklerine 
kaanidir. Onun için Berlin krizi geçse dahi arka
sından yeni bir kriz patlak verecektir. Bu sebep
ten dolayı komisyon 1962 Ocağından evvel, Yük
sek Kumanda Heyetinin taleplerine uygun olarak 
askerî effectifini ve tümenlerin artırılmasını 
önemle tavsiye etmektedir. Yine komisyon, bu kı
talar teşekkül ettikten sonra, (Gerginlik azaldı) 
onülâhazasiyle bunların miktarının azaltılmasını 
doğru bulmamaktadır. 

Komisyon, NATO kuvvetlerinin kumanda ser
vislerinin yeni gelişmelere göre gözden geçiril
mesini ve bu kumanda makamlarının takviyesini 
temenni etmektedir. Askerî komisyon, hareketli 
çevik ve seyyar kuvvetin Atlantik Milletlerinin 
birlik ve kuvvetini temsil edeceğine kaanidir. 
Onun için bu kuvvete >on beş Atlantik devleti de 
asker vermelidirler. (Halen dört devlet vermekte
dir.) Bu hususta hazırlanan rapor, atom silâhla
rının kullanılması, istihsalin artırılması ilmî ve 
fennî araştırmalar ve psikolojik harbin* de öne
mi üzerinde durmaktadır. 

Ekonomik komisyon, da bâzı önemli kararlara 
varmıştır. Bu kararlardan biri şudur : 

Komisyon, Atlantik Nazırlar Konseyini; Do
ğu - Batı arasındaki ticari münasebet ve mübade
lelerin NATO menfaatleri mülâhazası içinde na
sıl cereyan ettiğini gözden geçirmeye davet et
mektedir. 

iktisadi îş Birliği Teşkilâtının, önümüzdeki 
beş yıl içinde NATO camiasına mensup milletle 
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rin temel istihlâk maddelerindeki fiyatları tesbit 
etmeye ve. bunları istikrara kavuşturmaya çalış
ması da temenni edilmiştir. NATO devletlerinin, 
kahve, çay, tütün, kakao gibi maddelerin istihlâ
kini artırmalarını da tavsiye etmiştir, bu suretle 
üçüncü dünya ile daıha sıkı alâka kurmak müm
kün olacaktır. 

Komisyon bu istikametteki çalışmalara bütün 
NATO memleketlerinin katılmamış olduğunu 
müşahede etmiştir. Komisyon kota sistemi gibi 
tahdidedici sistemlerden bâzı memleketlerin kur
tulmalarını temenni etmektedir. Komisyon, in
giltere'nin Müşterek Pazîıı-a girmesini komünizm
le mücadelede Batı'yi kuvvetlendirecek bir temel 
olarak telâkki etmektedir. 

Yine komisyon NATO milletlerini Gümrük, 
İktisadi tş Birliği ittihadı içinde beraberce çalış
maya teşvik etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım; » 
Kısaca bir iki konuya temas edecek olursam 

13 Kasım ile 18 Kasım arasındaki konferansın 
eskizini, basit de olsa, nazarlarmızda canlandır
mış olacağımı zannediyorum. Bunlardan biri şu
dur : 

Fransız mebuslarından Mösyö Artihure Conte, 
Kömür ve Çelik Birliği ve Avrupa Konseyindeki 
imkânlardan mülhem olarak, konferansa bir pro-
je teklif etmiştir. Bu proje büyük bir ilgi görmüş 
ve tetkike alınmıştır, önümüzdeki yıl üzerinde 
münakaşa yapılacaktır. Mösyö Gonrte'a göre 
NATO Nazırlar Konseyi, yalnız hükümetler kar
şısında mesuldür. Bunlar teşriî bir kuvvet karşı
sında hesap vermeli', meseleleri müzakere etmeli
dirler. Mademki birliğe ait integration'a gidiyo
ruz, şu halde, NATO camiasına mensup 15 dev
letin parlâmentosundan seçilecek mebuslarla bir 
NATO parlâmentosu teşkil edilmelidir. Bu mec
lis bu istişari olaylar, fakat, bu nazırların müş
tereken hesap verecekleri bir NATO politika 
fromme mutlaka kurulmalıdır. Proje 14 madde
den ibarettir ve tetkik için bize de tevdi edilmiş
tir. 

Arkadaşlarım, 
Alman Hükümetinin daveti üzerine, bu kon

feransa katılmış olan delegelerden 158 kişi kon
feranstan sonra Berlin'e Doğu - Almanya'nın 
diktiği hicap duvarını da görmeye gittik. Bura
da, şehrin ikiye nasıl bölünmüş olduğunu gözle
rimizle müşahede ettik, bir taraf, medeniyetin 
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bütün imkânları içinde, hür yaşarken, diğer ta- I 
raf, büyük bir esir kampı halinde bir esir hayatı 
yaşamakta idi. Orada oturanlar kardeşi kardeş
ten, anneyi babadan ayıran duvarın orasından bu I 
tarafına ve bu tarafından o tarafına muhtevası 
göz yaşı olan selâmlar gönderiyorlardı. 

Orada mültecilerle görüştük, 5 kişiden bir 
kişi, ölümü göze alarak Doğu'dan Batı'ya kaçı
yordu. Hicap duvarı, bu kaçmalara mâni olamı
yordu, çünkü duvarların dibinde, esarete ölümü 
tercih ederek kendilerini bu tarafa atarken ölen 
genç insanların, genç kadın ve kızların namına 
salipler yapılmış diplerine mum asılmış, çiçekler 
konmuştu. 

Birlin'i bilenler, General Clay'in ismini alan 
caddeden geçerken ormanların içine kurulan üni
versiteyi gördüler.. Bu üniversite, Ford vakfı ta
rafından Berlin'e hediye edilmişti. Bu üniversi-
te'de, ısrarlı, ciddî çalışmaların millete neler ka
zandıracağını hep beraber müşahede ettik. 

Sevgili arkadaşlar; 
Yukardan b^fi ^verdiğim izahatı size vermek 

imkânını bize sizin yüksek itimadınız ve tevec- | 
cühleriniz verdi. İtimadınıza müstahak olmuş ol- i 
manın memnuniyeti içinde değerli arkadaşlarım 
ve ben sizlere şükranlarımızı sunmayı borç bili
riz. 

Arkadaşlar, yukardan beri verdiğim, iza
hatı size sunmak imkânını bulduğum için tek
rar teşekkür ediyorum ve itimadınıza müsta
hak olarak bu vazifeyi yapmış olmanın mem
nuniyeti içinde şükranlarımı sunuyorum. 

Beni uzunca bir müddet için dinlemek zah- * 
. metine katlandığınız için ayrıca teşekkür edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
SANAYÎ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, NATO Par
lâmentoları Kongresine bu kere iştirak eden 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve Milletvekili 
arkadaşlarıma, Meclisimize bu konuda geniş 
ölçüde aydınlığa kavuşturan bir rapor verdik
lerinden dolayı tebrik ve teşekkürle söze başlı
yorum. 

2 nci Dünya Harbinden lonra memleketler 
arasındaki, münasebetler sarahaten iki bölge 
arasında tekemmül edegelmişken ve Türkiye, 
içerisinde bulunduğu hür, ilim memleketleriy
le büyük imkânlar içinde gelişebilme durumun
dayken, umumi efkârımızı. Meclisimizi bu çe-
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şit münasebetlerden haberdar etmemek duru
munda bulunmamız, büyük kayıplara sebebiyet 
vermiştir. Bu itibarla ben arkadaşlarımızın ra
porunu, bundan sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, efkârı umumiyemîzin, Dünya mese
leleri karşısında daha faal, Dünya meseleleri 
karşısında Türkiye'yi ilgilendiren konularda 
daha yapıcı, daha netice alıcı bir faaliyete geç
mesi yönünden bir başlangıç olarak telâkki edi
yorum. 

işte bu sebeple, bu değerli raporu arkadaş
larımızın gerek parlâmentoya intikal ettirmesi 
ve gerekse Hükümetle ilgili olarak gördükleri 
meselelerde açık bîr nokta bırakmıyarak Ibe-
hemahal taldbedip, bir neticeye ulaştırmalarını 
kendilerinden temenni etmekteyim. 

Bakanlıklardan veya resmî dairelerden 
her hangi biriyle raporundan ilgisi bakımın
dan bu bakanlık veya resmî dairenin kendileri
ne ait kısımları takibetmelerini rica ediyorum. 
Bu mesele ile alâkalı olan arkadaşlar, bu ta
kipten ancak memnuniyet duyacaklardır. Bun
dan hiç şüphe etmemek îâzımgelîr. Bendenizin 
de bakanlığını ilgilendiren bir mesele olmamak
la beraber, eğer bizi de ilgilendiren kısımlar 
varsa, bunun îbize intikalinden biz de çok mem
nuniyet duyarız. 

NATO camiasına dâhil diğer memleketler 
parlâmentolarîyle yapılacak münasebetlerde 
onlar işlerini nasıl yürütüyorlarsa, evvelâ teş
kilât bakımından, organizasyon bakımından bir 
noksanlığımız mevcutsa bunu ikmal etmekle 
işe başlamak ieabeder. 

Arkadaşlarımızın netice ve tavsiyeler kıs
mında ileri sürdükleri birçok şeylere iştirak 
ederim. Bir tanesi: Her memlekette bu çeşit 
toplantılara devam eden kimseler aşağı - yukarı 
muayyen hale gelmiştir. Bizde bu olmadığından 
çalışmalarda bir istimrar sağlanmamakta ve 
netice istihsali pek mümkün olmamaktadır. Bu 
hususta Meclis bakımından bir tedbir düşün
mek lâzımdır. 

Arkadaşlarımızın ifade ettikleri, NATO ca
miasında daha büyük bir entegrasyona gitmek 
hususunda verilmiş olan projeleri süratle Parlâ
mento arkadaşlarına intikal ettirmekte fayda 
görürüm. Bu hususta devam ettireceğimiz me
sailerde, kendi mevzulanmız için de, âzami fay
da olacağı ve müsmir neticeler alınacağı kana
atindeyim. 
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İşte bu sebeple ben şahsan âza arkadaşımı

za, delege arkadaşımıza, dağıtılmış (bulunan M. 
Leoönte'un projesinden hjr tanesjjnin de bana 
verilmesini rica etmekteyim. Fakat bunun dı-
şmclji gündemleriyle ilgili dokümanlar da var
sa, kendilerinin takibederek getirmelerini ve 
getirdikten sonra Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu âzalanna birer nüsha dağıtmalarını 
rica ederim. 

i 

1. — İzmir Milletvekili \fdustafa) üyar'ın, 
1950 yılından beri çıkarılmış olan genel tye özel 
af kanunlarının tatbikatına {dair sorusuna Adalet 
Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/9) 

. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygj ile rica ederim. 

4.12.1961 
îzmir Milletvekili 

Mustafa Uyar v 

1950 yılından beri çıkarılmış olan umumi ve 
hususi af kanunlarının tatbik edildiği tarih
lerde : 

1. Bütün umumi ve askerî ceza ve tevkif 
evlerinde mahkûm ve mevkuf olarak kaç kişi 
bulunmakta idi t 

2. Af kanunlarının tatbiki ile, bu mahkum 
ve mevkuflardan kaç kişi faydalanarak tahli
ye, edilmiştir? < 

3. Af kanunlarının tatbikinden itibaren 6 
ay sonra yine umumi olarak ceza ve tevkif ev-
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Benim mâruzâtım budur. Kendilerine tek

rar teşekkür eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, vakit gecik
miştir. 12 Ocak Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,30 

lerindeki mahkûm ve mevkufların adedi kaça 
baliğ olmuştur? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. T. E. G. Müdürlüğü 
Ks : 7 

Sayı : 815 
10 . 1-. 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 9 . 12 . 1961 gün ve 7-9,288-1737 sa

yılı yazılarına. 
'İzmir Milletvekili Mustafa Uyar tarafından 

Yüksek Başkanlığınıza verilen 4 . 12 1961 ta
lihli, yazılı zoru önergesi ile istediği malûmat 
hakkında yapılan tetkikatta: 

5677, 79, 113, 134-4 sayılı Af kanunlarına 
göre ceza ve tevkif evlerinden salıverilen tu
tuklu ve hükümlü miktarı ile o tarihte ve aftan 
6 ay sonraki hükümlü ve tutuklu miktarlarını 
gösterir liste ekli olarak sunulmuştur. 

Malûmat husulünü arz ederim. 

Sahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

3. — SORULAR VS OEVAPLAE 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

~Ö47-
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5677 sayılı Af Kanunu meriyete girmeden evvel 
14 . 7 .1950 akşamı itibariyle ceza evlerindeki hü
kümlü ve tutuklu mevcudu 
5677 sayılı Af Kanununun tatbiki sebebiyle tah
liye olunan 

Ceza evlerinde kalan 

Hüküm 

19 

15 

LIÜ adedi 

020 

114 

Tutuk adedi 

12 472 

3 590 

Yekûn adedi 

31 492 

18 704 

3 906 8 882 12 788 

5677 sayılı Af Kanununun tatbikinden itibaren 
6 ay sonraki mevcut 
6 ay içinde artan miktar 
113 ve 134 sayılı Af kanunları meriyete girme
den evvel 1.10.1960 akşamı itibariyle ceza evle
rindeki hükümlü ve tutuklu mevcudu 
113 ve 134 sayılı Af kanunlarının tatbiki sebebiyle 
tahliye olunan 

Ceza evlerinde kalan 

5 783 
1 877 

30 280 

18 188 

11 196 
2 314 

21 197 
• 

2 156 

16 979 
4 191 

51 477 

20 344 

12 092 19 041 31 133 

113 ve 134 sayılı Af kanunlarının tatbikinden iti
baren 6 ay sonraki mevcut 
6 ay içinde artan miktar 
79 sayılı Kanuna göre tahliye olunanlar 
1961 Eylül ayı sonu itibariyle ceza evlerindeki 
hükümlü ve tutuklu mevcudu 
9 ay içinde artan miktar 

15 045 
2 959 
125 

17 622 
5 530 

18 509 

19 827 
786 

33 104 
2 959 

: • • . . ' , 

37 449 
6 316 

2. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-
nun, Adana'nm, Karaisalı ilçesine bağlı Doruk 
bölgesinde bir bucak kurulmasının, dü§üriülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/15) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

15 . 12 . 1961 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanlığı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Adana Milletvekili 
Mehmet Geçioğlu 

Sora : 
Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı Dorak 

bölgesinde bir bucak kurulması düşünülmekte 
midir1? Bu hususta evvelce yapılan hazırlıklar 
var mıdır? Varsa bucak olması ne zaman'müm
kün olacaktır?. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

* İller İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2 No. : 22102/52 - 6/184 

6 . 1 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 12 . 1961 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7-15/437 - 2217 sayılı 
yazıları. 

Adana ili Karaisalı ilçesine bağlı Durak 
köyünde bir bucak kurulması düşünülüp düşü-
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nülmediği hakkında Adana Milletvekili Mehmet 
Geçioğlu tarafından verilen yazılı soruya ceva
bımı arz ediyorum. 

Adana ili Karaisali ilçesine bağlı Durak kö
yünde bir bucak kurulması 1945 yılında taleb-
edilmiş olup bu hususta Adana Valiliğince iste
ğin yerinde görüldüğü yetkili kurul kararların
da belirtilerek dosyayı 11 . 11 . 1947 gün ve 
22 - 3617 sayılı yazı ile Bakanlığımıza gönderil
miştir. Tetkik edilen dosyadaki bâzı noksan iş
lemlerin tamamlanması için ilgili valilikle yapı
lan yazışmalar neticesi muamelesi tekemmül et
miş ve Adana ili bucak isteklerinde ikinci sıra
ya alınmıştır. 

Mülki taksimatta yapılacak olan umumi re
vizyonda diğer istekler meyanında bu istek de 
göz önünde bulundurulacaktır. 

Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

3. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de'nin Bor ilçesinde satılmakta olan Vakıf mal
larının satışının durdurulmasının veya satış 
bedellerinin mahallî bir kalkınma yardımı olarak 
yelirli yatırımlara tahsisinin mümkün olup olma
dığına dair sorusuna Devlet Bakanı Avni I)o-
ğan'm yazılı cevabı (7/24) 

20 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygı ile arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Soru : 
1. Niğde'nin Bor ilçesi vakıf mallarından 

külliyetli gayrimenkulun Vakıflar Genel Müdür
lüğünce satışının tamamının veya kalanının dur
durulması mümkün değil midir? 

2. Bu satış bedelinin Niğde iş hanının inşa
sına tahsis edildiği doğru mudur1? 

3. Satış bedellerinin tutarının, işsizlik ve 
sefaletin hüküm sürdüğü Bor ilçesinde iş haya
tım canlandırabilecek gelirli yatırımlara hasr 
ve tahsisini, mahallî bir kalkınma yardımı ola
rak Sayın Hükümetimizin bir karariyle müm
kün kılması için Sayın Devlet Bakanı bu husus
ta Bor halkına yardım etmek isterler mi? 

Lütfen izah buyurulması. 
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T. C. 

Devlet Bakanlığı 8 . 1 . 1962 
Hususi Kalem 

Müdürlüğü 
Sayı : 7 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 . 1 . 1962 tarih Kanunlar Müdürlüğü 

7/24-531-2525 sayılı yazıdan karşılığıdır. 

Niğde Milletvekili Asım Eren tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle veril
miş olan ve Bor ilçesinde yapılan vakıf gayri-
menkullerin satışları haıkkındaki yazılı soru
suna mütenazıran hazırlanan cevap ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Avni Doğan 

Devlet Bakanı 

Madde 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanu
nunun 12 nci «maddesi;. vakıf gayrimenkuller-
den mevkilerine ve tıemiıı ettikleri menfaate 
göre kalmaları gerekli görülmiyen akar ve 
toprakları Vakıflar İdare Meclisi kararı ile 
satmaya veya başka gayrimenkullerle değiştir
meye Vakıflar Genel Müdürlüğünü yetMli kıi-
mıştır. 

Niğde vilâyetinin Bor kazasında bulun/an 
mazbut vakfa ait 96 aded gayrimenkul, teşki
lât bakımından bağlı bulunduğu Niğde Vakıf
lar Memuru tarafından yapılan tetkikat ne
ticesinde 69 327 lira değerinde cemıan 48 ade
dinin satılacak yerlerden olduğu tesbit edil
miş, ve bu tesbit mevzuunda memurun kanaa
ti ile yetinilmiyerek mmtakayı teftiş eden müfet
tişe de incelettirilmiş ve ayrıca Vakıflar Genıel 
Müdürlüğü Emlâk Dairesince de her gayrimen
kul için tesbit edilmiş olan fişler üzerinde ge
rekli incelemeler yapılmak suretiyle memurun 
teklifi uygum görüldüğünden satışlarına izin ve
rilmiştir. 

Valkıf lar Kanununun ruh ve şekline uygun 
bir şekilde yapılmakta olan Bor'daki satışla
rın durdurulması için bir sebep görülmemek
tedir. Zira satışta elde edilecek paralarla 
vakfa daha fazla gelir getirecek yatırımlar 
yapmak Vakıflar idaresinin başlıca vazifele-
rindendir. 

Madde 2. — Bor'da satılmakta olan gayrimen-
kullerin satış bedelinden Niğde'de yaptırükaaık-
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ta olan Işbanına her hangi bir harcama ya
pılmış değildir. 

Niğde Işhanı inşaatı 24 . 8 . 1960 tarihin
de mütaahhidme ihale edilmiş ve inşaat bede
li İstanbul, Bursa, Eskişehir, Edirne, Çan
kırı, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Sivas ve 
Nevşehir vilâyetlerinde daha önce satılmış bu
lunan mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin 
satış bedellerinden karşılanmıştır. , 

Madde 3. — Sorunun 3 ncü maddesi; bu 
satışlardan elde edilecek para ile Bor'da iş ha
yatını da harafcete geçirecek bir tesisin yapı
lıp yapılamıyacağı hususuna mütaalliktir. Ma
lûmları bulunduğu veçhile birinci madde do-
layısiylie yukarda işaret edildiği gibi vakıf 
gayrimenkullerden muhafazalarında fayda gö-
riilmiyenierin satılması, elde edilecek para ile 
daha rantabl yatırımlar yapılmasına matuf bir 
harekettir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine mevdu 
sosyal ve hayrî hizmetleri arzulandığı sekilide 
yapabilmek için yatırım faaliyetlerini bir plân 
ve program tahtında ve mutlaka rantabl ol
ması hususuna da dikkat etmek suretiyle de
ğerlendirmek mevkiindedir. 

Bu maksatla ilk devresi 4 ve diğer devrele
ri 3 er senelik olmak üzere 10 yıillılk bir pllân 
içerisinde satışlarını ve buna mütenazır ticari 
ve iktisadi faaliyetlerini tanzim etme yolun
dadır, 

Satış bedellerinden elde edilen ve hususi 
bir fonda toplanan bu paralar bu plân tatbi
katının icaMarına göne sarf edilecektir. 

önümüzdeki günlerde tahakkukuna girişile
cek ollan bu tatbikat meyanmda rantabl görül
düğü takdirde Bor'da da bir teşebbüs nazarı 
itibara alınabilir. 

4. — İzmir Milletvekili Mustafa Uy ar'm, 
tescil edilmiyen birleşmeler İle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki 30 .1 . 1956 
tarih ve 6652 sayılı Kanunun meri kaldığı müd
det zarfında bu kanuna müsteniden kaç aded 
evlenme, doğum, ölüm ve boşanma tescil edil
diğine dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazüı cevabı (T/25) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın-
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dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

2 5 , 1 2 . 1 9 6 1 
İzmir Milletvekili 

Mustafa Uyar 
6652 sayılı Kanunun mer'i kaldığı müddet 

zarfında bu kanuna müsteniden kaç aded, ev
lenme,' doğum, ölüm ve boşanma vakası tescil 
edilmiştir? 

8 . 1 . 1962 
T. O. 

İçişleri Bakanlığı 
Nüfus İş. G. M. 

2. Ş. M. 
Sayı : 72128 - 266/559 

147 - 85 . 
6652 sayılı Kanun Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 1 . 1962 ve Kanunlar M. 7/25 n 

567-2676 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm 25 . 12 . 

1961 tarihli yazılı soru önergesine ait ceva
bım aşağıda arz edilmiştir. 

Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakam 

1. Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescjli hakkındaki 6652 
sayılı Kanunun yürürlükte kaldığı 4 ay 
içinde : 

1 870 520 doğum 
284 941 ölüm 
436 588 evlenme 

olayı tescil edilmiştir. 
2. 6652 sayılı Kanun boşanmaların tescilini 

nazara almamıştır. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da bâzı belediye zabıta memurlariyU 
trafik memurlarının vatandaşlara yaptıkları 
haşin muamelelerin düzeltilmesi İçin ne gibi bir 
tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri 
Bakanı Ahmet Topaloğhı'nun yazılı cevabı 
(7/26) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak içişleri 

Bakanı tarafından cevaplandınlmasmı saygı 
ile rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Beşit Ülker 

660 — 



M. Meclisi B:31 10.1.1962 0:1 
Yazıh som : 
istanbul'da bâzı belediye zabıta memurla-

riyle bâzı trafik memurlarının gerek halka 
gerekse esnafa ve gerekse şoför vatandaşlara 
haşin, keyfî, kanun dışı muamelelerde bulun
dukları bütün istanbul vatandaşlarının gözleri 
önünde cereyan edegelmektedir. 

Bu keyfiyet Hükümet Programında kabul 
edilerek efkârı umumiyeye bildirilmiş olan 
Anayasaya bağlı ve güleryüzlü idare prensi
bine ve kanunlara aykırı değil inidir? 

Bu gidişin düzeltilmesi için ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
62283/80 
2795 

9 Ocak 1962 
özeti : istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 1962 gün ve Kanunlar Md. 

7/26-5Ö9-2678 sayılı yazılarına : 
istanbul'da bâzı Belediye Zabıta memurları 

ile Trafik memurlarının vatandaşlara yaptıkları 
haşin muamelelerin düzeltilmesi için ne gibi bir 
tedbir düşünüldüğüne dair, istanbul Milletveki
li Reşit Ülker tarafından verilen yazılı soru 
önergesine cevaplarımı aşağıdaki şekilde arz edi
yorum : 

Trafik Zabıtasının vatandaşlara karşı Anaya
saya ve Hükümet proramına uygun şekilde iyi 
muamele yapmaları hususu Bakanlıkça yapılan 
tamimler, radyo, filim gibi çeşitli eğitim ve ya
yın vasıtaları ile daima telkin edilmekte olup ay
rıca Trafik polisinin yetiştirildiği okullarda po
lis halk münasebetleri hakkında dersler ihdas 
edilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
içişleri Bakanı 



# 


