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1. — GEÇEN TU 
Kocaeli Üyesi Hikmet ismen; Türkiye'nin 

döviz kaynaklarından biri olan ve bu yıl rekol
tesi yüksek olan fındık ürününün değer fiya
tına satılması için gereken tedbirlerin alınması 
ve yarı üretici ve aracıların isteklerinin nazara 
almmıyarak hakiki müstahsilin dileklerinin göz 
önünde tutulmasını istedi. 

Ticaret Bakanı Gürhan Titrek; müstahsili 
korumak için, Devlet imkânları da nazara 
alınarak taban fiyatların tesbit edileceğini, 
FİSKO Birliğin bu fiyatlar üzerinden alımlara 
devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alın
dığını, ihraç fiyatlarının Hükümetin gayretleri 
ile istikrara kavuştuğunu ve Sosyal bloku 
memleketlerin de fındık alıcıları arasına ka
tıldığını beyan etti. 

Malatya Üyesi Hamdi özer; bir seviye ve 
seciye rejimi olan demokrasimizi yıkmak gay
reti içinde bulunan bâzı mihrakların Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini de ihtilâl yapma ithamı altı
na alarak milletin ordusuna karşı olan sevgi 
ve güvenini nefrete çevirmek suretiyle demok
rasiyi temelinden sarsmak çabası içine girdik
lerini beyanla, birlik ve beraberlik içinde bu 
menfi propagandaları tesirsiz bırakarak bay
rağımızın şeklini ve renginin değişmesine asla 
müsaade etmiyeceğimizi dünyaya ilân edelim 
dedi. 

TANAK ÖZETİ 
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata; 1969 yılı 

içinde iflâs eden, kapanan ticari işletmeler, 
protestoya uğrıyan bonoların rakamlarını ve
rerek piyasanın bunalım içinde bulunduğunu, 
1970 yılının da aynı şekilde devam ettiğini, 
Hükümeti bu konuda uyarmak lüzumunu duy
duğunu beyan etti. 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan 
dörder üye alınmak suretiyle teşkil olunacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair içiş
leri Komisyonu Başkanı Cahit Ortaç'm önergesi 
okundu ve kabul olundu. 

Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu 
üyeliğine seçilen Feridun Cemal Erkin andiçti. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı tekrar açık oya sunuldu ve ka
bul olundu. 

Vzife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Sezgin'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Turhan Bilgin'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı yazısı okundu, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne kadar, 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Os
man Avcı'nm vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

iller Bankası ve Banka tarafından kurulan 
Simel şirketinin sorumluları hakkında kurulu 
Araştırma Komisyonunun çalışma süresinin bir 
ay daha uzatılmasına dair adı geçen Komisyon 
Başkanlığı önergesi okundu ve kabul edildi. 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam olunarak 
tasarının görüşülmesi tamamlandı ve tasarı açık 
oya sunuldu. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin 

soııur 
Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, bir izmir firması tara-

2. — GELEN 

Tasarı ı 
1. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Mület Meclisi 1 194; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1123) (Anayasa ve Adalet, Sosyal 
İsler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 22 şer gün) 

Raporlar 
2. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde-
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birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı kanun ta
sarısı görüşüldü ve kabul edildi. 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirümesi hakkında kanun ta
sarısı üzerinde bir süre görüşüldü. 

16 Haziran 1970 Salı günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrt At al ay Zerin Tuzun 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

fından ihracedilen zeytinyağlarma dair yasılı 
soru önergesi Adalet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/675) 

KÂĞITLAR 

lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/210; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1121) (S. Sayısı : 1447) (Dağıtma 
tarihi : 12 , 6 .1970) 

3. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 .1970) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 
• 

BAŞKAN — 80 nci Birleşimi açıyorum. 

3 . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. | 
(Yoklama, ad okunmak suretiyle yapıldı.) j 

1. — İstanbul Üyesi Osman Gümüsoğlu'nun, 
DİSK'e bağlı sendika üyelerinin İstanbul'da mey
dana getirdiği olaylara ve yurtta devam ede-
gelmekte bulunan hâdiselere, bâzı Devlet kuru
luşlarının icranın yetkilerine müdahalesine dair 
demeci. 

BAŞKAN — istanbul Üyesi Sayın Osman 
Gümüşoğlu, Ankara - istanbul yolunun trafi
ğe kapatılışı sebebiyle; gündem dışı söz istiyor. 
Nedir Sayın Gümüşoğlu? Bu hâdiselerle ilgili 
mi efendim? 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Sayın 
Başkanım, dünden başlıyan, bugün istanbul'
da devam eden DİSK'e bağlı sendikaların ter-
tibettiği tahrip hareketleri vardır. Bu mevzu
da gündem dışı konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Gümüşoğlu, hâdi
seler halen devam etmektedir. Binaenaleyh 
Hükümetin de bu hâdiseleri ciddiyetle takibet-
tiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu itibarla size, 
ortaya koyacağınız fikirler dolayısiyle her han
gi bir malûmat verebilecek durum mevcudoî-
madığı için, size söz veremiyeceğim. Takdir 
hakkımı bu yolda kullanıyorum. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Sayın 
Başkanım, benim mâruzâtım belki Hükümet3 
de yardımcı olacaktır. Bizzat görgü şahidiyim. 
Bu itibarla diğer grupların da malûmat sahibi 
olmasında fayda mütalâa ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biz de 
haberdar olalım. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, burada gün
dem dışı konuşulacak meseleler malûm. Hükü-

| BAŞKAN — Müzakere nisabı vardır. Mü-
| zakerelere başlıyoruz. 

n, meti âcil meselelerde uyarmak, vazifeye davet 
y- etmek sadedinde oluyor. Şimdi, Hükümet şu 
e- anda... 
u- SAFFET URAL (Bursa) — Söz hakkını na-
ir sil kısıtlarsınız? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Siz ne müdahale ediyorsunuz? Niye müdahale 

.. ediyorsunuz efendim? Takdir hakkımı kullanı
yorum. Şayet sayın üye direnirse oylıyacağım, 

' müsaade buyurunuz. 
OSMAN GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Dire

niyorum efendim. 
m 
y_ BAŞKAN — Sayın Osman Gümüşoğlu diren

mektedir. Kendisine söz verilip, verilmemesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Verilmesi
ni kabul edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul 

j - edilmiştir. 
fh Buyurunuz Sayın Gümüşoğlu. 

'u OSMAN GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Sayın 
îe ' Başkan, değerli arkadaşlarım; dün istanbûT-
n" dan karayolu ile Ankara'ya geliyordum. DİSK'e 

bağlı sendikaların üyeleri tarafından Anka-
ra - istanbul yolunun trafiğe kapalı olduğu
nu, kapatıldığını gördüm, öğrendim. Pendik'-

111 ten Kocaeli'ne kadar geliş ve gâdiş istikametin-
*2 de olan bütün vasıtaların birbiri içine girmiş 
m- olduklarını gördüm. Tabiatiyle Adana'dan is-
-i tanbul'a yaş sebze ve meyva götüren kamyon

ların yol üstünde kalmış olduklarını gördüm. 
de Benim gibi çocuğunu mektep imtihanına yetiş

tirmek istiyenlerin, yine yolda alıkonulduğunu 
n- gördüm. Yine Devlet dairelerinde işi olan, va-
:ü- zifeli olan, mahkemelerde dâvaları bulunan va-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 314 — 



O. Senatosu B : 80 
tandaşların kezalik yol üzerinde kalmış olduk
larını gördüm. Bu arada bir cankurtaran ara
basının, çok kısa mesafede olmasına rağmen, 
Gebze içinden eski izmit yolu ile İstanbul'da 
bir hastaneye ulaşmakta olduğunu gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunların ya
nında şu bir haftalık, 5 günlük aktüel hâdise
lerin gazete manşetlerini yüksek nazarlarınıza 
arzdan sonra meselenin tahliline zaruret gör
mekteyim. Şu 6 günlük gazetelerin büyük man
şetleri şöyledir: «Üniversite 3 gün süre ile ka
patıldı,» «Erzurum - Artvin arasında posta 
arabası soyuldu», «Karadeniz Üniversitesinde 
blok dinamitler patladı», «Bir genç daha vu
ruldu,» «Üniversitelerde güvenlik birliği kuru
lacak», «3 silâhlı soyguncu bankayı soydu», 
«C. H. P. kongresinde sandalyeler uçtu» 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler). «Türk Per
sonel Sendikası tarafından düzenlenen gösteri 
yürüyüşünde gençler kavga etti», «DİSK e 
bağlı sendikalar Ankara - İstanbul yolunu tı
kadı. Halen de İstanbul'da büyük hâdiseler ce
reyan etmektedir» ve nihayet «Şark'ta müstakil 
bir Kürt Devleti kurulma teşebbüsleri vardır.» 

•Muhterem arkadaşlar, bütün bunlar Türki
ye'mizin içinde bulunduğu tabloyu apaçık gös
termektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, denebilir M, bütün 
bunların sorumlusu siyasi iktidardır. Sevgili 
arkadaşlarım belki bu yargı doğrudur. Gerek 
sosyalist blokta gerek demokratik blokta siya
si iktidarlar, bütün vatandaşın sefaletinden, 
bir milletin felâketinden ve saadetinden de so
rumludur. Ama insafla mütalâa edilirse, vicdan , 
sahibi herkes Türkiye'mizde siyasi iktidarın ha
iz bulunduğu hukukî bünye, hukukî hüviyet 
ile bu hâdiseleri önlemeye kâfi değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. nin yapısı 
bünyesi, za'fı bu hâdiselere sebebiyet vermiş
tir, denebilir. Fakat bu doğru bir yargı, doğru 
bir hüküm olmaz, insafla mütalâa edilirse hâ
disede başka âmillerin de var olduğu ve büyük 
ölçüde tesir icra ettiği kabul edilir. Anayasa
nın müzakere zabıtları açıktır. Siyasi iktidarlar, 
siyasi tercihlerle her şeyi yapabilmek imkânın
dan uzaklaştırılmıştır. Bunun için birtakım 
müesseseler getirilmiştir. Bugün siyasi iktidar
lar Türkiye'mizde her şeye hâkim ve kaadir de
ğildir. Ayrıca Anayasamızda yine bir hüküm 
var. Siyasi partiler, ister iktidar ister muha-
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lefette olsun demokratik nizamın, haya
tın vazgeçilmez unsurları olduğunu kabul et
mişlerdir. Şu halde bugün memleket bütünlüğü
nü sarsıcı, zedeleyici ve Anavatanımızda, mem
leketimizde, kendi topraklarımızda ayaklarımı
zın altından kayıcı gelişmeler vardır. Son Cum
hurbaşkanının siyasi parti liderlerini davet edi-
şindeki sebepleri, konuşulanları sarahatle öğ
renmiş değiliz. Fakat itiraf etmeliyiz ki; Ana
yasa organları arasında millî menfaatleri taM-
bedici, millî politikada koordinasyon vazifesi
ni ifa edici sorumlu bir organ da yoktur. Hele 
toplantı, yürüyüş ve gösteri hakkının Anayasa
nın teminatı altında bulunan bu hakkın, isti
mali hiçbir kayıt ve sınır tanımadan uygula
ma şekilleri memlekette Anayaasnın insan şe
ref ve haysiyeti ile ilgili birtakım haklarını 
götürmektedir. Hele sevgili arkadaşlarım, in
saf ile mütalâa edelim ki; toplantı gösteri ve 
güzergâhının tâyininde Devlet Şûrasının mü
dahale edişi sadece vatandaşlar arasında anarşi 
değil, Devlet organları arasında da anarşinin 
başladığının açık delilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, mahkemenin vazi
feleri, salâhiyetleri de Anayasa ile muayyen
dir. Anayasanın icraya tanıdığı bir hakka vazı-
yed, doğrudan doğruya anarşinin ta kendisidir. 
Bunu açıkça ortaya koyuyorum. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, bu katı celâlin âlemi ne böyle? 

SAFFET URAL (Bursa) — Şimdi meyve
lerini topluyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et-
miyelim. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — icra
nın her türlü fiil ve hareketi yargı denetimine 
tabidir. Ancak, millî güvenliğe ait âmmenin in
tizam ve asayişine taallûk eden tedbirleri, ic
ranın yerine bizzat yargı organlarının ihtiyar 
etmesi Anayasaya aykırıdır. Bunu biz Anayasa 
organının üyesi sıfatiyle açıkça söylemek hak
kına sahibiz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hakkınızı 
suiistimal ediyorsunuz. 

SAFFET URAL (Bursa) —- Devam et, de
vam et. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Görüyorsunuz ki; sizler konuşmasını arzu etti-
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niz, sizler müdahale ediyorsunuz. (A. P. sırala
rından gülüşmeler) Lütfen efendim. 

O. ZEKİGÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım, ben bunu bir partizanlığın 
eseri olarak ortaya koymuyorum. Bugüne ka
dar aslında yüksek huzurlarınıza her çıkışım
da, bir partizanlığın eserini, emaresini de ver
miş değilim. Sadece nâçiz bir hukukçu sıfatiy-
le ve bu Parlâmentonun, bu Yüce Senatonun 
bir üyesi sıfatiyle kendi fikirlerimle, kendi vic
danımın emrini yerine getirmek için huzurunuz
da bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, yine bir mevzu üze
rinde fikrimi açıkça söylemeye mecburum. 
DİSK'e bağlı sendikaların, Sendika Kanunun
da yapılması düşünülen bir tadilât dolayısiyle 
Anayasanın kendilerine bahşetmiş olduğu bir 
hakkın ellerinden alınmış olduğunu, bildirileri 
ile beyanları ile ortaya koymak sureti ile geç
tikleri hareket, yine Anayasanın tüm vatanda
şa tanıdığı seyahat hakkım, dinlenme hakkını 
gasbetmek suretiyle fiil ve hareketleri bugün 
devam etmektedir, öğrendiğime göre İstanbul'
da birtakım nahoş hâdiseler devam etmektedir. 
Köprü ikiye ayrılmıştır. Vatandaşların iş ve 
gücüne ulaşması mümkün olmamaktadır. Böy
lece memleket içinde bir zorbalık, kaba kuvvet, 
kanunlara hâkim olmak istidadım göstermekte
dir. Eğer bu hareketi terviceden siyasi parti
ler varsa benim söyliyeceğim başka bir şey 
yoktur. Halbuki ben, iyi niyetle sesleniyorum. 
Demin dediğim gibi, madem ki iktidarda ve 
muhalefette siyasi partiler demokratik hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu buhranlı zaman
larda, hele partiyi sevk ve idare eden lider kad
rosundaki insanlar biraraya gelmek suretiyle 
memleketin içinde bulunduğu şartlara bir im
kân ve çare aramak zorundadırlar. Bu Anayasa
nın koyduğu bir mecburiyettir. Aslında bu, de
mokratik rejimin yaşaması ve gelişmesi için te
essüs etmesi lâzımgelen bir gelenektir. Madem
ki, sistemimiz zaman içinde siyasi partilerin ik
tidar olmasını emretmiştir. Şu halde muayyen 
meselelerde biraraya gelmek, konuşmak ve re
jimi ve sistemi yaşatmak için gerekli şartları 
ve tedbirleri teemmül etmek mecburiyetinde 
oldukları için, ben bu Yüce Senatonun bir üye
si sıfatiyle, ikaz vazifemi yapıyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu iktidara 
aittir. Bize ait değil. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Peşin 
hükümlerle meselelere girmek arzusu izhar 
edilmezse, benim konuşmam, sadece iyi niyetle
rin içinde kalır. Bu grupların içinde her üye
nin, bu lâzimeyi, bu şartı kendisi için vazife 
edindiği an meseleyi ve kusuru şuna buna yük
lemek durumu ortadan kalkar. 

Sevgili arkadaşlarım, bütün bunların yanın
da işte demin saydığım gibi üniversite hâdise
leri, kavgalar, şunlar bunlar vatandaşı ihkakı 
hakka tevessüle götürmektedir. Bu hal memle
ket için korkunçtur. Ben bunu yalnız kendi 
grupuma kendi yöneticilerime söylemiyorum. 
Bütün siyasi partilere hitabediyorum. Anaya
samız millî hedef ve menfaatlerde koordinasyo
nu sağlayıcı, bir araya getirici bir müessese ih
das etmemiş ise de, memleket idaresinin mesu
liyetine sahibolan siyasi parti kadrolarının bu 
işin üstüne eğilmeleri ve Devlet organları ara
sında millî menfaatleri hedef tutan koordinas
yona icbar edici hareketlerin ortaya çıkması 
gerekmektedir. 

Ben bu konuşmamla kimseyi zedelediğimi, 
kimseyi hedef aldığımı tahmin etmiyorum. Ama 
insaf ile mütalâa edelim ki... 

SAFFET UR AL (Bursa) — Yüksek mah
kemeleri ele aldın. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, cevap ver
meyin efendim. Siz konuşmanıza devam edin. 
istirham ediyorum. 

Siz de lütfen müdahale etmeyin, efendim. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım, çok hazindir; bugün istan
bul'da mühim hâdiseler cereyan etmektedir, is
tanbul nüfusunun yarısı olan ve Türkiye'mizin 
kapladığı ülkenin 1/30 u olan ve çölde yaşıyan 
israilliler 1 800 000 nüfusla, 170 milyonla har-
betmekte ve Türkiye'nin ihracatının İM misli 
ihracat yapmaktadır. Bizim, kaynakları geniş 
olan, her türlü imkânlara sahibolan, ecdat ya
digârı bu aziz yurdumuzda, her şeyi var olan 
bu yurdumuzda, bu şekilde yaşamamıza imkân 
yoktur. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Söylüyorsun; 
ama hiç dinliyen yok. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
] Gayet tabiî, sıkın kemerleri. 
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0. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Sev
gili arkadaşlarım, bunu bir partizanlık mev
zuu halinden çıkarıp, iktidarın bugün muhtaç 
bulunduğu kuvvete katkıda bulunmanıza davet 
ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. Başka türlü anlamamanızı 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Opera kanunu tasarısını görüşmek üze
re, tasarının havale edildiği komisyonlardan seçi
lecek beşer üyenin iştiraki ile bir geçici komis
yon kurulmasına dair Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı Yiğit Köker'in önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosuna 
gelmiş bulunan opera kanunu tasarısını müsta
celiyeti sebebi, ile havale edilmiş olduğu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarından alı
nacak 5 er üyenin iştiraki ile kurulacak bir ge
çici komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Başkan, 
Komisyon Başkanı şu müstaceliyeti lütfen bize 
izah etsin. 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe ve Plân Komis
yonu ve Millî Eğitim Komisyonlarından seçile
cek 5 er üyeden müteşekkil bir geçici komisyon 
kurulması talebedilmektedir. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale edildiği komisyonlardan dörder üyenin iş
tirak edeceği bir geçici komisyon kurulmasına 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı A. 
Nusret Tuna'nm önergesi 

BAŞKAN — Bir takrir var. Okutuyorum. 

I da rica ederim. Hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Yarın 17 . 6 . 1970 Çarşamba 
1 günü saat 15,00 te Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Birleşik Toplantısı yapılacaktır. Sayın üye-
I lere duyurulur. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek Başkanlığa 

274 sayılı kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 
kanuna iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Ana
yasa ve Adalet, Sosyal işler ve Bütçe - Plân Ko-

[ misyonlarından seçilecek 4 er üyenin iştiraki ile 
ı kurulacak blv geçici Komisyonda görüşülmesini 

arz ve teklif ederim. 
Anayasa Adalet Komisyonu Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde söz mü isti
yorsunuz?.. Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bundan evvel 
yaptığımız oturumda, yerimden, Yüce Senato
nun kendisine gelen her kanun teklifini görüş
mek üzere, komisyon başkanlarının verdikleri 
bir tezkere ile, bütün ihtisas komisyonlarını bir 
tarafa iterek, geçici komisyonlar kurmak sureti 
ile yenj t .i: görüşme usulü ihdas ettiklerini, bir 

I kere daha, bu kanun vesilesi ile burada ifade 
I etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, parlamenter rejimin 
i itibarından bahsedenlere galiba buradan her fır

sat düştükçe bâzı usulleri hatırlatmak zorunlu-
ğu ts:e düşecek. 

Değerli arkadaşlarım. Bu parlâmento reji
min sıhhatli yaşayabilmesi, uzun asırların bu 
rejime kazandırdığı tecrübelerin ışığında konu
lan usullere riayetle mümkündür. Parlamenter 
rejimlerde kanun teklif ve tasarılarının görüşü
lerek Genel Kurula getirilmesi ve olgun bir bi-

I çimde sunulması için ihtisas komisyonları ku-
| rulması usulü ihdas olunmuş ve bu komisyonlar 

sanırım ki, Genel Kurul toplantılarından çok 
I daha fazla önem taşımıştır. Halbuki, Cumhuri-
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yet Senatosunda biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
gelen her kanun teklif ve tasarısına birer geçici 
komisyon kurmak suretiyle, ihtisas komisyonla
rımın görevlerini fiilen selbetmiş bulunuyorsu
nuz. îhtısas komisyonlarının görevlerini lâyı-
kiyle yapamadıkları bir Cumhuriyet Senatosu, 
bir Parlâmento kanadı tasavvur etmek müm
kün değildir. Şimdi, âdeta ve modaya uyarak 
ihtisas komisyonlarını yine bir tarafa itmek 
amacını güden takrsrle, Türkiye'de bir sınıfın 
ve Anayasanın o sınıfa veya çalışan bütün sınıf
lara tanıdığı birtakım hakların, şu veya bu yol
da kullanılmasını tahdideden veya genişleten 
bir kanun tasarısının alelacele geçjci komis
yonlarda, ihtisasa mütaallft: bir mesele olmasına 
rağmen, ihtisas komisvonlarında Görüşülmeye
rek, huzurunuza getirilmesini karar altına al
mamızı istiyorlar. Çok rica ederim, 274 sayılı 
yasa gibi derinlemesine ve genişliğine derin tet
kikler isteyen ve bu itibarla ihtisas komisyon
larımızda lâyık», veçhile müzakeresi zorunlu 
olan bir kanun için, çok acele bir mahiyeti var
mış gibi, komisyon kuracağınız yerde, komisyon
larımızın doğal görevlerimi yapmalarını isteyi
niz ve her komisyonumuzda lâyıkı veçhile gö
rüşülmesini sağlayınız. Yine aynı zaman içinde 
isterse kanun gelsin. Ama mutlaka ihtisas ko
misyonlarının çalışmalarını selbedecek bir yola 
girmeyiniz; aksi takdirde kanunları çıkardık
tan sonra âdeta pişman olmak gibi bir duruma 
düşmekten kendimizi kurtaramamış oluruz. Her 
zaman söylüyorum, böyle komisyonlar işi benim
semiyorlar ve ekseriya Millet Meclislinden ge
len metin aynen kabul ediliyor. Yüce Senato
muz da Millet Meclisinden gelen metni aynen ka
bul eden karma komisyonların raporlarını dahi 
okumaya eğilmeden, zahmet etmeden kanun
ları olduğu gibi geçiriyor. Onun için hepi
nizden istirham ediyorum. Önemli bir kanun 
tasarısıdır; vakit bulalım komisyonlarda her 
türlü ayrıntıları ile görüşme imkânına kavu
şalım, ondan sonra burada müzakerelere de
vam ederiz. 

Çok rica ederim, Parlâmentoyu normal ça
lışır halde tutmaya gayret göisteriniz, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Takririnizi izah mı edeceksi
niz Sayın Tuna, buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Gündoğan'm 

hassasiyetine tam kalbimle iştirak ediyorum, 
doğru. Cumhuriyet Senatosunda her gelen 
mevzu alâkalı komisyonlarda enine boyuna 
tetkik edilmelidir. Fakat muhterem arkadaş
lar, şu hal ile karşılaşıyoruz. Cumhuriyet 
Senatosunda bir işin âzami kalma müddeti, 
komisyonlar ve Umumi Heyet dâhil üç aydır. 
Bu üç ay 15 güne ve bir aya kadar inmekte
dir. Bu iş üç komisyona havale edilmiştir. 
Üç komisyona havale edilen şu mevzuun bir 
ay içerisinde karara bağlanıp, çıkarılması 
zarureti vardır. Bir de Umumi Heyet var. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, önümüzde bir 
yaz tatili var. Bir kanun geciktirilmeden çı
karılması da bir bakıma ele alınacak mevzu
lardan birisidir. Şimdi bu zaruretle dört ko
misyondan geçecek, bir ayda bitecek ve şu 
kanun müstacel olarak geçecek. İşte muhterem 
arkadaşlar, biz de esasta hakikaten ihtisas 
komisyonlarından geçmesini istemekle bera
ber, bizim Anayasa ile müddetimizin mahdut 
oluşu, bir hafta içerisinde bir komisyonun 
fikrinin bildirilmesinin zaruri bulunuşu, Çok 
zaman onun toplanamaması gibi hallerle sı
kışıyor, Umumi Heyette müzakere edilemez, 
konuşulamaz hale geliyor. 

Bu itibarla biz, önümüzde bir tatilin ola
bileceği düşüncesiyle, bu kanunun çıkmasını 
temin en bir geçici komisyon kurulmasını rica 
ettik, tüzüğümüz müsaittir. Müspet oyları
nızla bu kanunun zamanında çıkmasına hiz
met etmenizi, hizmet buyurmanızı rica ve 
istirham etmekteyim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 274 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddeye 
bir fıkra ve iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısını görüşmek üzere, Bütçe ve 
Plân, Anayasa ve Adalet ve Sosyal işler ko
misyonlarından seçilecek dörder üyeden müte
şekkil bir geçici komisyonunun kurulması 
talebedilmektedir. Oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Japonya temsilciler ve müşavirler Mec
lis başkanlarının, T. B. M. Meclisinden bir he
yeti Japonya'ya vâki davetinin kabulünün uy
gun olacağına dair Müşterek Başkanlık Divanı 
kararı. 

BAŞKAN — Bir başkanlık tezkeresi var, 
okutuyorum : 
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Genel Kurula 

Japonya Temsilciler Meclisi ile, Müşavirler 
Meclisi Başkanlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir heyetin Japonya'yı ziyaret 
maksadiyle vâki davetlerine icabet olunma
sının muvafık görldüğü yolundaki müşterek 
Başkanlık Divanı mütalâasının genel kurulla
rın tasvibine sunulması, Müşterek Başkanlık 
Divanının 11 . 6 . 1970 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. Yüksek tasviplerinize arz olu
nur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatomu 

Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul - edilmiş
tir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzı
larına izin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi 

Bir Başkanlık Divanı tezkeresi var, okutuyorum: 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin hizalarında gösterilen müddet
lerle izinleri, Başkanlık Divanının 15 . 6 . İ970 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi hastalığına bi
naen Sakıp Hatunoğlu 

28 . 4 . 1970 tarihinden itibaren (54 gün) 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi hasta

lığına binaen Halil Özmen 
5 . 6 . 1970 tarihinlden itibaren (20 gün) 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi hasta

lığına binaen Fakih Özlen 

10 . 6 . 1970 tarihinden itibaren (20 gün) 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sakıp 

Hatunoğlu, hastalığına binaen, 28 . 4 . 1970 
tarihinden itibaren 54 gün.» 

BAŞKAN — Erzurum üyesi Sayın Hatun-
oğlu'na 28 . 4 . 1970 tarihinden başlamak üzere 
54 gün izin verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ha
lil özmen, hastalığına binaen 5 . 6 . 1970 tari
hinden itibaren 20 gün.» 

BAŞKAN — Kırşehir Üyesi Sayın Halil 
Özmen'e 5 . 6 . 1970 tarifemden itibaren 20 
gün izin. verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Konya üyesi Fakih 
Özlen, hastalığına binaen 10 . 6 . 1970 tarihin
den itibaren 20 gün» 

BAŞKAN — Konya Üyesi Sayın Fakih öz-
len'e 10 . 6 . 1970 tarihinde başlamak üzere 20 
gün izin verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

5. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve 
İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/152; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1116) (S. Sayısı : 
1442)) (1) 

BAŞKAN — 2510 sayılı İskân Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporlarının müzakeresi sona er
miş açık oylaması kalmış idi, açık oylama 
işlemine başlıyoruz, küreler dolaştırılsın. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, 

Mcüî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân Komis-

(1)Tasarının görüşülmesi 9.6. 1970 tarihli 
78 ve 11 . 6 . 1970 tarihli 79 ncu birleşimler tu-
tanağındadır. 
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yonlarından 4 er üye alınmak suretiyle kuru
lan geçici komisyon raporu (Millet Meclisi 1/151; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1119) (S. Sayısı : 
1446) (1) 

BAŞKAN — Çiftçilerin, Türkiye Cumhuri
yet Ziraat Bankası ve Tarım Kredi koopera
tiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesine 
dair olan kanun tasarısı üzerindeki müzakere
lere devam ediyoruz. 

Söz istemiş olan sayın üyeleri sırasiyle 
okuyorum : 

Geçen birleşimde Sayın Gündoğan konuş
masına başlamış ve fakat konuşmasını bitire-
memişti. Sayın Fikret Gündoğan'dan Tbaşlanacak. 
Sayın Sarlıcalı, Sayın Dikeçligil, Sayın Tuna, 
Sayın Alihocagil, Sayın Mete, Sayın Hazer. 
Başka söz istiyen sayın üye... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Söz is
temiştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet yerini alsını Hükü
met adına Sayın Ticaret Bakanlığı İç Tica
ret Genel Müdürü Orhan Çevik yetkilidir. 
Komisyon yerinde. Sayın Gündoğan, konuş
masına devam etmek üzere, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Takrirler 
vardı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim yeri geldiği zaman 
takrirler muameleye tâbi tutulacaktır. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; geçen oturumda müzakere konusu ka
nun tasarısının genel karakteri üzerinde mensu
bu olduğum grup adına mütalâalarımı arz et
miştim. Ancak çalışma vakti dolması hasebiyle 
oturum bugüne kalmıştı. Sözüme bırakt-ğım 
yerden devam için bana söz veren Başkana te
şekkür ederek, sözlerime başlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, toplum katlarında vu
kua gelen huzursuzlukları dile getiren Sayın 
Osman Gümüşoğlu arkadaşımın sözlerini dinle
dikten sonra, bu kanunun bundan evvelki celse
de yapılan müzakeresi sırasında, niçin bizim gö
rüşlerimiz istikametinde değiştirilmesi gerekti
ğine bu konuşma ile, biraz evvel bahsettiğim ar
kadaşımın konuşması ile, bir kere daha inandım. 

(1) 1446 sıra sayılı basmayazı 11 . 6 . 1970 
tarihli 79 ncu Birleşim tutanağı sonunaclır. 
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Sayın Osman Gümüşoğlu toplum katlarında 
vukua gelen huzursuzlukların bacayı saran alev 
ölçüsüne vardığını ve kendi ifadesiyle güçsüz 
kalan iktidarlarına bütün siyasi partilerin ve 
otorite sahibi müesseselerin katkıda bulunmala
rını ve ülkede huzurun sağlanmasında beraber 
olmayı önerdi ve bir davet gönderdi. Evet öyle 
anlaşılıyor ki, A. P. iktidarı bugün kendi men
supları ile de ifade ettiği gibi, ülkeyi yönetmek
ten acze düşmüş durumdadır. Şimdi bizim be
raberliğimizi istemektedir. Biz o ülkenin tehli
keye girdiği an bize davet gelmese dahi katkıda 
bulunacağımızı, bu ülkenin evlâdı ve vatanse
ver... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Saym Gün
doğan, lütfen efendim sadede gelin; müzakere
lerin selâmeti bakımından sizden rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — An
cak, şimdi bizden güçlerine güc katmamızı isti
yen iktidar partisinin de, sırası gelmişken bu ka
nunda bizim dediklerimizi yapma yoluna girsin
ler ki, alışverişimiz tâbiri caizse, birihirimize 
yardımımız anlam taşısın. Yoksa siz kendi bil
diğinize iktidar sürdüreceksiniz. Bu iktidarın 
yanlış, yolda olduğu tarafımızdan defalarca kay
nak gösterilerek, delil gösterilerek ifade edile
cek, her kanun tasarısında takibettiğiniz politi
kaların yanlışlığı dile getirilecek, Anayasa doğ
rultusundaki gidiş yolları gösterilecek, siz onlara 
sırt çevireceksiniz, beş yıl sonra çıkmaza soktu
ğunuz iktidarı o çıkmazdan kurtarmak için biz
den medet umacaksınız. Hay hay. Ancak, çok 
daha ağır bir duruma düşmeyi istemiyorsanız ve 
burada yaptığınız gibi feryadı figanı basarak 
bizden ve başka yerlerden yardım istemek gibi 
bir duruma düşmek istemiyorsanız, hergün bu 
kürsülerde ifade ettiğimiz gibi, çıkarmak zorun
da olduğumuz kanunların müşterek anlayışla çı
karılmasına imkân veriniz. Cumhuriyet Senatosu 
olarak da, özellike Cumhuriyet Senatosu olarak 
da, Millet Mecisinden gelen metinleri olduğu gi
bi kabul etme âdetinden de kurtulunuz. 

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Ka
nunun belli fıkralarına ve 6118 sayılı Kanuna 
göre borçlandırılan, kredi almak suretiyle borç
landırılan, çiftçilerin 500 liraya kadar olan borç
larını tamamen affetmek zorunludur. Aksi tak
dirde Türk kamu oyunda, daha doğrusu iktisadi 
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hayatında, özellikle tarım kesiminde yaşıyanla-
rın hayatlarında belli ve mevcut ağır şartlar da
ha da ağırlaşır dediğimiz zaman, sonunda bir 
gün tarım kesiminden huzursuzluk gördüğünüz 
takdirde tekrar yardım isteğinde bulunmıyası-
nız diye, üstüne giderek diyoruz ki, tarım kesi
minde yaşıyanlarm 500 liraya kadar olan borç
larının affedilmesi zorunludur. Mucip sebep gös
teriyoruz, duygusal bir istekte bulunmuyoruz. 
Köylü kütlesinin 500 liraya kadar borçlu olan
larına yaranmak kastı da gütmüyoruz. Ama, şu 
gerçeği gözünüzün önüne seriyoruz ve o gerçe
ğe göre de, bu talebimizi ısrarla devam ettiriyo
ruz. Niçin bu affı istiyoruz?. Devlet istatistik 
Enstitüsünün verdiği rakamlara göre 1967 den 
1970 e kadar Türkiye tarımında ortalama % 1 
civarında bir gelişme olmuştur. Buna mukabil, 
geçen oturumda da söylediğimiz gibi Türkiye'de 
nüfus % 3 nisbetinde artmaktadır. Nüfusun 
% 75 ini sinesinde barındıran tarım kesiminde 
ilerlemenin dört yılda % 1 civarında olduğunu 
bileceksiniz. Nüfusun % 3 arttığını da görecek
siniz, resmî müesseseler rakamlıyacak bunu. Fa
kat bu kesimde yaşıyanlarm 500 liraya kadar 
olan borçlarını affetmiyeceksiniz. 

Bu sizin eserinizdir, dediğimiz zaman da, 
size söyliyenlere kızacaksınız. Beş yıldan beri 
idare ettiğiniz bu memlekette tanm kesiminde 
'/o 1 civarmda dahi kalkınma yapamamış bir 
parti alarak, % 3 nüfusla artan bir kesime 500 
lirayı affetmeyi çok görürseniz, o kesimde hu
zursuzluk başlar. Ve o kesim elbette ki baş kal
dırır, elbette ki direnir. Gene bunun gibi, bu 
kanunda yazdığınız üzere, yalnız iki bin liraya 
kr.dar borçlu olanların borçlarını on yıl tak
site bağlamak suretiyle güya çiftçi kütlesine 
yardımda bulunuyorum aldatmacasının arka
sında koşarsanız, bizim teklif ettiğimiz üzere, 
bugünkü hayat şartları içinde düşen tarım 
gelirleri yüzünden en fakir durumda bulunan 
köylülerin on bin liraya kadar olan borçlarını 
taksitlendirmezseniz, Ziraat Bankasındaki fi
nansman ihtiyaçılarını tarım politikanızın kor
kulu mesnedi haline getirirseniz, elbette ki hu
zursuzluk başlar. Siızin karşınıza ne çıkıyor, 
bugün?. Ziraat Bankası. Ne diyor?. Eğer on 
bin liraya kadar olan borçları taksitlendirirse-
niz, şu kadar milyon lira plasman ihtiyacı ile 
karşı karşıya kalırım ve kredi düzenimiz bo

zulur. Yılllardan beri söylüyoruz, kredi düze
niniz sadece Ziraat Bankasında değil, her yerde 
bozuk. Bu kredi düzeninin bozuk olduğunu bil
miyor musunuz, diye ifade ettiğimiz zaman 
karşımıza bozuk düzen sözü altında Türkiye'
ye başka bir rejim getirmek istiyorsunuz, öy-
ie anlaşıldı ki, son zamanlarda kredi düzenini 
değiştirmek istiyen bizlerin karşısındaki di
renmenin büyük çoğunluğu, belli kişilere bol 
kredi vermenin çaresini bulmak içinmiş., öyle 
anlaşılıyor ki, Türkiye'de kredi düzenini değiş
tirelim dedikleri zaman, Adalet Partisinin ba
şında bulunan kişiler kendi yakınlarına kredi 
temin etmek için bu düzenin iyi olduğunu id
dia ederlerse şaşmryacağız. Çünkü, bu düzen
ci bu kredilerin en güzelini alanların kimler 
olduğunu artık bilmiyen kalmadı, öyleyse, bu 
kesimde huzursuzluğun artmasına sebebolmak 
istemiyorsanız ve bir gün acze düşmek istemi
yorsanız, on bin liraya kadar olan çiftçi borç
larının on yıl vâde ile taksitlendirilmesi Tür
kiye'de zorunludur. Yalnız % 1 kalkınma hızı
na ulaşmış olması tarim kesiminin, buna mu
kabil nüfusun % 3 artması sebep değill. Bildi
riniz gibi, Türk tarımında bütün türlerde he
men hemen fizik düşmeler var. Büyük mikyas
ta tahıl üretimi düşmüştür. Zeytinyağı, pamuk, 
ı/ütün ve buna benzer daha önemli zirai mad
delerimiz, mahsullerimiz hattâ sınai maddeleri
miz önemli miktarda fizik kapasite olarak düş
müştür. Dışarıdan hububat ithal etmemiz sa
dece o kaleme münhasır bir ithalât hastalığımız 
dfğiıl. Dışardan başka tür yiyeceklerin de ithal 
td ildiği bir memleket olduğumuzu ifade etmek 
isterim. Buna mukabil hâlâ Türk köylüsünün 
düşük üretimle çalıştığını, kendisinin finans
man ihtiyacı ile kıvrandığını, daha iyi, daha 
yüksek üretime geçebilmek için yeni ve se-
lektif kredi ile, daha yüksek nisbette kredi ile 
beslenmesi lâzımgeldiğini hatırlatıyor; bunu ya
lı amıyor iseniz, hiç değilse on bin liralık borç
larını on müsavi taksite bağlıyarak erteler
seniz, elinizdeki aktifini belki bundan sonraki 
yatırımlarına harcar diye teklifte bulunuyoruz, 
buna da karşı çıkıyorsunuz. 

Bu konu Ziraat Bankası konusu değildir. 
Millet Meclisindeki müzakerelere dikkat et
tim; bütün mücadele Ziraat Bankasının öne 
sürdüğü birtakım güçlükler üzerine cereyan 
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etmiştir. Bir hükümet tasavvur ediniz ki, nü- [ 
turun üçte ikisini kapsıyari bir kesime kredi 
Mevzuunda iyileşme getirmek üzere kanun ta
sarısı getiriyor. Ama, bu tasarının daha iyi 
bir şekle dönüşmesi ve tarım kesiminde ra
hatlık yaratması için, daha ileri teklifler öne
ren partilere ve kişiilere, kendi genel politikası 
içinde değil, Ziraat Bankasının teknik adam
larının gösterdiği birtakım güçlüklerle cevap 
vermeye kalıyor. Tabiî bu zaıf içinde köylü 
hiçbir kimseden atıfet kabul etmez, siz borç
ların affını istiyorsunuz ama, bu bir bağışlama 
ve atıfet olur, köylüyü bu kadar haysiyet düş
künü mü sanıyorsunuz gibi, safsatalara da 
müracaat etmekten kendinizi alamazsınız. Siz 
finansman ihtiyacı içinde kıvranan bir kesimin 
durumunu iyileştirmek için bir bankayı de
ğil, bütün ülke kaynaklarının adaletli dağı-
Lomnı; özellikle kredilerde adaletli dağılımı 
.ağlamaya mecbur bir iktidar olduğunuzu he
saba katmaya mecbursunuz. Ne söylersek öy
le anlaşılıyor ki, az gelecektir. Hele komisyo
numuzun, Millet Meclisinden gelen metin ol-
dtüğu gibi kabul edilmiştir, şeklindeki basma 
kalıp kararı ve raporu üzerine, galiba Cumhu
riyet Senatosunda bir şey yapmanın olanağı 
kalmamış gibidir. Her kanun tasarısında ol
duğu gibi, bu kanun tasarısının müzakeresi 
şuasında da arkadaşlarımızın sırası gene boş
tur. pimdi beni dinliyen kimselerin vicdanen 
kail olduklarını kabul etsem dahi, dışarda da
ha çok kimse olduğu için, oylama sırasında bi-
Tü/n sözlerimiz istikametinde kanaat sahibi olan-
k r d3ğiQ, bizi dinlemedikleri için kanaatleri 
taparı lehinde olanların oyları galip gelecektir, 
bir çelişki de budur, bunu halledemiyoruz, 
galiba. 

Şimdi çok rica ediyorum, tarım kesiminde 
apıiması lâzımgelen birçok devrimci hareket

leri yapmaktan madem ki uzaksınız, o ki sizi 
bu yola getirmek mümkün değil, ne toprak re
formu yaparsınız, ne kredi dağılımlıdaki düzen
sizliği, ne tefeci, aracı nizamını bozarsınız; vel
hasıl bugünkü düzende köylüyü en çok soyu
lan, en çok ezilen sınıf haline bırakırsınız. Ama 
İne değilse şu getirdiğiniz tasarıda bir parça 
daha fazla refahlık yaratmak için. önce 500 li-
r,-wa kadar olan borçların affına ve onbin li
raya kadar borçların da on yıl vâde ile tak-
c-itlendirilmesine karar veriniz. Şeref sizin ol- 1 
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sun, bütün iyilikleri sizin olsun. Hattâ varsa 
bunun faydaları veya nimetlerini de siz top
layınız. Velevki köylü kütlesine bu refahı, bu 
imkânı bağışlayınız. Vereceğim iki takririn, 
borç affı ve taksitlendirme takririnin, rûyi il
tifat görmesine muntazıran huzurunuzu terk 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcah. 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; çiftçilerimizin 
Ziraat Bankasına ve Tarım Satış Kooperatifle
rine, Tarım Kredi Kooperatiflerine biriken borç
larını muayyen bir seviyede ödeme kolaylığını 
sağlamak üzere, on yıllık takside bağlamak 
üzere hazırlanmış olan tasarının konuşmasına 
devam ediyoruz. 

Tasarı, iki bin liraya kadar olan çiftçi borç
la imin taksitlendirilmesini esas almış ve bunun 
üstüne çıkmamıştır. Aslında bugünkü fiyatlar 
v^ bugünkü şartlar içinde iki bin liralık zirai 
kredi kulla,nan vatandaşlarınıız ihtiyaçlarını 
karşılamaktan son derece uzakta bulunmakta
dırlar. Bu miktarın iki bin liradan on bin liraya 
kadar yükseltilmesi konusunda aylardan beri
dir bir polemik vardır, bu talebin haklılığına 
şüphe yoktur. Fakat nedense hükümet, iki bin 
liradan yukarısı için şiddetle mukavemet gös
termektedir Ziraat Bankası hesapları, bütçe he
sapları buna imkân vermemektedir, denilmek
tedir. Ama, bugün dört bin liralık, beş bin lira
lık kredi kullanan bir çiftçi ailesini, orta de
receli bir çiftçi ailesi olarak saymaya da im
kân olmadığını takdir edersiniz. Tasarı bu hali 
ile Milet Meclisinden geldi. Her halde Hüküme
tin görüşü bu suretle kanunlaşmasını sağlıya-
eak istikamettedir. Ancak, vadeler itibariyle, 
neşri tarihine kadar vâdesi gelmiş ve geçmiş 
olan zirai mahsullerin kredileri bu kanundan 
faydalandırılacak. Ama, meselâ, Temmuz'da, 
Ağustos'ta, Eylül'de vadesi gelecek olan zirai 
mahsullerin iki bin liraya kadar olan kredileri 
bu kanundan faydalandırılamıyacaktır. Aslın
da bu kanun adaleti ve eşitliği ihlâl etmekte
dir. Türkiye'deki bütün zirai mahsullerin vade
leri Haziran ayına kadar devam etmez. Tem-
.ııısda, Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de vadesi 
gelen zirai mahsuller vardır. O mahsullere tah
sis edilen iki bin liraya kadar krediler bu 
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kanundan faydalandınlamıyacaklardır. Bu ek
sikliktir, büyük noksanlıktır. 

Kanunun gerekçesinde ve yapılan müdafaa
larda, 1 332 790 ailenin iki bin liralık kredi al
mak suretiyle Ziraat Bankasına 1 349 168 000 
lira borçlu olduğu ifade edilmektedir. Bu ra
kam Türkiye'de ski bin liraya kadar kredi kul
lanan bütün aileleri ve bugün iki bin liraya ka
dar borcu olan bütün aile işletmelerini ihtiva 
eder. Biz bunların bir kısmını taksitlendirir, bir 
kısmını taksitlendirmez isek, o takdirde bugün 
taksıitlendirilecek miktar, 1 348 168 000 liranın 
çok altındadır. O itübarla, sırası geldiğinde ifa
de edeceğiz, madem ki, küçük çiftçi olarak say
dığımız ve iki bin liraya kadar kredi kullanan 
vatandaşların borçlarını 10 yıl taksite tabi tu
tuyoruz, o halde bir defaya mahsus olmak üzere 
Ziraat Bankası kasasından iki bin liralık im
kândan faydalanan bütün mahsul sahiplerini 
ondan faydalandırmak icaJbeder. Aksi takdirde, 
muayyen bir kısmını faydalandırmış olurken, 
vâdesi gelmiyen mahsul sahiplerini bu imkân
dan mahrum bırakmış oluyoruz. 

Muhterem senatörler, Hükümet, böyle bâr 
kanun tasarısını sevk etmeye mecbur kalmıştır. 
Bunun başlangıcı 1969 seçimlerine kadar daya
nır. 1969 seçimlerinde iki büyük parti karşılaş
tıkları zaman, C. H. P. nin ilân etmiş bulundu
ğu seçim beyannamesindeki beş yüz liralık kıs
mın tamamen affı ve ondan sonrakimin taksit-
lendirilmesi taahhüdünü mütaakıp, Adalet Par
tisi de bu kanunun hazırlandığı istikamette bir 
taahhüde girmiş idi. Cumhuriyet Halk Partisi 
o zaman bu taahhüdü yaparken, Türk çiftçisi
nin içinde bulunduğu güç şartlan ve ödeme ka
biliyetinin sonuna dayanmış olmasını nazarı dik
kate almış, hele 300 - 400 - 500 liralık küçük 
çiftçi borçlarını bir kalemde Hazineden 400 mil
yon lira ödemeyi göze alarak silmeyi ilân et
mişti Fakat, Adalet Partisi bir taraftan mem
lekette refahın mevcudolduğunu iddia eder, bir 
taraftan da çiftçi borçlarının taksitlendirilme-
si lijin kanun tasarısı hazırlamış olur. Bu çeliş
kiyi izah etmeye imkân yok. Bu kanunu Hükü
met neden sevk etmeye mecbur olmuştur. Çün
kü, çiftçi sıkıntı içindedir. Çiftçi geçim zorluğu 
içindedıV:. Yalnız iki bin liraya kadar kredi kul
lananlar değil, on bin liraya, on beş bin liraya 
kadar kredi kullananlar da son derece geçim 
zorluğu altındadır. O kadar ki, iki bin liraya 

kadar kredi kullananlardan daha fazla beş bici, 
belki de on bin liraya kadar kredi kullananlar 
sıkıntı çekmektedirler. Bu sıkıntıya, bizi bu nok
taya hiç şüphe etmem 1965 te iktidara gelen si
yasi partinin zirai politikası getirip dayamıştır. 
Bunu evvelâ açıkça itiraf edelim. Ziraattan, in-
sangücünü sanayie aktarma hiç şüphesiz bir po
litikadır ama, onun yolu Türk çiftçisini günün 
birinde borçlarını taksitlendirmeye mecbur ede
cek ve kendimizi buna mecbur hissedecek nok
taya getirmemek şartı ile. Bunun elbette politi
kası. ve yolları vardır. Ama, bir- hesapsız ve ba
şıbozuk gidiş; ifade edeyim, bir plânsız gidiş 
bizi böyle bir kanunu müzakere etmeye mecbur 
bırakmıştır. 

Şimdi, bu kanun - şüphe etmeyeceğiz çıka
cak - iki bin liraya kadar olan borçlar 10 yıl 
taksite bağlanacak, unutmıyalım arkadaşlar, 
bu tasarı Türk çiftçisinin ihtiyacının % 15 ini 
dahi cevaplamıyacaktır. Biz bu kanunu, Zira
at Bankasının kredilerinin taksitlendirilmesi 
konusunu görüşürken, hiç şüphesiz bizi bu nok
talara kadar getiren hükümetlerin zirai poli
tikaları üzerinde de kendimizi durmaya mecbur 
hissediyoruz. Bu, tek kelime ile ifade edeyim, 
Türk çiftçisinin bugün içine düştüğü sıkıntı, 
resmî kur ile karaborsa kuru arasında meydana 
gelen fahiş ve insafsız farktan ileri gelmekte
dir. Türk çiftçisinin elde ettiği mahsulü muay
yen bir nisbette, vergi iadesi ile de takviye ede
rek, 9 lira üzerinden Avrupa piyasalarına ihra-
ceder ve o çiftçinin ihtiyacı olduğu malları, zi
rai aletleri 16 liralık dolar üzerinden hesaplar 
iseniz, elbette ki çiftçi günün birinde borcunu 
ödiyemiyecek noktaya gelir. Bırakın borcunu 
ödemeyi geçinemiyecek bir seviyede kalır. O 
itibarla, Hükümetin para politikası, Hükümetin 
döviz politikası, Hükümetin ihracat politikası 
işte bizi bu noktalara kadar sürüklemiştir. Muh
telif bütçe müzakerelerinde değerli iktidar ve 
muhalefet partilerine mensubolan arkadaşları
mız zirai ürünlere tesbit edilen taban fiyatların 
kifayetsiz ve yetersiz olduğunu çeşitli yollarda 
ve müteaddit defalar ifade ettikleri halde, ma-
ateessüf bugüne kadar olumlu bir tedbir alınma
mıştır. Hadise meydanda, bir mukayeseve git
meye kendimi mecbur hissediyorum. Bellibaşlı 
7irai mahsulleri tek tek ele aldıomrz zaman, 
görürüz ki, bu mahsullere ait girdiler günden 
güne fazlalaşmış, ama bunlar için tesbit edilen 
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Hükümet taban fiyatları bu ihtiyaca cevap ver- I 
mekten çok uzak kalmıştır. Bellibaşlı istihsal 
mallarından üzüm, 1965, 1966, 1967 ve 1968 yıl
larında daima 227 kuruşta sabit tutulmuştur. 
Ama, 1961 - 1962 de bu üzüm taban fiyatı 173 
kuruş iken, 1964 de 227 kuruşa çıkarılmıştır. 
Bu 227 kuruşluk 9 numara üzüm taban fiyatı 
geçtiğimiz seneye kadar gelmiş ve geçtiğimiz 
yıl 235 kuruşa çıkmış, yani 8 kuruş bir zam gör
müştür. Bugün, Ankara'ya kadar gelmiş olan 
üzümcüleri temsil eden heyet, 282 kuruşluk ta
ban fiyat talebetmektedir. Arkadaşlar, bunların 
yanıbaşmda biliyorsunuz resmî istatistiklere gö- I 
re hayat pahalılığı % 35, çiftçi maliyetleri % 40 
nisbetinde artmıştır. Taban fiyatlarda vâki üç 
beş kuruşluk yükseliş bu büyük fırlayışa cevap 
vermekten çok uzaktır. 

Memleketimizin bellibaşlı mahsulü ve belli
başlı ihraç metaı olan pamuğu ele alıyorum: 
1964 - 1965 kampanyasında taban fiyat 230 ku
ruş idi. Ondan önce 1962 de 185, 1963 de 210, 
1964 de 230, 1966 da 230, 1967 de 230, 1968 de 
230, nihayet 1969 da 232. Buna mukabil yine 
eşya fiyatlarında % 35 yükseliş, yine çiftçinin 
girdilerinde % 40 yükseliş. 

Alıyorum buğdayı; yani Sayın Bakanın ken
dilerini pek kuvvetli hissettikleri konuyu ele 
alıyorum. 1965 de 78 kuruş olan buğday, bugün 
85 kuruşa, 1965 de 60 kuruş olan arpa, bugün 
70 kuruşa yükselmiştir. Buğdaydaki artış % 6,7, 
arpadaki yükseliş % 10. 

Eşya fiyatlarındaki yükseliş % 35, çiftiçi 
maliyetlerindeki yükseliş % 40. 

Alıyorum zeytinyağını; 1967 - 1968 kampan
yasında taban fiyat 505 kuruş, halbuki çiftçi
nin tesbit ettiği maliyet 606 kuruş. 1968 - 1969 
kampanyasında çiftçinin tesbit ettiği maliyet 
625 kuruş iken, Hükümetin ilân ettiği taban fi
yat istihsal bölgelerinde 515 kuruş; 1969 - 1970 
kampanyasında yine tesbit edilen taban fiyat 
520 kuruş, çiftçinin maliyeti 542 kuruş. 

Fındıkta, pancarda, tütünde ve bilhassa tü
tündeki yıkılışı rakamlarla izah etmeye imkân 
yoktur. 

Sevgili arkadaşlarım, sanıyorum ki, 1970 -
1971 yılı için zirai ürünlere tesbit edilen taban 
fiyat bugünlerde Ticaret Bakanlığı tarafından 
ilân edilmek üzeredir. Şahsi tahminlerimize gö
re geçen yılın aynı kalmaz ise, bu sene bunlara I 
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çok cüz'i miktarda ve göstermelik zamlar yapı
lacaktır. Şayet, böyle bir yola gidilirse, bilelim 
ki, Türk çiftçisine en büyük derbeyi bir defa 
daha indireceğiz ve iki bin liraya kadar olan 
borcunu ertelemek suretiyle onun yarasına mer
hem olmaktan çok uzakta kalacağız. Elbette 
dış fiyatlar nazarı itibara alınacak, ihraç im
kânları nazarı itibara alınacak. Ama, Hüküme
tin elinde «vergi iadesi» adı altında işliyen bir 
mekanizma vardır; hiçolmazsa bunu Hüküme
tin Türk çiftçisinin daha da perişan bir hale 
sokmıyacak nisbette yürütmesi ve çiftçiye eme
ğinin, gayretinin, çoluk çocuğunun alınterinin 
hakkım vermesi lâzımdır. Şimdi, üç gün önce 
Sanayi Bakanı Sayın Kılıç vermiş olduğu beya
natta, kaput bezi ve basma fiyatlarına yapılan 
zammın sebepleri içinde Sümerbank'm mubayaa 
ettiği malların maliyetlerinin yükselmiş olduğu
nu göstermiştir. 

Peki, imalât sanayiinde ve Sümerbank ma
mullerinde maliyetler yükselirken, zirai saha
daki yükselen maliyetleri neden gözden uzak 
tutuyoruz? Bir başka noktadan, dar gelirlileri, 
sabit gelirleri, Devlet personelini bir personel 
rejimi içinde bâzı idari reformlarla birlikte 
maddi imkânlara kavuşturmaya çalışıyoruz. 
Bu tarafta, nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden 
Türk çiftçisini hâlâ ve hâlâ bırakın refaha ka
vuşmak, hiç olmazsa bir nisbet dâhilinde ra
hat bir hayata kavuşturmak imkânlarından 
kendimizi alıkoyoruz. Hükümet, para poli
tikası ile, döviz politikası ile mutlaka ve be-
hemahal Türk çiftçisini asıl kalkındıracak ve 
borçtan kurtaracak olan bir yolu seçmeli ve 
o yolda samimiyetle yürümelidir." Bir mem
leket kalkınmasını ve memleketin sanayie kay
dırılmasını, dediğim gibi nüfusumuzun 20 mil
yonunu teşkil eden çiftçi vatandaşlarımızın 
sırtına, yüklemekte haklı değildir. 

Arkadaşlar, unutmıyalım, şu geldiğimiz se
neye kadar zaman zaman verilen Ziraat Ban
kası ve kooperatif kredileri ile Türk çiftçisi 
hayatını idame ettirebiliyordu. Ama bu yol. tı
kanmıştır. Bütçe müzakerelerinde de ifade et
tiğimiz gibi, fakirlik, geçim zorluğu köye ka
dar girmiştir. O itibarla bir taraftan zirai 
mahsûl fiyatlarını ciddî seviyelerde yürüte
rek, öbür taraftan çiftçinin, köylünün sırtın
daki bâzı yükleri, özellikle hasta tedavi im-
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kânlarını, çocuğunu okutma mecburiyetini bu 
gibi hizmetleri Devlet olarak üzerimize ala
rak onu daha da rahatça bir hayata kavuştur
mak görevi ile karsı karsıya bulunuyoruz. 

Nazarlarınızdan kaçmamış olması lâzımdır. 
Bugün Antalya'da ve istihsal mmtakalarmda 
bir kilo domatesin müstahsil fiyatı mübalâğa 
olmasın 30 kuruşun civarında &en, Ankara pi
yasasında domates 2 liradır. Bugün sizin ma
navlardan satınalmış olduğunuz acı kiraz 6 lira 
ise, müstahsilin elinden onun çıkış fiyatı 2,5 
liradır. Bu misali muhtelif sahalara intikal et
tirebilirsiniz. öyle ise çiftçiye yapılacak olan 
yardımların en önemlilerinden birisi de bü
yük farkları, onu istihsal eden vatandaşların, 
ona alın teri veren vatandaşların cebinde bı
rakmaktır. Bu da şüphesiz bir Hükümet poli
tikasıdır, bir kooperatifçilik politikasıdır, bir 
ticaret politikasıdır. Ama buna cesaretle yü
rümenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

Muhtreem arkadaşlarım, Sayın Bakandan rica 
ediyorum. Hiç şüphesiz mütalâalarımıza cevap 
vereceklerdir. Esas hayat pahalılığı Türkiye'de 
1965 yılından itibaren başlamıştır. Bunu inkâr 
etmeye imkân yoktur. Rakamlarla oynıyarak, 
rakamları çeşitli yıllara göre çeşitli istikâmet
lerde kullanarak birbirimizi avutmaya çalış-
mıyalım. Realite meydandadır. Bunu bütün çıp
laklığı ile görelim ve gereken tedbirleri buna 
göre alalım. Şimdi bu mütalâalardan sonra, 
kemen ifade edeyim ki, bu kanun hiç şüphe
siz bir ölçü içinde Türk çiftçisine bir nispet 
dâhilinde, hava almak imkânını versin ve te
menni ederim arkasından istihsale yatacak 
derecede Türk çiftçisi kredilerle takviye edil
sin. istihsal ettiği malın satış bedeline varın
caya kadar büyük payı kendisinde kalsın. 
Ama behemahal 2 000 liraya kadar kredi alan, 
tütün mahsulleri istihsal eden çiftçiler bu ka
nundan istifade edecek şekilde birinci madde 
değiştirilsin. Bu suretle belki çiftçi kesiminde 
meydana getirilmiş olan büyük buhran, büyük 
sıkıntı, büyük perişanlık bir ölçü içerisinde 
tedavi edilmiş olur. 

Bir memleket düşününki nüfusunun % 70 i 
sıkıntı içindedir. Bırakın % 90 ı sıkıntı için
dedir. Bırakın % 95 i sıkıntı içindedir. Ama 
büyük sıkıntıyı büyük kütle çeker, o 
memlekette elbetteki huzursuzluk ve rahat

sızlık vardır işçiler yürüyor ve yürürken 
hakkını talebediyor. Ama köylüler yürümeye 
başlamamıştır. O itibarla bu yola teşvik etmek-
mektense bu yolu mutlaka önlemenin çarelerini 
Hükümet olarak aramak icabeder. Sözümü bu
rada bitiriyorum. Teşekkür ederim, saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, 1969 seçiminde Halk Partisi
nin seçim beyannamesinde çiftçilerin 500 lira
ya kadar borcunun erteleceği yazılı idi. Biz de 
tabiî taksitlendirileceği söylediyordu. Ben 
şahsan, bu seçimlerde köylerde dolaştığım va
kit, bana sordular; fikrimi açıkça söyliyeyim 
ki, ikisini de halka izah ettim. Halka bir defa 
500 lirayı affediyoruz, bu normal bir durum 
değildir, dedim. Sebebine gelince; 500 lira al-
mıyanlar ne olacak? Sonra, bu Ziraat Bankası 
ve Devlet Hazinesi bütün Türk Milletinin ma
lıdır. Bir kısmının malı değildir. Diğer taraf
tan da bizimkiler de erteliyor. Ziraat Bankası
nın alacaklarını erteleye, erteleye bankayı çık
maz bir duruma düşürüyor. Halk kredi alama
dığından feryat ediyor ve sık sık kredi için de 
bize müracaat ediyorlar. Biz banka müdürleri 
ile de konuştuğumuz zaman, plasmanın eksik
liğinden, yokluğundan bahsediyorlar. Sızlan
ma devam ediyor. Şüphesiz ki köylümüz eski 
köylü değildir. Artık bankaya ihtiyacı var, 
kredi almak istiyor bu bir. ikincisi; kalkınmak 
arzusunda. Ortada aracı varsa, faizci varsa on
ların da yok olmasını istemektedir. 

Arkadaşlarım, benim kanaatim siyasiler 
- darılmasın arkadaşlarımız - biraz Ziraat Ban
kasını çıkmaza sokmuştur; köylüyü de çıkmaza 
sokmuşlardır. Neden? Her zaman için köylü
ye borçlarını erteliyeceklerini vadetmişler. Er
telenmiş; almış 500 lira, almış 1 000 lira; bu 
faiz üzerine faiz çıkmış ve köylüye iyilik ya
pacağımız yerde kötülük olmuştur. Faizi 
ile beraber bu para arttıkça artmıştır. O hal
de Ziraat Bankasının köylüye yararlı olması 
için, tam mânasiyle halka inebilmesi için, Zi
raat Bankasının üzerinde bence politik oyun
ların kalkması lâzımdır. Köylüye Ziraat Banka
sının tam mânasiyle faydalı olabilmesi için po
litik oyunların, samimiyetle ifade edeyim ki, 
kalkması lâzımdır. Ziraat Bankası halka cok 
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hizmet eden bir banka, diğerleri gibi değildir. 
iş Bankası filân muayyen tüccarlara hizmet 
ediyor. Yalnız halka doğru, çiftçiye doğru gi
den Ziraat Bankası vardır. Ziraat Bankasından 
başka yerden köylü kredi alamıyor. Ama bu 
kredi dağılımı da onun ihtiyaçlarına kâfi gel
miyor, yetmiyor, yetersizdir. Bunu yeterli ha
le getirmek için elbette Ziraaat Bankasının ar
tık Türkiye'de sosyal meseleleri iyice inceleme
si lâzımdır. Bu hususu inceledikten sonra kre
di dağılımına ciddiyetle gitmesi lâzımdır. Hal
kı da tenvir etmesi lâzımdır. Doîayısiyle halkı 
böyle borçları ertelemek değil, borçlarını alıp 
verecek bir duruma getirmesi iktiza etmekte
dir. Şunu itiraf edeyim, 500 liranın ertelen
mesi, affedilmesi Türk köylüsünün vicdanın
da tesir bırakmamıştır, tesiri olmamıştır. Ne
den diyor; o alıyor, ben almıyorum da o er
telenebiliyor? Şu halde hem C. H. P. kanadın
da ve hem de bizim kanatta Ziraat Bankası 
üzerinde verilen tavizler normal bir yol değil
dir. Politik vaziyetlerle söz verilmiştir. Şimdi 
2 000 lira erteleniyor. Bu erteleme Devlet Ha
zinesine hayli bir külfet olacak. 2 000 lira 
borcu olup da vâdesi gelmiyenler yerinde kala
caktır. Arkadaşımız, «10 000 lira alanlar da 
ertelensin» diyecektir. Ama Ziraat Bankasını 
köylüye doğru götürürken, değirmenin suyu 
nereden gelecektir? Yani kredi musluğu nere
den akacaktır? Çünkü samimiyetle söylüyorum, 
politik maksatla değil. Ziraat Bankasının üze
rinde köylüye yaranma duygusu ile hareket 
edildiği müddetçe Ziraat Bankası ayakta dura
mayacaktır, kalkınamıyacaktır. Onun için bu
nu. yalnız bu iktidar devrinde mi görüyoruz? 
Bundan evvelki iktidar devrinde de Ziraat Ban
kası üzerinde ertelenmeler olmuştur, taksit-
lendirmeler olmaya doğru gidilmiştir. Şu hal
de her hangi bir parti iktidar mevkiine geldi
ği zaman, Ziraat Bankasının üzerinde politik 
maksatlarla değil de tam mânasiyle halka fay
dalı olacak maksatlarla tedbirleri almak mec
buriyetindedir. Sayın Bakan bu hususta çaba 
göstersin. İtiraf edeyim ki. Ziraat Bankasın
dan köylü tam mânasiyle faydalanamıyor ve 
lâzım olan krediyi alamıyor. Hele, hiç kredi 
almıyan köylüler var. E, bunun sebebi şuna da
yanıyor, elinde tapusu yok. Hangi köyümüz ta
pusunu yapabilmiştir. Hiç kredi almıyan "köy
ler, tapusu olmıyan köylerdir. Hükümet köyle

rin tapusunu çıkarmadığına göre, bir kısmına 
bankadan kredi musluğu akıyor, bir kısmına 
akmıyor ve bir kısmı kalkınabilecektir, bir kıs
mı kalkınamıyacaktır. Bankadan kredi almadı
ğı takdirde tefeciden faizle parayı alacaktır. 
Samimi bir arkadaşım söyledi, Karadenizde, 
Çukurova'da; Türkiye'de % 100 faizle çiftçiye 
borç verenler var. Bu millî zaviyeden de hatalı
dır, iman zaviyesinden de hatalıdır. Halka % 
100 faizle, tefecilikle, para vermek, insafa ve 
merhamete sığmaz. Bu gibi adamlar vardır. 
Bunların çokları da bankalardan kredi temin 
etmektedir. Bankadan aldığı kredileri - ban
kaya karşılığını koyarak alıyor halka % 100 
faizle verebiliyor. Elbette banka bunu da önle
melidir. Halkın köylünün kalkınması için bu 
borçlar ertelenecektir. 

Şimdi, bâzı yerlerde kontrollü zirai kredi 
tatbik ediliyor. Bu faydalı ise bütün vilâyetlere 
süratle teşmil edilmesi lâzımdır. Ondan sonra 
bundan öbürlerinin de faydalanması lâzımdır 
ki, Türk halkı, Türk köylüsü aldığı krediyi ye
rinde kullansın. Bâzı yerlerde de şüphesiz kre
diyi alıyor, aldığı yere kullanamıyor. Bunun da 
elbette önünde durulmalıdır. 

Arkadaşlar, bu gerçeği biz de söyliyehiîiriz, 
doğru. Türkiye'nin % 70 i köylü, diyoruz. 
% 70 vatandaşımızın kalkınması iktiza eder. 
Bakıyoruz çokları 2 000 lirayı veremiyecek du
rumda. Veremiyecek durumda olduğu için bu 
^orçlar erteleniyor. Onları, 2 000 lira değil, 
2 000 in ü-tesinde parayı alıp verir hale getir
mek her hükümetin vazifesi olacaktır. Ancak 
bir o zaman müreffeh Türkiye'den bahsedebili
riz. Bu örün Türk köylüsünün 2 000 lira borcu
nu erteliyoruz diye söylediğimiz müddetçe bu
nun müreffehlikle ilcisi yoktur. Çünkü bugün 
2 000 liranın değeri nedir? Hattâ 10 000 liranın 
erteleme değeri, bugün inin nedir? Bunlar erte
lenebiliyor. Hulâsa elbette bir kısım vatandaş
larımıza yardımcı olmak için yardım olunuyor. 
Verorıiyenlere kolaylık gösteriliyor. Faizi Dev
let Hazinesinden alınıyor ve bu suretle bu borç
lar erteleniyor. Bunun üstünde bir ertelemeye 
ben şahlan taraftar değilim. Çünkü Ziraat Ban
kasının takati buna müsait değildir. Köylüye 
yaddım etsin, kredi versin, fakat hiç tahsilat 
yapmasın, diyorsunuz Doîayısiyle de basan Zi
raat Bankasına ayırdığınız parayı da Maiiye-
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den, Devlet Hazinesinden verecek durumda ola
mıyorsunuz, ve bu suretle köylüye gidemiyor
sunuz. Şimdi politik maksatlarla şu da ertelen
sin, bu da ertelensin diye söz söyleyip köylüye 
faydalı olacağımızı düşünüyorsak bu hatalıdır, 
faydalı olmuyoruz, Çünkü Ziraat Bankasını 
köylüye yardım edemiyecek duruma getiriyoruz, 
demektir. Onun için köylüyü, dolayısiyle Ziraat, 
Bankasını düşünüyorsak Ziraat Bankasının üze
rindeki politik konuşmalardan kendimizi uzak 
tutmamız iktiza eder. 

Sayın Ticaret Bakanlığı, elbette, köylünün 
sattığı ile aldığı arasında büyük fark var, bu
nun üzerinde durmalı. Arkadaşlar, halkın içeri
sindeyiz, doğru. Dinî yönden, millî yönden br 
hatalı. Aradan çıkarcı zümreyi Ticaret Bakan
lığının ortadan kaldırması lâzım ki. köylünün 
emtiası da para etsin, kazandığı da kesesin^ 
girsin. Türkiye'de sene boyunca yorulanlar de
ğil de, haz^r oturanlar kolaylıkla para kakamı
yor. Bunu benim söylemeni lâzım, Çünkü benim 
inandığım dinim hem tefeciliği, hem faizciliği. 
hem aracılığı ve hem de murabahayı ortadan 
kaldırmıştır, men etmiştir. Bunu onun söyle
mesi lâzım değil zaten, benim müdafaa etmem. 
benim söylemem lâzım, Benim inandığım dinim 
bunu men ediyor. Fakat imanbym diyen insan 
da dininin hilâfına, tüccarane. halkın körü kö
rüne sırtından geçinmek istiyor, ve dolayı
siyle halkı perişan etmekle mabna, servetine 
düşmanı hasırlıyor. Bunda halk servet sahi"1' 
olması lâzım. Onun için Ticaret Bakanbğı gü
zel bir şeye girişmiştir, T ARK O ismi altmda bir 
kooperatif kurularak müstahsili kooperatiflestir-
mek suretiyle müstahsilin malım değeri fiyatın
da almak, halka ucuza emtiayı satmak durumu
na girilmiştir. Türkiye'de böyle bir çabanın içine 
girmediğiniz müddetçe, elbette ki halkı kalkmdı-
ramıyacaksınız. Ziraat Bankası da borcunu müs-
tahsıldan alamıyacaktır, bu imkân ondan yok 
olacaktır. Çünkü, bir sene yorulur, didinir, çaba
lar, ondan sonra 30 - 50 kuruşa sattığı domatesi
nin % 70 i müstahsilin cebine gireceği yerde, 
şurada 4 - 5 tane kabzımalın kesesine girer. Gan-
gaster gibi adamlardır, bu insanlar. Hayvancılı
ğı ele alalım; hayvancılıkta da öyle, Didinir se
neler senesi, ondan sonra birkaç tanesi toplar, 
zavallı müstahsil değil, öbürü kazanır. 

O halde, Ticaret Bakanlığının, bu üniteler 
biribirine bağlıdır, müstahsilin varlıklı bir hale 

gelebilmesi için, Tarım Bakanlığı ile giriştiği bu 
faaliyetini süratle geliştirmesi iktiza eder. Ya
ni, kooperatifleştirecek müstahsilin malını, koo
peratife girdiği için alacak ve halka da ucuza 
satım yapılabilecektir. Bugün giriştiği hareket 
çok müsmir, faydalı olmamakla beraber, yani 
aradaki fiyat farkı çok değil, bununla beraber 
fark gözle görülür derecededir, faydalıdır. Müs
mir bir misal verebiliriz. Bizim Pınarbaşı köy
lerinde 120 köyü içine alan bir Sütçülük Koope
ratifi kuruldu. Burada süt yaz aylarında, di
ğerleri tarafından, 60 kurusa alınırdı; sonra 80 -
100 kuruş oldu. Bu kooperatif kurulduktan 
sonra köylünün sütü 160 - 190 kurusa kadar çık
tı. Peynir daha ucuza mal edildi. GİMA'ya ve 
muhtelif yerlere peyniri bu kooperatif veriyor. 
Aradaki büyük farklılık kendiliğinden görülür; 
köylü bundan memnundur, nihayet birçok tesis
ler de kurulmaya başlamıştır. Böyle bir kalkın
manın içerisinde Ziraat Bankası da öncülük yap
malı, bâzı kooperatifleri vasıtasiyle. Çünkü bu
rada Tarım Kredi Kooperatifleri vardır; borcu 
erteleniyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
faydalı olan tarafları vardır. Meselâ en başta 
bizim kooperatif. Bu da halka doğru, o şekilde 
teşkilâtlanmaya başlamıştır. 

Kanun hayırlı olsun ama, kanunun hayırlı 
olabilmesi için arz ettiğim gibi, mutlaka, mutla
ka köylünün 2 000 lirasını ertelemek durumun
dan çıkarmalı; köylüyü kooperatiflestirerek ha
kiki müstahsil haline getirip malını değerlendir
meli ve köylü borcunu alıp verecek sekle girme
lidir. Bunda Ziraat Bankasının da menfaati rol 
oynamalı. 

Bir de ricam, siyasiler de biraz bankalar üze
rindeki baslnsmı kaldırmalı. Filân ver, filâna 
ver değil, krediyi alamıyan halka ve parolasının 
içerisine girmeli. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, Adalet Par
tisi Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA RİFAT 
ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; tasarı kanunlaştığı an
dan itibaren Türk çiftçisinin 2 000 liraya ka
dar olan borçlarının icra takibi, satış ve haciz 
işlemleri derhal durdurulacaktır. 2 000 liraya 
kadar borcu olanların faizleri genel bütçeye her 
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yıl konacak ödenekle Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve Tanın Kredi Kooperatiflerine 
ödenecektir. 2 000 liranın üstünde borcu olan
lar da, bu aradaki farkı ödediklerinde bu kanun
dan istifade edebilme imkânlarını bulacaktır. 

Şimdiye kadar takibedilen usul; vâdeden 
sonra bir sene idari yollardan takip yapılıyor
du. icraya verilmezdi; o sene icraya verilme 
yoktu, yalnız takip devam ediyordu, ikinci yıl 
da ödenmediği takdirde kanuni takibata geçili
yor ve icraya veriliyordu, icra takibatı sonucu 
satışa kadar gidiliyordu. 

Sayın C. H. P. nin sözcüsü büyük bir mer
hamet kisvesine büründüler. Bu bürünme duru
mu bizim için üzülecek bir hâdise değil; merha
mete bürünse de iftihar edilecek bir konudur. 
Zira, kendi iktidarları zamanında Türk köylüsü
nün tohumluğu, yiyeceği için, Tarım Kredi Koo
peratiflerinden ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından, bu nedenle alman kredileri ödi-
yemediğinden dolayı, haczeclildikleri pek çok 
köylü vatandaşlarımızın durumu gözleri önün
den bir lâhza siliniyor, onların göz yaşları ve 
feryatları bir lâhza unutuluyor. 

1945 yılında kanuni takipteki icraya verile
cek olan alacaklar 219 492 000 lira idi, Bunlar 
1965 yılından önce icraya verilmiş olan rakam
dır. Hükümetimizin getirmiş okluğu tasarı ka
nunlaşınca 1 045 090 çiftçi ailesi bu kanundan 
istifade edecektir. 904 168 000 lira 10 yıl, 10 eşit 
taksitle tahsil edilecektir ve demin de arz etti
ğim üzere, her türlü icra takilîatı haciz ve satış 
muameleleri de durdurulacaktır. 

Demin bir sayın senatör arkadaşımızın ko
nuşmasına değinen, Sayın C. H. P. nin Grup Söz
cüsüne cevap vermeden de geçmek istemiyorum. 
Adalet Partisi iktidarı, gücünü milletten alır. 
Her hangi bir parti liderinin düşünce ve tasav
vurları dışında, Adalet Partisi gücünü daima 
milletten alır ve milletten almakta devam ede
cektir. iktidarsız, iktidar... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Yaşa öztürkçine, 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA Rİ

FAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — C. H. P. gü
cünü senelerce Türk Milletinden almayı bir ke
nara iterek, milletten alacağı güc yerine, bu gü
cü dedikodu zemini üzerinden alma cihetini 
âdeta bir vazife bildi. 

HİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bravo öztürkçine. Sayın Başkan, biraz da sadet 
içinde konuşsun, böyle saçma sapan konuşmasın
lar. 

BAŞKAN — Sayın Mete, istirham ederim; 
bir sayın üyenin, bir diğer sayın üyeye bu şekil
de hitabı doğru değildir. İstirham ediyorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Özür dilerim Sayın Başkan, ama böyle meşgul 
edilmez ki? 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA Rİ
FAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bir sayın Cumhu
riyet Senatosu üyesi, senelerce emir verebilme 
durumunda bulunmuş, ne yasık ki, bir Türk köy
lüsünün 25 kuruşu bir senede toparlayıp, bir ke
çisinin vergisini ödiyemediğini ve bir senede 
yine derleyip toparlayıp 6 lira yol parasını ve
remediğini unutuyorlar; gelmişler burada bol 
keseden ihsanda bulunuyorlar. (C. H. P. sıra
larından bravo sesleri)... Evet, Daha düne kadar 
gözlerimle gördüm. 1947 yılında Erzincan'ın iliç 
kazasmm Tuğut köyünde, bir köylü vatandaşı
mız hasta idi; iki tane keçisinin vergisini öde
mediği nedeni ile, hasta olan o kişinin, toprak 
tavasında bulunan aşı dökülmek suretiyle hacze
dildi, hasta yatağından kaldırılarak toprağın 
üzerine itmek suretiyle altından yatağını aldı. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O gün kimse 
köyünden ayrılmıyordu; şimdi herkes şehirlere 
akın ediyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın öz-
öztürk. Sayın öztürkçine; sis de lütfen sadet 
dâhiline girin. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA Rİ
FAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Türk köylü
sünün borcunu düşünemiyenler, bugün Türk 
köylüsünün borcunu düşünür bir hale gelmesi de 
memleketin rejimi bakımından ve âtisi bakımın
dan da hayırlı olduğu kanaatinde olduğumu da 
izah etmeden geçemiyeceğim. Tasarı fevkalâde 
yerindedir. Demin de arz ettiğim üzere, 1 045 090 
çiftçi ailesini ilgilendirecek bir husustur ve tak
side bağlanacak olan para da küçümsenecek bir 
rakam değildir; 904 168 000 Türk lirasıdır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

— 328 



C. Senatosu B : 80 16 . 6 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Tuna, 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) ~ Sayın 

Başkan, ben de sos istemiştim, sıram geçti ga
liba. 

BAŞKAN — Sıranızı okudum, efendim., Sı
rama Sayın Tuna'dan sonra, 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Benim 
sıram. Hüsnü Beyden sonra olacaktı. 

BAŞKAN — Ben yazmadım, efendim. Daha 
önce yazılmış. Daha önceki birlerimde Sayın 
Atalay tarafından yazılmış; burada isminiz Sa
yın Tuna'dan sonra geliyor ve bunu birleşimin 
başmda da okudum. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) ~~ Ben 
arkadaşımın konuşmasını istiyorum, ama o ayrı 
bir mesele, 

BAŞKAN — Bilmiyorum, bana böyle intikal 
etli, efendim. Ben yazmadım, burada Sayın Ata
lay'm el yazısı ile sıra mevcut, isterseniz tet
kikinize arz edeyim. Bundan sonra sizin sıranız 
Sayın Alihocagil, Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, müzakere etmekte oldu
ğumuz kanunun elbette iki veçhesi* var. Bir ta
nesi, Zlvaat Bankasını eskisi gibi Türk çiftçi ve 
köylüsüne yardım edecek şekilde ayakta tut
mak ve dolayı siyle kredi imkânlarını kurutma
mak; diğer* de hakikaten ödeme aczinde olan 
fakir köylümüze, borçlarım ertelemek suretiyle 
yardım etmek. 

Elbet bu iki fikir birbirine zıttır. Bunun âdil 
bir noktada toparlanabilmesi lâzımdır. Gönül 
ister kiı, ne kadar borç varsa o ertelenebilsin. 
Fakat şurası da bir vakıadır ki, Ziraat Banka
sı vatandaştan topladığı mevduatı almak, ver
me suretiyle bu fonksiyonu icra edecektir.. Bu 
itibarla hudutsuz bir ertelemeye, hudutsuz bir 
taksitlendirmeye müsait değiıldir. 

Şimdi bendeniz bu mevzu üzerinde duracak 
değilim. Hükümetin hakikaten şu miktarı biraz 
daha yükseltmek üzere sarf ettiği çabanın da 
şahidiyim. Bu acaba 10 binin üzerine çıkarıla
bilir mi Esaslı hesaplar ve kitaplar yapıldı, 
hem Ziraat Bankasının kredi fonksiyonunu ifa 
etmesi ve hem de vatandaşa bu borçlarının kıs
men taksitlendirme yolunun 2 bin lirada karar 
kılındığı takdirde tahakkuk edeceği neticesine 
varıldı. 

Benim, şimdi üzerinde duracağım husus o 
değil, Kastamonu'ya gittim. Elbette vatandaş-

j 1ar bu kredi mevzuu ile ilgili. Banka müdürünü 
\ de gördüm. Kastamonu ve havalisinde altı va

tandaş icraya intikal etmiş; bu kanun çıktığı 
zaman bunlarla ilgili olduğunu ifade ettiler. 

Şimdi, teknisyen arkadaşlarımız da burada, 
bu münasebetle daha evvel kredi bakımından 
geçen yıl Umumi Heyette dermeyan ettiğim, Ti
caret Bakanlığına sorduğum hususu, tekrar ifa
de etmeye mecburum. 

Arkadaşlar, Sayın Bakanımız da bu yakın 
muhitimizin evlâdıdır. Biz de bugünkü Ziraat 
Bankasında, kredi şöyle devam ediyor. Köylü
nün bir borcu var. Bu borcu alan kimseler bu
gün yaşıyan kimselerdir, bugün borçlu gözüken 
kimseler yaşıyan kimselerdir. Anaları, babaları, 
zamanında 50, 100, 200 lira gibi Ziraat Banka
sından biv borç almış. Şimdi bu borcun muay
yen bir ödeme zamanı var, falan ayda. Bütün, 
köylü kalkar, borcun ödeme zamanıdır diye, vi
lâyetlere veya kaza merkezine, banka şubesinin 
bulunduğu yere gelir. Köyün ağası, köyün muh
tarı, köyün ileri geleni yahut o muhitin her han
gi bir partinin başkam öne düşer; o borcu kar
şılayacak bi'r parayı bir zenginden, bir ağadan, 
bir tefeciden iki günlüğüne, üç günlüğüne alır. 
Bu para götürülür bankaya yatırılır, bütün borç
lar ödenmiş gözükür. Ertesi gün yahut daha er
tesi gün bankadan para çekilir, ağaya veya o 
para sahibine verilir. 

Şimdi, banka memurunun iyiliği veya fena
lığı da, borcun ödendiği gün tekrar parayı ve
ren banka müdürleri de vardır; bunlar çok da
ha iyids?. Aradaki mesafeyi uzattıkça, banka 
müdürü iyi sayılmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, böyle bir 
kredi usulü vardır. Bunu muhterem bakanımız 
da bilir, komisyonumuz da bilir, biz de biliriz. 
Yan: bankanın cebinden bir kuruş çıkmaz, ban
kanın kasasına bir kuruş girmez. Bir girdi mu
amelesi yapılır, bir çıktı muamelesi yapılır. Ne 
vatandaş kredi almıştır, ne banka tahsis yap
mıştır. işin hakiki yönü de budur. Fakat bir 
hayırsever orta yerdedir. Götürür parayı yatı
rır. Hayırsever mi'dir, yoksa faiz para alan kim
se mi? Bu belli değil. Bu kredi böyle devam 
etmektedir. 

Şimdi, çiftçi borçları takside bağlanıyor, 
denince akla ne gelir arkadaşlar? Yıllardan beri 
temadi eden, Devletin kasasına bir kuruş gir-
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miyen Devletten bir kuruş kredi sekilimde vatan
daşa intikal etmiyen, şu vatandaşların borcu 
dondurulsun, borcu taksitlendirilsin, Devlet ala
cağını taksitlerle almaya başlasın. Donmuş kre
di, diğer yıllarda vatandaşa intikal etsrin. Bu
nu, benim şahsan, duyduğum zaman hatırıma ge
len taksitlendirme bu idi. Bugün metne bakıyo
ruz ki, bunlar bundan istifade etmiyor. Neler 
istifade ediyor? Borcunu vermeme suretiyle ta-
annüd gösteren, borcunu vermeme suretiyle icra 
dairesine düşen takibata mâruz kalan kimseler 
hakkında bu kanun çıkmaktadır. 

Şimdi şurada iki vatandaş var. Hakikaten 
ikisi de imkânsız. O da imkânsız o da imkân
sız; buna bir diyeceğim yok. Borcunun vâdesi 
geliyor. Şimdi bir tanesi aldırmıyor, icra* yol
dan, cezai yoldan takibat devam ediyor. Diğer 
taraftan ne pahasına olursa olsun vaktinde şu 
parayı ödeyeyim diye çırpman, didinen bi'r kim
se var. Geliyor işte ağadan, beyden tefeciden 
para buluyor; götürüyor yatırıyor, vecibe yeri
ne getiriliyor. Tekrar borç almıyor. Bir de bu
na çaba sarf eden, kudretli olmıyan vatandaş 
var. 

Şimdi, bu kanun ne yapıyor? Bu kanun al-
dırmıyanı mükâfatlandırıyor. Aldırmamış, taki
bat başlamış onun borcu taksitleniyor. faizler 
donuyor. Öbürü ödeme çabası güden, çırpman 
kimse bu kanundan istifade etmiyor. 

Muhterem beyefendiler; bu kanunun büyük 
noksanlığıdır. Parasını ödiyemiyen bu kimseler, 
başlarına belâ olmuş bu temadilik yüzünden 
Türk köylüsü feryadediyor. Yani, ne zaman 
alındığı belli olmıyan, her yıl üzerinize biraz 
daha faiz yıkılıyor altında ezilip kalıyoruz di
yen köylünün feryadı bu. Vasıtalı ödemeler su
retiyle çırpman köylünün ıstırabı bu. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun bunları 
ifade etmiyor. Dendi M, «samimi ödiyenle, böy
le muvazaalı ödiyeni nasıl ayırt edelim» Arka
daşlar, teknisyenler düşünseler buna bir 
çare bulurlar. Metin elimizde, denebilir 
M, eğer bir vatandaş, kendi borcunun taksitlen-
dirilmesini istiyorsa, ödemiyorsa, şu 2 000 li
ralık hudut dâhilinde, bunu taksitlendirmeye, 
kanunun şümulünü buna teşmil etmek, imkân 
vermek mümkün. Fakat bu hali ile maalesef 
borcunu ödiyemiyen, fakat şeklî olarak böyle 
her yıl artık âdet haline gelmiş, aracıları vası
ta edinen ve bankaya girdi - çıktı muamelesi j 

şeklinde cereyan eden, köylüye bir kredi ver-
miyen, bankaya bir tahsisat temin etmiyen bu 
sakîm sistemi bırakmaya ve hakikaten bunun 
yükü altında günden güne ezilen vatandaşı bu 
kanunun şümulü içine sokmaya gayret sarf et-
mekliğimiz lâzım. Bunu rica ediyorum. Tetkik 
edilsin, komisyon buna bir çare bulabilir. Tek
nisyenler buna bir çare bulabilir. Bu takdirde 
istediğimiz gayeye varabileceğimize kaaniim. 
Yoksa yıllardan beri olduğu gibi, Türk çiftçi
sine kredi verilmesi şeklindeki beyanlarımızın 
mühim bir kısmı donmuş sözlerden ibaret ka
lır. Ziraat Bankalarının da «şu kadar, % 100 
tahsil yapıyorum» şeklindeki beyanı bir ista
tistik temininden ileri gitmez. 

Memleketinin realitesi budur. Donmuş kre
diler var. Her yıl artıvor, hiçbir faydası yok. 
Bundan vatandaşı, Türk kövlüsünü kurtarmak 
lâzım. Bu kanunda değişiklik yakılması için 
komisyonun caba sarf etmesi kâfidir. Değilse 
bakanlık ve teknisyen arkadaşlarımızın malû
mudur. 

En kısa zamanda bu halkın feryadına uyerun 
kanun teklifi hazırlansın ve gelsin. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil buyurun 
efendim. 

OSMAN AI,îHOC AGİL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşım Sayın Nusret Tuna'nm konuş
masını dinledim. «Sıra bendedir.» DememdeM 
kastım su idi. Grup adına söz alan arkadaşlar 
oluyor. Böylece de altı kişi konuşmuş oluyor. 
Müzakerelerin kifayeti isteniyor. Acaba saym 
arkadaşımız grup adma mı konuşuyor, diye 
öğrenmek istedim. 

Muhterem arkadaşlar.... 

BAŞKAN — Mutmain oldunuzsa bizim için 
mesele yok, efendim. 

OSMAN ALtHOOAGiL (Devamla) — Evet.. 
Teşekkür ederim efendim. 

Görüşülmekte olan bu kanun, kendi düşün
cemi sövlnvorum, esaslı bir tedbir de#il. Borç
lu a.dama., senin borcunu taksitlere bağladık bu 
şekilde tahsil edeceğiz, diyoruz. Hakikaten kim 
olursa olsun borçlu, hangi, borçlu olursa olsun, 
sıkışmıştır, boT-unu ödivemivor. imkânı voktur. 
Bir mebil verdiğiniz takdirde bir rahatlığa ka
vuşur. Nfopî bir rahatlık. 
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Muhterem arkadaşlarım, kendi kafamın 
içinde şöyle düşünüyorum; ben belki bulamıyo
rum, daha becerikli, daha bilgili, daha kalite
li bir insan, idareci, artık bir bankacı mı, Hü
kümet mi, bir bakan mı, topyekûn bir Hükü
met idaresi mi, parti idaresi mi, topyekûn bir 
millet idaresi mi, yani öyle bir idareye kavuş
malıyız ki, diyorum, bu insanı doyursun, hepi
mizi doyursun ve ruhlarımız rahatlasın. Biz 
bundan çok uzağız. 

Atatürk «Köylü efendimizdir» demiştir. Fa
kat bu söz tatbik sahası bulmamıştır, arkadaş
lar. Bu kanun dolayısiyle diğer arkadaşlar da 
dokundu. Bu mücerret çiftçi borçlarının erte
lenmesidir. Karşımızda da Sayın Ticaret Baka
nı var, Tarım Bakanı, yok. Diğer Hükümet üye
leri de yok. Çünkü Ticaret Bakanlığını ilgilen
diren bir konu olarak kabul ediliyor; mücerret 
borçların tecili. Fakat diğer arkadaşlarımız da 
konuştu. Esasa inmek meselesi, işin esasını ele 
almak meselesi müvzuubahistir. işin esasını ele 
alınca da onunla ilgili, esasında Tarım Baka
nımızın da burada bulunması lâzımdı. Ben öyle 
hissediyorum, meselenin ağırlığını. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk «Köylü 
memleketimizin efendisidir» demiştir. Fa
kat asla tatbik edilmemiştir. Ben köy
lüyüm, hani şimdi politikacılar... Oyun 
çoğu köylüde ya köylüyüz, köylüyüz di
yorlar, falan. Ben öyle köylü değilim, tam 
köylüyüm. Şu anda sağ bulunan annem de sek
sen küsur yaşında, köyde. Arkadaşlar köy haya
tını her tarafiyle yaşadım. Yine var, içimizde 
yaşamış olanlar. Ben talebe iken Mahmut Ma-
kal isminde, yine ismini işitiyorum, «Bizim 
köy» adında bir kitap yazmıştı. Ben de merak 
ettim aldım, okudum; baktım benim yaşadığım 
köyü anlatıyor. Benim için bir mâna ifade et
medi. Baktım benim bildiğim şeyleri anlatıyor. 
Yani kıymetli ama, hep benim yaşadığım şey
ler. 

Arkadaşlar, Sayın Fikret Gündoğan, Sayın 
Sarlıcalı, «Köye fukaralık girdi, 1970 yılında 
köye fukaralık girdi» dediler. Hayır. Her şeyde 
doğru olan tarafı söyliyeoeğiz. Köylünün fuka
ralık kaderi olmuştur. Ta... İmparatorluk zama
nından beri köylünün fukaralık kaderi olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben köydeyim; bir 
vergi sistemi tatbik ediliyor. Hayvan sayımı 

yapılıyor. Bakın bununla şu veya bu iktidarı it
ham etmek istemiyorum. Yani münevverler, na
sıl bu köylü dediğimiz, bugün üzerine tirtir tit
rediğimiz insanları, nasıl yalnız bırakmışlar ba
kın. Sabahleyin erkenden dağların başına sayım 
memurları çıkarırlar. Yalnız maliye memurları 
değildir, birçokları da vazifelendirilmiştir; ani
den köyü basarlar. Kaç koyun var, kaç sığır 
var bunu tesbit etmek için, basarlar. Hele sene 
1932 - 1933 - 1934, 1946 - 1947, 1950 arkadaşlar 
köyde para yok. Hepiniz biliyorsunuz, bunu. 
Eğer köyü görmemişse, İstanbul'da doğmuş 
büyümüşse, tahsilini İstanbul'da yapmışsa on
dan sonra da Avrupa'ya gitmişse elbette bu bi
lemez. Bilmesine de imkân yok. Ne oluyor şim
di? Köyde para yok arkadaşlar. Ekonomik ha
yat ölü. Ne alım var, ne satım var, ne satınalma 
gücü var. Hiçbir şey yok. Ondan sonra efendim, 
o yoksulluk içinde yine 3 lira, 4 lira, 5 lira, 10 
lira, 20 lira için köyü kapı kapı gezerler. Hay
vanını sayıma vermiyor, köylü. Neden? Çünkü 
verdiği takdirde vergisini verecek durumu yok. 
Neden? Çünkü hayvanın alıcısı yok, piyasası 
yok, ölü. Ondan sonra götürüyorlar... 

Arkadaşlar, yaşamışım ve görmüşüm, o gün 
sayıma gelen memurlara bakarsınız ki, hepsi 
içmiştir, hepsi sarhoş, Ondan sonra götürürler, 
bu parayı verirler, ondan sonra köylüler ki, 
ben kendim de önüme katmışlardır hayvan sü
rüsünü, götür falan tepenin arkasına, taşın ar
kasına memurlar gidinceye kadar sakla orada 
demişlerdir, götürmüşümdür. Yani böyle bir 
vergi sistemiyle, münevver dediğimiz tabiî, köy
lü efendimiz diyoruz ya, işte ona reva görülen 
muamele. Ona reva görülen muamele bu işte. 

Şimdi arkadaşlar niçin, niçin bunları konu
şuyoruz? Arkadaşlar bunları söylemekteki 
maksadım, münevveri suçlamaktır, onun için 
söylüyorum. Şunu bunu değil, nerede ise o ta
rihte münevver, nerede ise Devlet adamı, onu 
suçlamak istiyorum, işte köyden bir parça size 
söyledim. Tenceresi haczedilmiş, şu olmuş, bu 
olmuş, dövülmüş, sövülmüş, ayağında ayakka
bısı yok, kaçmış Ankara'ya gelmiş çalışmak is
temiş, bilmem ne onları söylemiyorum. Vergi 
sistemi, köy bu. 

Arkadaşlar, köyün toprağı da, buğdayı 
da, arpası da, hayvanı da, kendisi için bir ıstı
rap olmuştur, yıllarca. Büyük ıstırap olmuştur 
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yıllarca. Bilmiyor mu idi bunu münevverleri
miz? Bilmiyor mu idi bunu Devlet adamlarımız? 
Şimdi herkes sosyal haklardan, sosyal edebiyat
tan millî gelirden, köye olan nisbetinden, ta
rıma intikallerinden bahsediyor, herkes, herkes 
söylüyor. 30 sene, 40 sene ihmal edilmiştir. Ben 
ihmal edildim ben, köylü çocuğu olarak. E.. 
nasıl okudun? Orası da ayrı bir ıstırap. 

Arkadaşlar, hiç inkâr yok, inkâr etmiyece-
ğiz, doğruyu söyliyeceğiz. Bugün köylünün 
durumu iyi mi? iyiye mı götürdünüz 1950 de 
teslim aldın, diyeceksiniz. Demokrat Parti 
köylüyü iyiye mi götürdü? Nispî bir iyiliğe gö
türmüştür. 

Şimdi demek ki, 1950 de çok partili hayata 
geçince, köylünün reyi lâzımgeldi. Köylünün 
reyi lâzımgeldi ve bütün politikacılar köye hü
cum ettiler. Köylü ile sarmaş dolaş oldular. 
Vah canım senin koyunun da mı para etmiyor! 
Vah canım senin yol vergin de bu mu idi! Vah 
tarlanın fiyatı bu mu idi! Vah sen sattığın ka
dar alamıyorsun, sattığın ile aldığın arasında 
büyük farklar var, yazık gibi birtakım sözler. 
O zaman çıktı, o zaman öğrendik bunları. Köy
lü ile şehirli arasında, biliyorsunuz bunu arka
daşlar, biliyorsunuz, doğruyu söyliyeceğiz, köy
lü yıllarca şehirli tarafından hakir görülmüş
tür. Otobüste kendisine yaklaşılmamıştır. Şe
hirde kendisine yaklaşılmamıştır. Köylü ürkek 
gezmiştir. Atatürk'ün «bu memleketin efendisi» 
dediği köylü, yıllarca kendi memurundan, kay
makamından, hâkiminden, mal memurundan, 
Başbakanından kaçmış ve korkmuştur arkadaş
lar. Yalnız Millî Mücadeleyi yapmış, ondan son
ra bırakılmıştır, işte 1950 de halkla Hükümet 
arasındaki bu duvar, bu mania kaldırılınca de
diğim gibi sarmaş dolaş oldular ve o zaman 
köylü hizmetleri adı ile birtakım hizmetler or
taya çıktı; senin suyun yok, yolun yok, köp
rün yok, vergi sistemin bozuk gibi. Onun neti
cesinde Demokrat Parti iktidarı bu kötü vergi
yi, bu hayvan vergisi sistemini kaldırdı. Lâzım
dı arkadaşlar. Bugün diyoruz ki, bir koyun şu 
kadar para ediyor, vergilensin. Doğrudur arka
daşlar, ama bu noktaya geldi şimdi. 

Arkadaşlar dediğim gibi, bu tasarı yalnız 
sıkışmış olan borçluya bir mehil veriyor. Esa
sını halletmiyor, arkadaşlar. Atladım mevzuu, 
bitirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar Erzurum'dan misal 
vereyim size, yalnız: Bu krediyi, Ziraat Banka
sı kredisini, köylü istihsalde kullanmaktadır.. 
Bunu herkes biliyor. Bunu en büyüğümüzden 
en küçüğümüze kadar biliyoruz. Ne yapalım 
peki, çaresi? 

Muhterem arkadaşlar, Erzurum'da 2 000 
rakımda ve Ekimin sonunda tarlasını biçiyor 
adam. Nerede idin; nerede imparatorluk, nere
de idin Cumhuriyet? 2 000 rakımda biçiyor, 
harman etmeye de imkân bulamıyor, sokuyor 
şuraya buraya. E., böyle çiftçi olur mu arka
daşlar? Böyle çiftçi memleketi olur mu? Bu tip 
çiftçi nerede var? Hani ziraat mühendisi, hani 
ormancılarımız, hani ilim adamlarımız, ne yap
mışlar, ne etmişler, ne koymuşlar ortaya? E.. 
Ne yapıyor hemşehrimiz? Ne yapsın yıllarca 
mahrumiyet içerisinde kıvranmış, sabun gör
memiş ki, en iptidai madde, medeni insanın en 
iptidai maddesi. Sabun görmemiş, su bulama
mış, şeker bulamamış, giyecek üstbaş bulama
mış. Ne yapıyor şimdi? Bu krediyi alınca ban
kadan, doğru mağazaya gidiyor, mağazada ih
tiyaçlarını tamin ediyor. Biz olsak ne yapaca
ğız arkadaşlar? Biz olsak ne yapacağız? Her 
birimiz münevverler, şu kadar para alıyoruz, 
tüccarımız bu kadar kazanıyor, yine de yetmi
yor. yetmiyor, yetmiyor diyoruz. Yetmiyor ha
kikaten de, var bir müşkülât. Ya bunlar, ya bu 
köylüler?,. Yıllarca, yıllarca ne mahrumiyet 
çekmişler... Onun içindir ki, bankanın verdiği 
bu krediyi tabiî bankadan alır almaz, karşıda
ki dükkâna girecektir. Mecburdur böyle yap
maya, ondan sonra oraya sarf edecektir, istih
sale mütevakkıf değil demek ki. Yani tarımda 
birim alanda diyorlar buna, ziraat mühendisi 
mütehassıslar, birim alanda verimi çoğaltmaya 
mütevakkıf değil. Niye değil arkadaşlar? Çün
kü Türkiye'de kimin çiftçi olması lâzım, han
gi bölgenin tarımcı, hangi bölgede sanayiin ol
ması lâzımgeldiği tesbit edilmiş değil bir kere. 
Şimdi plânlama çıktı, mütehassıslar falan çalı
şıyorlar, çökecekler inşallah. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki evvelâ zi
rai kredi dediğimiz birkaç çeşit kredinin; kon
trollü kredi, teşvik kredisi falan, evvelâ bun
ların, yani öyle bir çiftçi yapacağız ki, aldığı 
parayı, istihsali çoğaltmak için, hangi mahsulü 
ekiyorsa onu çoğltmak için bu krediyi kulla-
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nacak. Bugün Türkiye'de mübalâğalı olmasın 
ama sözüm, % 50 si bu kredinin bu gayeye mü
tevakkıf değildir. O halde biz ne yapıyoruz? 

Biz 1950 den evvel cebinde kuruşu olmı-
yan köylüye, satmalma gücü sıfır olan köylüye 
harçlık vermişizdir arkadaşlarım, harçlık ver
mişizdir, al bunu kullan demişizdir ve bu devam 
etmektedir. İnşallah demin dediğim gibi, bunu 
çözecek adam, o kapasiteye sahibolacak olan 
adam inşallah çıkar, yapar bunları da hepimiz 
de memnun oluruz, seviniriz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi köylünün du
rumu nedir, ona da bir iki kelime ile değinmek 
istiyorum. Arkadaşlar eski yıllara göre, köylü
müzün durumu iyidir. Kalkınmış memleketlere 
göre, Avrupa memleketlerine göre hayat şart
ları çok geridir. Benim size çizdiğim 1950 ev
velsine ait, tâ 1930 lara kadar götürdüğüm 
tablo ile bugünkü köylünün durumunu karşı
laştırırsak, yani o zaman o kadar kötü şartlar 
içinde bulunuyordu ki, bugün medeni bir in
san gibi yaşamak şöyle dursun, asgari, çok as
gari şartlar içerisinde, asgari geçim şartları 
içerisinde yaşıyan köylünün durumu o zamana 
göre çok iyidir. Elinde ne vardır köylünün? 
Hayvanı vardır, satacak. Arkadaşlarımız diyor
lar ki, bugün fiyatlar o kadar yükselmiştir ki, 
kendi malını pahalı satsa bile, satmalma gücü 
yine de zayıf. Hayır arkadaşlar, hayır. O gü
nün çok mustarip şartlan, ıstırap verici şartla
rı altında bugün köylümüzün satmalma gücü 
vardır diyorum, yani mukayese ederek diyo
rum, o tarihlerle. Ve bu yine de bir ilerleme
dir, yine de hiç olmazsa bizi memnun eden bir 
husustur; ama tarım kredilerinin istihsale mü
tevakkıf olması, üretimi çoğaltması en büyük 
hedef olmalıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Saym Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
kıymetli arkadaşlarımız tarafından yurdun bir
çok gerçekleri burada dile getirildi. Biz hiç bir 
zaman filân partili memleketi daha iyi tanıyor, 
filân partili tanımıyor iddiasında değiliz. Ge
rek Osman Alihocagil, gerekse Saym Hüsnü 
Dikeçligil çok güzel köylümüzün, çiftçimizin 
durumunu aksettirdiler. Yalnız burada esas 
sistem meselesini ifade eden bir arkadaşımız 
oldu, alındılar onun sözlerinden; Fikret Gündo-

ğan. Mesele Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün 
genel tablosunu çizmek değil, bu bize fazla bir 
şey kazandırmaz. Hemen hemen buradaki ar
kadaşların hepsi bunu biliyor. Uygulanacak 
sistem konusunda anlaşmaya varafoilirsek, o za
man faydalı olabilir. Şimdiye kadar Türkiye 
birçok aşamalar geçirdi İyi, kötü Cumhuriyet 
idaresinden bu yana iktidara gelen her parti 
veya daha önce, çok partili hayattan önceki her 
şahıs mutlaka Türk köylüsünün kalkınması, 
Türkiye'nin kalkınması için bir çaba sarf etti. 
Bunu inkâr edemeyiz. Ama muvaffak olundu 
mu? Olunamadı. Saym Alihocagil'in söylediği 
söze iştirak edeceğim; Türk çiftçisinin kaderi 
hâlâ değişmedi. E., eskilerden fazla bahsetme
den bugünkü duruma gelirsek, şöyle bir man
zara görüyoruz; 

Muhterem arkadaşlarım, hemen hepimiz se
cim bölgelerinden biliriz, bir odacıhk inhilâl 
ettiği takdirde, bir odacılık açıldığı takdirde, 
bir fabrika işçisi alınmak icabettiği takdirde, 
(Ankara'da bir kapıcılık için bir yere) yüzler
ce müracaat yapılıyor. Eğer şehirlerde çöpçü
lük yapacağını bilsin köylülerimiz, çöpçülük 
için kadro mevcudolduğunu bilsin, çöpçülüğe 
alınacağını bilsin, insanca yaşama şartları bir 
yana, boğazını doyurup, hem de peynir ekmek
le boğazını doyurup, 3 - 5 kuruş artırabilece
ğini bilsin, köylerimiz boşalır arkadaşlarım. 
Düşünelim; evden yoksun, taşıt aracından yok
sun, birçoğu yaya gidip geldiği fabrikalarda 
insanca yaşama şartlarından mahrum, bir iş 
bulabilmek için ne kadar uğraşmaktadır. E.. 
hani Türk köylüsü kalkındı, Türk çiftçisi kal-
kmdı idi! Yok efendim... Birbirimizi aldatmı-
yalım. Kalkman bir bölgede bir çöpçülük için 
yüzlerce insan müracaat eder mi? Geçen gün 
Adana'da Devlet Su işleri Müdürü ile görüşü
yordum, 20 tane yağcılık için diyordu, (yağcı; 
makinaları yağlıyan temizliyen adam,) 20 ta
ne yağcılık için imtihan açtım, ilkokul mezunu 
340 tane adam imtihana girdi, dedi. Yevmiye
ler de galiba ya 15 lira ya 17 lira arkadaşla
rım. Bu 340 kişinin hepsi köylü, çiftçi, M, mem
leketin efendisi olan çiftçi! 15 veya 17 lira as
gari ücret bugün. Bir iş için köylüler şehirlere 
akın ederlerken ve şehirlerde köyden biraz da
ha rahat, ama tüm medeniyet seviyesinden çok 
daha geride bir hayat yaşıyabilmek için köyle
rini terk ederlerken, Türk köylüsünün kalkın-
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masından bahsetmek, ancak meydan nutuklarında 
olur arkadaşlarım, Senatoda soyüyemeyız ounu. 

Yine diğer bir misal var; muhterem arka
daşlarım, Avrupa'da iş bulmanın mümkün oldu
ğunu veya Avusturalya'da da aynı iş imkân
ları olduğunu, her ıstiyenin gönderileceğini i 
ilân edelim, fazla söylemekten çekiniyorum, ı 
ama Türkiye'nin köylerinin yarısı boşalır ar- j 
kadaşlar. öyle ise işçi olarak gidebilmek için 
dahi, o toprağını terk eden vatandaşın kalkın
dığından Dansetmek doğru olmasa gerek. I 

Muhterem arkadaşlar, halen elimizde ki, gö- | 
rüştüğümüz kanun bu işçilik için can atan in- I 
sanların, borçlarının ne kadar miktarının taksi
te bağlanması mevzuu. Biz, evvelâ bağışlama
nın pek hoş bir hareket olmadığına kaaniiz. Bir i 
kimsenin bir diğerinden alacağını bağışlaması 
güzel bir hareket değildir, küçültücü bir hare
kettir. Ama, maalesef bugün 500 liraya kadar 
borcu olan vatandaşın bu borcu ödemesi ihti
mali yoktur ve bağışlamak zorundayız, arka
daşlar. Bunun için mevcut kanunda tadil tek
lifi takdim ediyoruz; bunu biraz sonra Baş
kanlık Divanı sunacak. Bir de 2 000 liraya ka
dar olan borçların taksite bağlanması konusu
na itirazımız var. Bâzı bölgelerde Ziraat Ban
kasının dağıttığı paranın miktarı, bir yıl için 
verdiği kredi, 90, 100, 150 lira arası, ama bir
çok yerlerde de köyün çobanı dahi 10 000 lira 
civarında borca girmiş. İsim vermek istemiyo
rum; bir gün bir otelde karşılaştım. Konya'nın 
bir kazasından bir zat 10 000 lira borcum var 
hiç tarlam yok, dedi. "Sine kendi ilimden Ada-
ııa'dan biliyorum, ödemesine imkân olmıyan 
birçok insanın 20 000, 30 000 lira civarında 
borcu var. 

Tohumluk, gübre ve işletme kredisi olarak 
verilen paraların toplamı. 10 000 lirayı bulan 
yerlerde, bu çiftçilerin hâlâ memleketini bıra
kıp işçi olarak Almanya'ya gitmeye çalıştığına 
şahidoldum.Şu halde, iyi bir sistem değil; yal
nız bundan sonrayı düzeltebilmek için vaz'edi-
lecek bir sistem olmalıdır, bu. Yoksa 2 000 lira 
borcun taksite bağlanması, hattâ 10 000 lira 
borcun taksite bağlanması hiçbir zaman iyi bir 
sistem değil. Ben huzurunuzu fazla işgal etme
mek için bildiğiniz şeyleri tekrar etmek iste
miyorum. Yalnız, 2 000 lira bâzı bölgeler için 
hiçbir mânası olmıyan bir şeydir. Ben zannedi
yorum ki, Adana'nm Tufanbeyli, Saimbeyli, | 
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Feke, Bahçe ve Pozantı ilçeleri dışında diğer 
bütün ilçelerinde 10 000 liradan aşağı borcu 
olan çiftçi bulunsun. Bunlar bu kanundan hiç 
istifade edemiyecek. Halbuki, ıstırap çekiyor
lar, borçlarını ödemeyi arzu ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan ve 
bakanlık erkânı daha iyi bilirler, sizler de bel
ki vâkıf oldunuz, 10 000, 15 000 lira borcu 
olan bir adam, bir sene vermez, ikinci sene 
öderse 3 000 lira civarında bir faiz veriyor. Ya
ni, o zat parayı başkasından bulup getiriyor 
borcunu ödüyor, aldığı krediyi götürüp borcu
na veriyor, kendi kesesinden 3 000 lira zarar 
ediyor ve her sene bu böyle devam ediyor. Ar
kadaşlarım ifade ettiler, bilhassa Sayın Hüsnü 
Dikeçligil; Ziraat Bankasının verdiği kredi 
miktarı arttığı seneler faydalı oluyor, diğer 
seneler hiçbir faydası olmuyor. Çünkü, borcu 
verip geri çekmekten başka bir durum yok. Bu 
borcun ödenmesi ve daha iyi bir şekilde kulla
nılabilmesi, bu borçların 10 000 liraya kadar 
olanları taksite bağlanıp, ondan sonra sistemin 
iyi bir şekilde uygulanması Ziraat Bankasının 
Tarım Bakanlığı ile beraber müştereken çalı
şıp, kontrollü kredi sistemini uygulaması her 
halde Türk köylüsüne faydalı olacak. 

Bendeniz de bir tadil teklifi arz ettim, 2 000 
liranın değil, birinci maddedeki rakamın 
«1 000 liraya kadar olan borçların» şeklinde ta
dilini arz ediyoruz. Bu hususta kıymetli arka
daşlarım rey verdikleri takdirde, şu elimizdeki 
kanun tasarısı biraz daha faydalı bir hale gele
bilir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısına açık oyunu kullanmıyan sa
vın üye var mı efendim? Oylarını kullanmı-
vınlar lütfen kullansınlar. Sayın Hazer, buyu
runuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; bu uzun yıllardan beri 
şikâyet edilen bir konuda, tedbir diye getirilen, 
fakat asla yeterli görülemiyen bir kanun tasa
rısı üzerinde konuşulacak çok şey var. Mesele 
banka cephesinden mütalâa edilirse konuşula
cak çok şey, tarımsal alan nazara alınacak olur
sa, söylenecek çok şey var. Türkiye'de bugün 
tarımsal hayat felce uğramış hasta bir halde
dir; bu bir gerçek maalesef. Banka da kuru
luş maksadından ayrılmış, birtakım politik te
sirler ve sebeplerle sağa - sola elindeki imkân-
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lan harcamış ve asıl hedefinden uzaklaşmış bir 
haldedir. Konu bu bakımdan çok önemli ve çok 
derindir. Ama, bütün bunları bu vesile ile te
ker teker tahlil edip bir sonuca bağlamak da 
mümkün değildir. Bu kanun tasarısı ile geti
rilen 10 yıllık taksite bağlama, bundan evvel 
de başvurulan bir çarenin, bir usulün tekra
rından ibarettir. O da faydalı olamadı. Çünkü, 
mesele temeli ile ele alınmamıştı, dert kökün
den halledilmiş değildi, bugün de böyle olacak. 
Ayrıca bu kanun, arkadaşlarım temas ettiler, 
«500 lirayı 10 000 liraya çıkarmak» bunlar ih
tiyaçtır, doğrudur. Fakat, bu 2 000 liraya ka
dar olan borçların içinde hakiki borç çok kere, 
bilhassa eskimiş borçlarda fiilen alınmış para 
belki de bunun % 50 si kadardır. Bu fazla yük 
böylece ödeme kabiliyeti olmıyan ödeme gücü
nü kaybetmiş köylünün üzerine yığılıp kal
maktadır. Meseleyi arz ettiğim gibi, başka yön
leri ile değil, sadece temel espirisi ile ele ala
rak yeni tedbirleri Hükümetten beklemek hepi
miz için bir vazife haline gelmiştir. İnşallah 
buna dair çalışmalar bundan sonra müspet 
sonuca bağlanarak huzurunuza gelir. 

Asıl bendenizin üzerinde durmak istediğim 
nokta ,kanunun esasını teşkil eden bir madde
de» bu kanun neşri tarihinde vâdesi gelmiş ve
ya ertelenmiş olan borçların taksitlendirilmesi» 
öngörülmektedir. Halbuki., Hükümetin de gayet 
iyi bildiği bir konu var, benim de şahsan yakın
dan bildiğim bir konu vardır. Meselâ, bizim 
bölgede geçen sene kuraklık oldu, köylü borç
landırıldı. Bu borçlar ne ertelenmiştir, ne de 
henüz vâdesi gelmiştir. Vâdesi gelmiyen ve er-
telennıiyen bu borçlar tıpkı diğer borçlar gibi 
köylü borçlarındandır. Hem bunların durumu 
normal vaziyette olan köylüden daha ağırdır, 
kuraklık geçirmişlerdir, ödeme güçlerini bir de 
o yüzden kaybetmişlerdir. Binaenaleyh diğer 
çiftçileri bu taksitlendirme imkânından fayda
landırırken, kuraklık yüzünden kendileri borç
landırılan çiftçilerin bundan mahrum bırakıl
ması kanunun maksadına ve esasına da uygun 
olmaz zannediyorum. Bu itibarla birinci mad
deyi tashih etmek icabediyor. Yani «bu kanu
nun neşri tarihinde vâdesi gelmiş veya her ne 
suretle olursa olsun ertelenmiş olan borçlar de
ğil,» halen ödenmemiş, vâdesi gelmemiş olan 
borçlara da bir çare bulmak lâzım. Bu köylü
ye yapılan yardım, kuraklık dolayısiyle yapılan 

yardımın vâdesi dokuz aydır, Eylül sonların
da zannediyorum bu vâde dolacaktır. Halbuki, 
kanunun bugünlerde meriyete girmesi muhte
mel. Bugün Yüksek heyetinizde kabul edildiği 
takdirde iki, üç gün sonra meriyete girecektir. 
Bu kanun büyük bir çiftçi kütlesinin sıkıntısı
nı görmemiş, anlamamış, ihmal etmiş bir halde 
çıkacaktır; feryatlar ve şikâyetler de bu yüz
den artacaktır. Diğer konularda arkadaşlarım 
etraflıca konuştukları için huzurunuzu fazla 
işgal etmiyeceğim. Bu hususu komisyon da na
zara alacak olursa, her halde bir çare bulmak 
için ya tasarıyı geri alacaktır veya komisyon 
buna iltifat etmediği takdirde bir teklifimiz 
olacaktır. Teklif arz ettiğim maksadı kapsıya-
cak bir istikamettedir. Tedbir yarımdır ama, 
bu yarım tedbirden aynı durumda olan herkesi 
faydalandırmak lâzım. Bunu Hükümetten, ban
kadan, komisyondan rica ediyorum; aksi tak
dirde bütün bu yapılanların yanında yeni fer
yatları, yeni şikâyetleri de bilerek kabul etmiş 
oluyoruz. Belki unutulmuştur, belki akla gel
memiştir mevzi bir konudur diye ihmal edilmiş 
olabilir ama, ikaz ediyorum, rica ediyorum bu 
konu da ele alınsın. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısının açık oylaması bitmiştir.. Sa
yın Ucuzal buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bugün bu kanun 
tasarısı vesilesi ile bu kürsüden konuşan arka
daşlarımı duymak, köyde doğup büyüyen be
nim gibi arkadaşlarım için büyük bahtiyarlık 
olmuştur. 

Müzakeresi yapılan kanun tasarısı, Türk 
çiftçisinin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borcunun 2 000 liralık 
veya 2 000 liraya kadar olan kısmının tecili 
hakkında bir tasarıdır. Ne var M, bu birkaç 
maddelik tasarının müzakeresi sırasında haki
katen uzun yıllar şahsiyeti tanınmıyan, uzun 
yıllar memleket hududu içerisinde kalıp mev
cudiyeti bilinmiyen, büyük bir topluluğun dert
leri dile getirildi. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda demokra
sinin ne kadar güzel bir idare olduğunun ör
neğini verdiniz. Muhalif, muvafık herkes Türk 
köylüsünün derdine çare aramanın çabasına 
girdi. Ne var M, bu kadar güzel sözler, insaf 
hududunu aşan tenkidleri dinlediğimiz zaman, 
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tarımsal hayatımızın hastalandığının teşhisi 
kondu ortaya. 

Muhterem arkadaşlarım, tarımsal hayatı
mızda benim şahsi kanaatim hastalık değil, bi
lâkis hastalığı tedavi etmenin teşhisi konmuş, 
çaresine yıllardan beri de devam edilmektedir. 

Elinizdeki bu birkaç maddelik tasarıyı tet
kik buyurdunuz, gördünüz ki, 10 yıl taksite 
bağlanan para miktarı, 1965 yılından evvel 
1 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının bütün Türk köylüsüne verdiği kre
di miktarını aşmaktadır. Banka da, Türk Mil
letinin; bankanın kredisinden istifade eden de, 
Türk Milleti. Meseleyi banka yönünden düşün
mek mecburiyetindeyiz. Meseleyi, şu veya bu 
yolda ele alıp incelemeye hakkımız yoktur. El
bette şu veya bu düşünce istikametinde mese
leyi değerlendirmeye gidersek, tarihten bize in
tikal edip büyük Atatürk'ün yaşattığı ve bu
gün de Türk köylüsünün yaşama imkânını 
sağlıyan Ziraat Bankasını milletin malı olarak 
yaşatmak mecburiyetindeyiz. 

Esasen küçük bir rakam gibi görünüyor, 
tecil veya 10 yıl taksite bağlanan 2 000 lira. 
Kanunun tâyin ettiği hadlere dikkat edersek 
% 10 faize tabi olan bu kredinin 10 yıl sonra 
2 000 değil, 4 000 lira olarak ödenmesi lâzım-
gelirken, meseleyi % 50 tenzilâta tabi tutup, 
10 yıllık bir taksite gidilmektedir. 

Bir kısım arkadaşlarımız meseleye sahip çı
kar bir yönde konuştukları için, bâzı hususla
ra temas edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, muhterem Mete'nin 
de açıkça ifade ettiği gibi, bağışlama küçültücü 
bir harekettir. C. H. P. nin 1969 seçim bildirge
sinde, kendi tabirleriyle ifade ediyorum, Türk 
çiftçisinin 500 liralık borcunu affedeceğiz, hük
mü karşısında Türk çiftçisi böyle bir bağışla
mayı kabul etmiyeceğini açıkça ifade etmiştir. 

Şöyle ki, banka, Ziraat Bankası Türk Mille
tinin malıdır. Bankanın sermayesinin bağışla
ma yolu ile bir kısım vatandaşa intikali aslın
da kanunen mümkün değil. Herkese 500 lira 
bağışlama imkânı varsa, çiftçinin dışındaki va
tandaşa da 500 er lira verme mecburiyeti doğar. 
O halde çiftçinin dışındaki vatandaşa 500 lira 
verme imkânı yoksa, çiftçiyi diğer vatandaşa 
tercih edersem, o zaman sosyal adalet bozulur. 
Türk çiftçisi rahatlıkla 500 lira bağışı kabul et
memiş, ama getirilecek bir tenzil hükmü ile mu

ayyen müddet içerisinde borcu Ödemeyi seve 
seve kabullenmiştir. Nitekim, Hükümetimiz de 
bu yola giderek bu tasarıyı getirmiştir. 

Köylü vatandaşın sıkıntı içerisinde olduğu
nu biliyoruz. Sıkıntıların 1965 ten sonra doğ
madığını da biliyoruz. Türk köylüsü sıkıntı içe
risinde ise bunun mazisi çok uzaklara gider. 
Sayın Alihocagil'in içi yana yana ifade ettiği 
gibi, yaşı 40 tan fazla olan arkadaşlarımızın 
hepsi Türk köylüsünün neler çektiğini çok iyi 
bilir, maziye dönerse. Orada çok şeyler vardır. 
Aına, şu kanun tasarısı sebebiyle bunu dile ge
tirmenin bir faydası olmadığı kanaatindeyim. 

Köyden şehre akın vardır. Sebebi, Ziraat 
Bankasından aldığı krediyi ödememekten doğ
muyor, arkadaşlar. Köyde nüfus artışı var. Sa
nayileşme imkânı şehirde artmaya başlamıştır. 
Her sene bir memlekette 700 bin civarında bir 
nüfus artışı olursa, elbette M, her sene çalışma 
çağma gelecek, 18 yaşını geçmiş 700 bin insan 
meydana gelmektedir. Bu, Türk çiftçisinin köy
de çektiği sıkıntının bir alâmeti olarak kabul 
edilemez. Ne var ki, toprağını sulamış, yolunu 
götürmüş, vaktiyle medeni imkânlardan Türk 
köylüsünü istifade ettirmiş olsaydık her halde 
bugün bu sıkıntıyı böyle yana yakıla dile geti
remeyecektik, 

Muhterem arkadaşlarım, 2 000 liralık bor
cun tecil tasarısı ortaya çıktığı zaman hakika
ten çiftçi vatandaşlar itiraza başladılar. Ben 
zannediyorum ki, bin - iki bin lira arasında 
Türk köylüsü borçlu. Halbuki Türk köylüsü
nün borcu bunun çok üstündeymiş, Ziraat Ban
kacına. Bir taraftan ismi kötü, borç, ama bir 
taraftan da binlerce liralık kredi alma imkânı 
Türk çiftçisine sağlanmış. 

O halde, bu kredinin istihsalde kullanılıp 
kazanma imkânı vardı. Maalesef elimizdeki 
istatistiklere bakarsak, senelerin getirdiği ha
va şartları, bizi plân hedefinin çok altında bir 
rakamla karşılaştırmaktadır. Görülüyor ki, hâ
dise, dönüp dolaşıp Türk çiftçisini tabiî şartla
rın tesiri altından kurtarmaya bağlı. Eğer ta
biî şartların tesirinden Türk çiftçisini kurtar
mış olsaydık, vaktiyle; bugün, kendisine tanı
nan kredi imkânlariyle istihsalde büyük inki
şaflar olacaktı. Ama ne yazık ki, hava şartları 
fena gitmiş ve neticede istihsal beklenilen sevi
yeye varamamıştır. Aslında zaten köylü vatan-
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daş borçtan hoşlanmaz, hiç kimseye borçlu T 
kalmayı istemez. Fakat, şartlar o duruma ge
tirmiş ki, borcu ödemekte güçlükle karşıkarşı-
ya gelmiş, Hükümetimiz de bu durumu gayet I 
hassas bir şekilde tetkik ederek, bir taraftan 
çiftçi vatandaşın durumunu, bir taraftan da 
çiftçiye kredi temin eden kaynağın durumunu 
hesabederek en büyük rakamı huzurunuza ge- I 
tirmiş. Bu kürsüye gelip, efendim, bunu 10 bin, I 
bunu 20 bin, yahut da Ziraat Bankasına borçlu 
olan bütün vatandaşlara teşmil edelim, derken 
bunu demenin getireceği büyük zararları da 
hesabetmemiz lâzım. Köylü kütlesinin refahını 
hepimiz düşünürüz. Ama, köylü kütlesinin refa
hını hesabederken, köylü kütlesine refah sağlı-
yan kaynağın da kurulmamasma hepimiz canü 
gönülden hizmet etmek mecburiyetindeyiz. 

Çalışmalar ortada, müstahsilin malının de
ğerlendirilmesi için Hükümetin sarf ettiği gay
retler ortada; A. P. iktidarının 1965 ten bu ya- I 
na müstahsilin malını değerlendirme gayreti 
içerisinde olmak gibi, yabancı ülkelerden pa
zar aramanın da gayreti içerisine girmiş olma
sının istatistik rakamları açıkça ortada duru
yor. 1963 te 360 milyon dolar olan ihracat her 
sene arta arta 600 milyon dolara yaklaşmıştır. 

O halde, müstahsilin istihsal ettiği malları 
hem ihraç, hem de değerlendirme yönünden 
% 100 e yakın bir artışın içerisindeyiz. Ama, 
Antalya'da domates 30 kuruş, Ankara'da, Ye
nişehir'de 2,5 lira. Bunun sebebi veyahut bu bir 
birine aykırı duran tutum dün, evvelsi gün 
icadedilmiş bir tutum değil. Ankara, kuruldu
ğu günden beri, veyahut Hükümet merkezi ol
duğu günden beri durum bundan ibarettir. 
Müstahsil 5 kuruşa satar, Ankara'da 150 kuru
şa alırız. Efendim, arada birtakım kimseler... 

Muhterem arkadaşlarım, arada birtakım 
kimseleri şu veya bu şekilde ortadan kaldır
mak doğru birşey değil. Ama, yavaş yavaş me
selenin içerisine girip, bu büyük farkı ortadan 
kaldırmanın, Hükümet gayreti içerisindedir. 
G-eçen sene Ticaret Vekâleti müstahsil mıntı- j 
kalardan müstehlik mıntıkaların ayağına bir- \ 
çok sebze ve meyveyi getirdi. Evet, birçok ko
operatifler de kurulup bunların çaresi aran
maktadır. Ama, şu bir tek maddelik kanun üze
rinde yeniden Türkiye'nin ekonomik meseleleri
ni dile getirmenin politik yönde bir faydası 
yoktur. Eğer ekonomik yönden bir faydası var- | 
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sa gelin hep beraber oturup inceliyelim, ona gö
re bir çaresini bulalım. 

Daha fazla zamanınızı almıyacağım. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri gelmiştir.. 
Fakat, bir tek sayın üye kalmıştır, söz istiyen. 

Sayın Kor, müsaade eder misiniz, bir sayın 
üye kalmıştır, sırada. 

ORHAN KOR (izmir) — Konuşsun, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; köylü borçlarının taksitlendi-
rilmesi dolayısiyle arkadaşlarımız çok şey söy
lediler. Ben, fazla vaktinizi almıyacağım. An
cak, 500 liraya kadar olan borçların tamamının 
affı bahis mevzuu olması karşısında, her neden
se bir Hazine kayırıcılığı, bir banka kayırıcılı
ğıdır gidiyor, bir seneye yakın bir zamandan 
beri. Bu, aslında durumu kötüye düşmüş, mü
zayaka içerisinde bulunan bir insana yardım
dan ibarettir. Ve bunu, biraz vergi veriyoruz, 
bunda bir hakkımız yok mu, gibi bir hava içe
risinde mütalâa etmek de doğru değildir. Çün
kü, memleketin bir köşesinde bir âfet oluyor, 
zelzele oluyor; bütün gücümüzle oraya koşma
ya çalışıyoruz. Peki onda diğer vergi veren va
tandaşların parası, hissesi yok mu? Elbette var 
ve elbette oraya gidecek. Bu 500 liralık borç 
belki bir afetzedenin düştüğü sıkıntı içerisinde 
onu kötü şartlara itmiyor, ama nihayet bir sı
kıntıdır, bir eksikliktir. Demek ki, o vatandaş 
500 lira gibi bir parayı ödiyememek durumuna 
düşmüştür ki, bunun affı düşünülüyor. Mesele 
bundan ibaret, bunu böyle ele almak lâzım. 

Şimdi, 2 bin Tl. sına kadar olan borçların 
taksitlendirileceği var. Yalnız burada, maddede 
birşey var. Vâdesi geçmiş olanlardan bahsedili
yor. Ziraat Bankası zaten bu seçimden sonra, 
yani köylü borçları affedilecek ve taksitlendi-
rilecek havası ortaya atıldığından beri, alaca
ğını durdurmamış ki, takibediyor mütemadi
yen. icra yoluyla takibediyor ve şu ana kadar 
da zaten alacak bırakmamıştır, köylülerde. An
cak, 2 tip insan borçlu kalmıştır. Borcundan 
korkanlar, biraz evvel arkadaşlarım anlattılar, 
faizini hazırlamışlardır, bulmuşlar, uydurmuş
lar halkın «kütüğü dibine» tâbir ettiği bir sis
tem içerisinde borçlarını ödemişlerdir. Geriye 
ya mütemerridler kalmıştır veyahut da bâzı 



O. Senatosu B : 80 
güç tarafına, güçlü tarafa dayanıp da kendi 
borcunun mutlak surette taksite bağlattırılma-
sını temin edeceğine inanan kimseler kalmış
lardır. 

Öyle ise, bu kanundan sadece bunlar fayda
lanabileceklerdir, esas namuslu borçlu faydala-
namıyacak. Kaldı ki, arkadaşlarımız izah etti
ler; hem muhalefete, hem de iktidara mensu-
bolanlar; bir kısım vatandaşın borcunun zaten 
vâdesi gelmiş değil. Buğday, sebze, narenciye, 
bağ, bahçe, üzüm ve ve saire kredileri ayrı za
manda veriliyor; ayrı zamanlarda da tahsil edi
liyor. O zaman bu nimetin genelliği de kalmı
yor, eğer bir nimetse, taksitlendirmek için, mu
hakkak öyledir. 

O bakımdan, burada 1 nci madde geldiğinde 
bir teklifte bulunacağım. 

Bunun da mutlak surette borçlu olan her
kese, yani şimdi 2 bin lira üzerinde durulduğu
na göre, 2 bin lira borcu olan herkesin arzu et
tiği takdirde borcunun taksite bağlanmasını 
temin edecek bir değişiklik yapmak lâzım. Bir
çok kimse de taksitlendirme istemiyecektir. 
Çünkü Ziraat Bankasının borçlandırma siste
mine göre, bir borçlunun borcu taksitlendirme-
ye tabiî tutulunca, o artık bankadan kredi ala
mıyor. 10 sene taksitlendirilecek 10 sene o 
adam zirai yönden inkişaf etmiyecektir, demek
tir. Birçok kimse de zaten böyle bir duruma 
düşmiyeceği için, bunu istemiyecek. O halde 
biz kime kolayhk göstereceğiz? Halbuki, biz 
500 liraya kadar olan borçları affedersek, daha 
büyük borçları da taksitlere bağlarsak ve bu
nu yaparken de taksitlendirme ile beraber bu 
çiftçiye, taksitlendirmeye tabi tutulan çiftçiye, 
yeni kredi açılabilir der isek, o zaman bunda 
bir fayda meydana gelebilir. Sonra 500 liraya 
kadar olan borçların affedileceğini biz C. H. P. 
si olarak, seçim bildirgemize koyduk, ilân et
tik. Zannedildiği gibi, milyarları tutmuyor bu
nun yekûnu; 300 küsur milyon lirayı buluyor 
hepsi. Çünkü bunun içerisinde 50 liralık borç 
da var, 500 liralık borç da var. 

öbür yandan Kromit Şirketi tutmuş Ziraat 
Bankasının 73 milyon lirasını batırmış, ipar'lar 
batırmış 25 milyon lirasını, Demirel'ler ne ka
dar aldığını bilmiyoruz, henüz, ortada değil; 
onun da gelip gelmiyeceği şüpheli, öyle ise bun
lar üzerinde biz durmuyoruz da neden köylü
nün 500 lira borcunun üzerinde illâ, Devletin 
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malı, milletin malı ve halkın malı diye bunun 
mücadelesini yapıyoruz. Bu da doğru bir yol 
olmasa gerek. 

NAFİZ ERGENELi (Edirne) — Onların 
kaynağı ayrı. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ziraat Ban
kası... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Cevap ver
meyin efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Meselâ yal
nız İçel'in bir kazasında Erdemli'de, Ziraat 
Bankasının iki Mşi de 400 000 er liradan 800 000 
lira batak parası vardır. Halbuki, 500 liraya 
kadar olan borçların yekûnunu topladığımız 
zaman, bunun üçte biri çıkmıyor. Tabiî banka 
bir taraftan batırınca, öbür taraftan batırma-
maya, alt etmemeye çalışacaktır. Aynı kaynak 
çeşitli yönlerden verilmektedir. 

Sayın Osman Alihocagil, zannediyorum bir 
noktayı yanlış hatırlıyorlar. Demokrat Parti
nin hayvan vergisini kaldırdığını söylediler. 
Her halde... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, o mevzua girme
yiniz. istirham ediyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — 1962, 1963 
yıllarında olmuştur. 

Efendim, deminden bahsederken müdahale 
etmiyordunuz, Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Siz fikrinizi söylüyorsunuz. 
Karşılıklı birbirinize cevap vermek durumunda 
değilsiniz. Kanun üzerinde fikirlerinizi söylü
yorsunuz. Zaten sadet dışı söylenmiş bir söz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Peki, ben de 
sadet dışı söyledim. Tekrar sadede geliyorum. 

Şimdi, esas bunlardan daha faydalısı şu; 
Kadem çiftçiyi biz kalkındırmak istiyoruz; on
ların muhtaç olduğu giibre. âlet, edavat ve sa-
ireyi,, eğer ithali gerekiyorsa, bunları doğru
dan doğruya kendi kooperatifleri eliyle temin 
etmemiz lâzımdır. O zaman işte büyük bir ra
hatlığa kavuşacaklardır, istifadeleri 2 000, 3 000 
le kalmıyacaktır. 

Bunun en canlı misâlini bu sene bütçe mü
zakeresinde, Sağlık Bakanlığı Bütçesi görüşü
lürken, Sayın Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkan 
şu kürüsden ifade ettiler. 

Sağlık Bakanlığının bu seneki Türkiye'deki 
bütün hastanelerin gerekli araçları, âlet ve sa
ire için ihtiyaçları, 29 milyon küsur lira tutu-
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yormuş. Teklifler almışlar firmalardan, yekûn 
etmişler 29 milyen lira. Bu defa kendileri doğ
rudan doğruya ithal etmişler, 14 milyon liraya 
halledilmiş. Tam yarı yarıya. Meselâ bir âlet 
16 000 liraya teklif edilmiş, bakanlık doğrudan 
doğruya getirmiş 8 000 liraya mal etmiş. Aynı 
firma bunu Türkiye'de imâl edip, 6 000 lira-
vermeyi, sonradan teklif etmiş. 

Demek ki, biz başka bir yol bulmak mecbu
riyetindeyiz. İşte düzen bozukluğu burada. Hani 
düzeni Adalet Partisi bozdu diye iddiamız yok. 
Düzenin şöyle tarif ederiz, bozulduğunu: Bu 
düzeni, bozdum, bozdun, bozdu, bozduk, boz
dunuz, bozdular. Herkes bundan suçlu, güçlü. 
Sevabında da ortağız, günahında da ortağız. 
Ama şu ortaya p-eldik ki, düzenin hatasını gör
dük, öyle ise düzeltmeye çalışalım. 

Burada yapılacak şey, her şeyden evvel çift
çinin kendi ihtiyacı olan maddeyi âlet, edavat 
gibi ve saireyi mibresi falan, doğrudan doğruya 
iz getirtebilmeliyiz. 

Bir de çiftçinin çıkardığı malı rahatlıkla her 
cinsinin taban fiyatını biz tesbit etmiş deliliz. 
Meselâ bâzı maddeler de, buğdayda ve saire de 
tesbit ettik ama, sebze de narenciye de yas 
meyvalarda, taban fiyatı tesbit etmemisizdir. 
Bunu da tesbit etmek zorundayız. Biraz evvel 
Sayın Ucuzal bahsettiler. Çukurova'da 20 kuruş 
domates, Ankara'da 2.5 lira. Evet, bu yalnız 
bu devirda değil, dün de böyle idi; onu ka
bul ediyoruz. Ama buscün böyle, dün de böyle 
ise, üzerine yatıp kalacak değiliz. Çaresini şim
di bulmalıyız. 

Geçen gün bahsettim, sebze fiyatlarının bu 
kadar 10 katlı Hr şekilde satılmış olmasının teh
likelerini, kötülüklerini. Simdi tekrar etmek 
istemiyorum, ama bir bozukluğun olduğunu da 
görüyoruz. 

Biz -pazardan bir sey satmalırken. dükkân
dan her haneri bir şeyin fiyatı kaçtır diye soru
yoruz, satıcı da su kadar diyor. Çünkü en son 
istihsal eden fabrikadan onun tesbit ettiği fi
yatla alıyor. Halbuki bugün bir sebze ve mey-
va müstahsili malını satmak istediği zaman, ben 
eriği 3 liradan, domatesi 2 liradan satacağım 
diyemiyor. Alıcı tesbit ediyor; iste tutmazlık 
burada. Eğer biz bunu ayarlıyabilirsek, ona 
da masraflarını yaptıktan sonra maliyet üzerine 
belirli bir kârı koyduktan sonra, taban fiyatı 
tesbit eder, senin de domatesin şu, fasulyen bu, 

eriğin bu, armudun bu, diyebilirsek işte o za
man bu kalkınma olur. Bunun için çalışma yap
mak zorundayız. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

2510 sayılı tskân Kanununa ek kanun tasa
rısının açık oylamasına 103 sayın üye katılmış. 
98 kabul, 5 ret, tasarı kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı Sayın Gürhan Titrek, buyu
run. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; her hangi bir kanun konuşulmaya başlan
dığı zaman ve onun içerisinde de bir koy kelime
si geçer ise, birçok arkadaşlarımız çıkarlar or
taya, bir sefalet ve yokluk edebiyatına bu kür
süleri boğarlar. 

Muhterem arkadaşlarım; senelerin ihmalini 
eğer 5 senede niye gidermediniz diye Adalet 
Partisini töhmet altında bırakmaya kalkıyor
sanız; yanılıyorsunuz, aldanıyorsunuz. Bu tür
lü sözlerinize, şuna inanın; aksam radyodan sizi 
dinliyecek olan birçok köylü vatandaşlarımız 
da gülecektir, insaflı olmak lâzım. Evvelâ niye 
yapamadın değil, insan yaktığı ile öğünecektir. 

Eğer biz köylüye yapabildiğimiz kadar hiz
metler yapmış isek bundan büyük bir vicdan 
huzuru içinde, yalnızca bir Allah razı olsun 
beklemekteyiz. Yoksa oy avcılığı da değil. 
Çünkü A. P. lilerin gönlünde köylü ve köy sev
gisi yatar. Bunu da hiçbir kimse onların içeri
sinden söküp atamaz. 

Bâzı arkadaşlarımız hesapsız gidişten bah
sediyorlar. Hesapsız ortmisiz, bes sene ilerisinde 
köylü, bu yüzden sefalete dürmüş. Nedir he
sapsız gidiş? Ben köylümün ihtiyacı olan trak
törünü, 15 sene içerisinde 1965 e kadar, gelmiş, 
geçmiş Hükümetler ne kadar traktör getirdi ise, 
5 sene içerisinde ondan fazlasını vermişim köy
lüye. Eğer bu hesapsız gidiş olarak telâkki edi
liyorsa, hiç şaşmayın bu gidişte biz devam ede
ceğiz ; köylümüz alabildiği, ihtiyacı olduğu nis-
bette. Gübre aynı şekilde, tohum aynı şekilde. 

1965 ten evvel kölüye sertifikalı tohum 
50 000, 100 000 ton civarında dağıtırken, belki 
de daha azdır, kesin bilmiyorum rakamı, bugün 
400 000 tona çıkmışım. Bu mudur hesapsız gi
diş? Eğer bu hesapsızsa gene de devam edece-
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giz, böyle hesapsız gidişe, biz. Çünkü biz gö
rüyoruz ki, köylümüzün zirai mahsûlünü artı
rabilmesi için, tarım politikamız icabı, traktö
re, gübreye, tohuma ihtiyacı vardır ve bunu da 
temin etmek için elimizden gelen gayreti de esir-
gemiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada, Türkiye'de 
çek konuşuluyor, Türkiye zirai bir memlekettir 
ama yalnızca kendisini henüz daha geçindire-
miyor. Evet o da doğru. Ama sunu takdir edi
niz ki, ziraatimiz birtakım muhataralarla dolu. 
Bir defa tam mânasiyle sulama tesislerimiz yok. 
Bu sulama tesislerini yapmaya kalktığımız sa
ma ıi, sanayi bakımından yapacağımı?: yatırımın 
en azından üş, dört mislini yatırmak mecbu
riyetindesiniz. Binaenaleyh, köylümüzü eğer 
tam mânasiyle siraatte muvaffak olmasını isti
yorsak, evvelâ onun traktörünü, gübresini, to
humunu bir de suyunu, ilâcını düşünmek mec
buriyetindeyiz. 

Arkadaşlarımız köyden şehre akını bir sefa
let örneği olarak gösterdiler, 

Muhterem arkadaşlarım, bende aksini söyli-
yeceğim. Çünkü köyden şehre akın devam ede
cektir, etmesi gayet tabiî bir hâdisedir. Bugün 
bunu söyliyen arkadaşım, eğer ben de köylüyüm 
demişti, köyün de kendi çocukluğu sırasında 
yaşıyan nüfusla, simdi ki nüfusunu bir karşı
laştırırsın, Muayyen bir arazi içinde geçinmeye 
mecbur olan 500 kişi 1 000 e çıktığı zaman, pek 
tabiîdir ki geemdiremiyecek, karnını doyura-
mıyacak. Nereye gidecektir, karnını doyura
bilmek için? Şehre gelecektir. İste Adalet Par
tisi iktidarı olarak bizini bir düşüncemiz daha, 
köyden şehre gelmiş olan kimselere sanayi yatı-
rımlariyle iş verebilmektir. Bu gayret içerisin
deyiz. Yoksa siz ne kadar tarımı kalkındırmanız 
kalkındırın, gene köyden şehre akın mutlaka 
devam edecektir; arzu da ettiğimiz budur, 

Burada yine diyorum, işte köylü bahis ko
nusu oklu mu, fiyatlar derhal ortaya çıkıyor; 
% 65 zam var. Diğer taraftan efendim köylü
nün mallan ucuz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi rakam ver
mek isterini. Yalnız bir arkadaşım, zanneder
sem Nejat Beydi Mecliste vermiş olduğum ra
kamlarla, bir rakam oynunu yaprııyalım diye, 
bir hususa değindiler. Ben de kendilerine, en 
ufacık bir şekilde rakam oyunu yapmadığımı 

ifade etmek için, bâzı fiyatlar vermek isterim. 
Kendisi dedi ki, benim de ilgilendiğim bir mev
zu, Mecliste dinlemişler her halde, 1965 veya 
1064 te buğday 78 kuruş idi. Ben de Meclis de 
yapmış olduğum konuşmada, 1963 senesinden 
misal vermiştim. Evet, 78 kuruş diye ilân edil-
mişdi, köylere kadar jandarma vasıtasiyle teb
liğ edilmişti. Ama, ofis 78 kuruştan almadı. 
Mühim olan kâğıt üzerinden olan fiyat değil, 
ofisin vermiş olduğu bilfiil paradır. 

Ben de sattım o sene. Ben de onun acısını çek
tim, onun için iddia ediyorum; 78 kuruş den
miş olmasına rağmen, 70 kuruşa dahi vereme
dik. 78 kuruşluk baremi hangi ekine verecek
sin. dediğim zaman, eksper de bana 3 sayfalık 
bir şartlar çıkarttı ve ben de ondan sonra 
hayretimi tutamadım, böyle ekin varsa getirt 
de hiç değilse yüzünü görelim, dedim. 

Binaenaleyh, 60 kuruşa veyahut da 68, 70 
kuruşa alman bir buğday bu. sene, 85 kuruş 
olmuş. Ama burada dikkat edilecek bir nokta; 
bakınız biz ne kadar doğru rakam veriyoruz 
85 kuruş derken yumuşak buğdaydan bahsedi
yoruz, 95 kuruş demiyorum sert buğday için, 
onu da dikkate alınız. Binaenaleyh, rakam oyu
nu yapan bizler değiliz hiçbir saman. Eğer bu
gün köylümüzün umumiyet itibariyle yetiştir
miş olduğu yumuşak buğday üzerinde konuşu
yoruz, yoksa buradan 95 kuruş buğdayın fiya
tı da diyebiliriz ama, o muayyen bir miktarda
dır. 

Bu artışı 1963 veya 1965 ten itibaren bir vu
rursanız % 21 e yaklaşır, buğday fiyatlarında
ki artış. 

Fındıkta % 30 a yaklaşır. Ama bunun is
tismarı yapılıyor. 1961 de (140 kuruş, bunları 
atlıyoruz, atlıyoruz, 1962 senesine dönüyoruz; 
1962 de 570 kuruş verilmiş. Verilmiş ama nasıl 
verilmiş bilmiyoruz. O sene tütüne de haddin
den fazla bir fiyat takdir edilmişti, ama hâlâ 
acısını çekiyoruz, daha bitiremedik, Binaena
leyh bir sene, o zamanki iktidar, fındığa ilk 
1962 de 570 kuruş veriyor ama, 1363 senesin
de destekleme alımında bulunmuyor. 

1964 te tekrar 440 kuruş oluyor ve gelmiş 
bug'in 580 kuruşa, Hiç köylünün malında artış 
yok, diyorsunuz. Arada 140 kuruşluk bir artış 
vardır; nisbete vurursanız o da % 30 eder. 

340 — 
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İnciri alın aynı şekilde. Binaenaleyh, bu tür
lü sözler köylümüze iyilikten çok onları da bir
takım hâdiselere itmeye teşvik gibi geliyor. 
«Köylü de yürümeye başlıyacak» diye bir ar
kadaşım söz söyledi. Bunu mu arzu ediyorsu
nuz? O zaman bunu arzu ediyorsanız tahrikle
rinize devam ediniz. Köylü de yürüsün. Pek 
tabiî onun da hakkı o da yürüsün. Eğer yürü
me her şeyi halledecekse. 

Bir de dolar fiyatlarından bahsettiler. An
latamadığımız bu oluyor, her halde. Muhterem 
arkadaşlarım, ithalât için tahsis edilmiş olan 
dolarlar 16 lira değil, 9 lira 8 kuruştur. İtha
lâtçı da bunu 9 lira 8 kuruş üzerinden alır. 

Bir de turist dövizi ve ondan sonra dış se
yahat vergilerinden bahsedildi. Evet, bugün 
Hükümet turistlere, yani dışarıya çıkacak olan 
kişilere gene doları 9 lira 8 kuruştan verir. 
Ama Yüksek Meclislerinizden geçmiş olan bir 
Dış Seyahat Vergisi Kanunu vardır, o kanuna 
istinaden de bir vergi alır. Bu vergiyi dolârm 
üstüne bindirirsiniz dolar 13,5 lira eder. Bu 
yoldan da türlü tahrikler yapılır. Ben de size 
1969 yılı itibariyle misâlini vereyim; 1969 yılı 
içerisinde dışarıya giden resmî «gayriresmî 
turist miktarımız 120 bin kişi. Bunlara ikişer 
yüz dolar verdiğimize göre topu, topu verdiği
miz dolar 24 milyon liradır. Bu 24 milyon lira
lık doları 9 lira 8 kuruştan vermişiz. Ama Dış 
Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununa göre de 
108 milyon lira bunlardan ayrıca para tahsil 
etmişiz. Ama şimdi siz bunu dolârm üstüne 
bindirip, dolar şudur diye birtakım sözler söy
lemek, bilmiyorum her halde pek doğru olmu
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, fiyatlar hususunda 
söylerken samimî olmak lâzım. Bugün pamu
ğun fiyatı azdır dersiniz, gelin birlikte hallede
lim bunu, verelim. Ama yarın şehirlerde, An
kara'da başka yerlerde efendim basma pahalan
dı diye bağırmıyalım. 

Pancar fiyatları azdır dersiniz, ama panca
ra bir kuruş zam yaptığınız zaman şekerin üze-
r;ne en azından 6 kuruş zam yapmak lâzımdır. 
Köye öyle konuşursunuz; şehre geldiğiniz za
man da «vay efendim Hükümet şekere zam 
yaptı, hayat pahalanıyor» demiyelim. Birlikte 
düşünelim. 

— 341 

Köylünün teşkilâtlanması; muhterem arka
daşlarım, bunu müteaddit defalar izah ettik. 
Bir defa daha tekrar edelim. Köylümüzün teş
kilâtlanması bakımından gerek bakanlığımız 
gerek Hükümetimiz hassasiyetle çalışmakta ve 
elinden geleni de yapmaktadır. 

Şimdi 1965 - 1969 ile, daha evvelki se
neleri mukayese etmiyeyim, çünkü onu zama
nında mukayese ettik, arada büyük farklar 
var, bu yolda çalışma bakımından. Yalnızca 
bir tek misâl vereyim; Tarım Satış Koopera
tifleri 578 e çıkmıştır. Bu 578 kooperatife 1965 
yılından evvel 500 milyon lira kredi verirken, 
bugün 2 milyar 600 milyon Türk lirası kredi 
verilmektedir. Bu da her halde Hükümetimizin, 
k ylümüzün teşkilâtlanmasına veya malını de
ğer pahasına pazarlara iletebilmesi için yapmış 
o'.duğu bir yardım olarak görülmesi iktiza eder 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşım da 
burada konuşurken, «çiftçi mallarını kendisi 
i t hail etsin» dedi ve Sağlık Bakanlığının yap
ın ş olduğu ithalâttan misaler verdiler. Bilmi
yorum, hatırlarsınız her halde, bundan bir bu
çuk ay evvel her senatöre Tarım Kredi Koope
ratiflerinden bir yığın telgraflar gelmişti. O 
telgrafların metninde de, bizim ithal ettiğimiz, 
yani Tarım Kredi Kooperatiflerinin ithal etti
ği gübrelen alıp zirai Donatıma veriyormuşsu-
ııuz, resmî sektöre, deniyordu; bütün parlöman-
teriere bu telgraflar çekilmiş idi. Bu neyi gös
teriyor? Tarım Kredi Kooperatifleri, gübresini 
ithal ediyor. Zirai Donatım ithal ediyor. 

Ama arkadaşımın kasdı bunlar değil de, 
daha ileri bir kademe ise eğer o şekilde ifade 
1 decekse, onun da münakaşasını pek tabiî ki 
c-yn yaparız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa daha 
değinerek esas mevzumuza gireceğim; çok 
osur dilerim mevzuuna dışına çıkmak mecburi
yetinde kaldım, çünkü arkadaşlarımız öyle 
konuştular. 

Sayın Lûtfi Bilgen arkadaşım, burada bir
takım Ziraat Bankasının kredilerinden bahse-
'b'rken, bir isim zikrederek «gelecek mi gelnıi-
yi-zck mi o da belli değil» diye bir sos sarf et
tiler. Sağlam esaslara bağlanmıştır. Gelmiyen 
kredilerin neler olduklarını her halde benden 
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ilaha iyi bilirsiniz. Onu da açmıyayını şimdi. 
Muhterem arkadaşlarım, bu kanun kanun

laştığı takdirde 1 332 790 çiftçi ailemiz bun
dan istifade edecektir. Yani onların 2 bin li
raya kadar odan borçları 10 sene faizsiz taksi
de bağlanacaktır. Ziraat Bankacının burada 
yapmış olduğu fedakârlık; 1 348 163 000 Türk 
iirasını 10 sene taksitle geri almayı kabul et
miştir. Bu türlü borçlan ertelediğimiz zaman, 
toplam borçluya nisbeti, ertelenen çiftçilerimi
zin % 80,2 eder. Birtakım arkadaşlarımız der 
Ter ki, «Bunu 10 bin iaraya çıkartalım» 10 bin 
liraya çıkarttığımız zaman arkadaşlarım, 
% 80s2 çiftçinin borcunu tecil ederken, bu se
fer 10 bin liraya çıktığı saman % 96,2, yani 
% 16 daha çiftçi ailesini kapsar ki, bunun da 
adedi 290 bin ailedir bu suretle 290 bin ailenin 
deha borcunu tecil etmiş olacağız. 

Yalnız burada dikkat edilecek olan husus, 
köylümüzü iyi tanıdığımız zaman yalnız tecille 
iş bitmiyor. Bilâkis onun bu sene toprağına ata
cağı tohumu, gübresini, ilâcını benden istiyecek 
yine. Bunu vermeyi düşünmek lâzım. Yoksa 
10 bin liraya kadar borçları da erteliyelim, 
köylüye hiçbir şey vermiyeîim, ayni kredi ver-
miyelim. Köylere gittiğimiz zaman göreceksiniz 
ki - bilhassa şu birkaç ay sonra, daha büyük 
tenkidlere mâruz kalacaksınız; keşke bu kadar 
yapmasaydınız, diye. 

Bir de ilâve kaynak mühim. Ziraat Bankası
nın yapmış olduğu hesaplara göre; 2 bin lira
ya kadar taksitlendirdiğimiz zaman, ilâve kay
nak ihtiyacı bu sene, 672 milyon Türk lirası 
oluyor, Ziraat Bankasının bu ilâve kaynaktan 
kasıt da ayni kredileri verebilmektir, çiftçi
mize ; gübresini, ilâcını, tohumunu. 10 000 lira3ra 
çıkartırsak, bu ilâve kaynak ihtiyacımız 1 mil
yar 190 milyon Türk lirasına çıkıyor. Yalnız bu
nunla da kalmıyacak is. Çünkü nüfusumuz art
makla birlikte her zaman köyde yeni yeni çiftçi 
aileleri teşekkül etmekte ve kredi istemekte
dirler. Onlara da bir para vermek mecburiye-
tindesin. Senede takriben 154 ilâ 200 bin çiftçi 
ailemiz olmaktadır. Bakınız misalini vereyim si
ze, meselâ 1968 ilâ 1969 arasında 154 bin aileye 
Ziraat Bankası yeniden 732 milyon 317 bin li
ralık kredi açmıştır. Bu sene de böyle b,-r ta
leple karsılasacaoınnsı düşündüğümüz takdirde 
Ziraat Bankasının ilâve kaynak ihtiyacı 1 mil

yarla da kalmıyacak, 2 milyarın üzerine çıka
caktır. 

Şurasını da arz ederek sözlerimi bitirmek is
terim muhterem senatörler; eğer Ziraat Banka
sının daha fazla imkânları olmuş olsa idi, buna 
ilâve ederdik; Devletin daha fazla gücü olmuş 
olsa idi, sizleri burada 10 bin lira, 2 bin lira üze
rinde uzun münakaşalara sokmazdık. Sizler söy
lemeden bizler getirirdik, onu. Ama, bir mesu
liyet duygusu içerisinde konuşursak ve çiftçimi
zin geleceğini de düşünür isek, bu ekim mevsi
minde kendisinin ihtiyacı bulunan ayni kredi
leri de düşünecek olursak, bunu yapmamıza Zi
raat Bankası ve Hükümet olarak imkân yoktur, 
arkadaşlar. 

Binaenaleyh, işin demogojik tarafını bir ta
rafa itersek, mesuliyet duygusu ile konuşur isek, 
verdiğimiz rakamlara itimadederseniz 10 bin 
lira üzerinde de fazla İsrar etmiyeceğiniz kana
atinde bulunmaktayım; teşekkür ederim. (A. P. 
sıralacından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyon 
adına Sayın Ergeneli. 

GEÖÎCİ KOMİSYON" BAŞKANI NAFÎZ 
ERGrENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; tetkik etmekte bulundurunuz 
tasarının konusu, zirai kredilerden 2 bin liraya 
kadar borçlu olanların taksitlendirilmesi, 10 se
ne vâde verilmesi, faiz aranmaması keyfiyeti
dir. Bu mevzuun haricine çıkarak, bu konunun 
dış-na çıkarak bâzı mülâhazalar ileri sürülmüş
tür. İşte ben bunlara bir bankacı olarak cevap 
vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankasının iki 
türlü faaliyeti vardır. 

1. Tarımsal kredi alanındaki faaliyetleri; 
2, Bankanm tarım kredisi dışında kalan 

bankacılık faaliyetleri. 

Muhterem arkadaşlar, zirai kredilerin kay
naklan 3252 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde 
atös+erilmistir. Bu kaynaklar Arazi Vergisinden 
% 6. bütçe gelirlerinin % 0,5 ve diğer kaynak
lardır. 

Saym arkadaşlar, ticari kredilerin kaynağı 
da bankanın 9 milyara bâli# olan mevduatıdır. 

Simdi arkadaşlar. Ziraat Bankasının banka
cılık faaliyetleri nelerdir? 106 yıllık tarihi olan 
bu itibar müessesesi, bir malî müessesedir. Yar
dım müessesesi değildir. Kredi müessesesidir. 
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'Ziraat Bankası, 106 yıllık tarihi boyunca ban
kacılık alanında elde ettiği tecrübe ve ihtisası 
ile yurdumuzun aynı zamanda en büyük tevdi
at ve ticâret bankası haline gelmiş olan bir mü
essesedir. Ziraat Bankası her nevi tevdiat ka
bulü, ticari Jcredi açılması, banka hizmetleri 
gibi her £&fîu banka muameleleri yapan, yurdu
muzun ûört bir yanına dağılmış bulunan geniş 
teşkilâtı ile 726 şubesi ile, yurdumuz ekonomi
cine bu gibi bankacılık faaliyetleriyle hizmette 
bulunan bir bankadır. 

Şu ciheti de önemle belirtmek isterim ki; Zi
raat Bankası ticari kredi uygulanmasında fa
aliyetleri tarımsal maddelerimizin iç ve dış pi
yasalarda sürüm ve satışına yönelmiş olan te
şebbüslerle ;^aptıkları işlerin mahiyeti itibariyle 
fde taran sektörüne yetfdımcı olan diğer teşeb
büsleri açılan kredilere öncelik vermektedir. 

Bankasına tevdi etmiştir. Yani, arkadaşlar; 
8 milyarı aşan mevduatı ancak ve ancak bir 
banka kısa vadeli avanslarla, kısa vadeli kredi
lerle plase edebilir; aksi, kanuna muhaliftir. 
Bankalar Kanunu mânidir. Bu nihayet senet 
mukabili avans, kısa vadeli kredi mahiyetinde 
olur ve üç ayı geçemez. Üç ayı geçmiyecek 
olan kredilere 8 milyar lirayı mütecaviz bir 
kaynağı elbette bir banka plase etmek sure
tiyle kazanç sağlıyacaktar. Bunu Ahmet'e de 
verebilir, Mehmet'e de verir, Ali Demirel'e de 
verir. Burada şahıs zikrederek demagoji yap
manın mânası yoktur. Ben de bankacıyım, 
benim de elimde bu kadar büyük kaynak ol
saydı Türkiye'nin her köşesinde müşteri arar, 
kim karşıma çıkarsa çıksın karşılık göstermek 
suretiyle, Bankalar Kanununun icabettirdiği 
vesaiki ibraz etmek şartiyle, her zaman kredi 
almaya lâyıktır, kredi almak imkânına ma
liktir. Ahmedi, Mehmedi, Alisi, Velisi yok
tur bunun. Elverir ki, bankanın Bankalar 
Kanunu gereğince aradığı karşılıkları temin 
etmiş olması ve bankaya ibraz etmiş bulun
ması şarttır. Bu itibarla bunu dedikodu ha
linde bu mukaddes kürsüden bütün efkârı 
umumiyeye ifşa etmenin, ifade etmenin mâ
nası var mıdır bankacılığı bilmeden. Ben de 
o bankanın başında olsaydım, kim gelirse gel
sin, 6 milyarı mütecaviz mevduatı plase edin
ceye kadar her şahsa kredi verirdim ve verdim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Biraz da bize 
verin. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli, Komisyon adına 
konuşuyorsunuz; onun için mevzuu toparlama
nızı istirham edeceğim. 

NAFİZ ERGENELt (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; kaynaklar ayrı, kaynak
ları birbirine karıştırmamak lâzım. Bütün 
mevzuu birbirine karıştırarak burada konuş
manın ben yersiz olduğu kanaatindeyim. Ar
kadaşlar, zirai kredilerden müstefidolan çift
çilerimin hakkında Sayın Ticaret Bakanı 
kâfi malûmat verdi. Onun üzerinde ben de 

I durmıyacağım. Yalnız şunu bilmemiz icabe-
der ki; ta, büyük adam Mithat Paşanın Tuna 
valiliğinden, Niş valiliğinden bugüne kadar 
evvelâ bir ikraz sandığı, sonra da bir ban
ka olarak devam eden Ziraat Bankasının 
fonksiyonu budur. Bütün matbuata ve efkârı 

I umumiyeye bunu ben bu kürsüden bir ban-

Muhtersm arkadaşlarımı Ziraat Bankası, 
bankacılık muamelesini tarımsal sahaya yar
a r a mahiyetinde ifa etmektedir. Bankanın 
hu mahiyetteki teşebbüslere kredi vermekle, 
tarım sektörüne dolayısiyle yardımcı oluyor. 
Arkadaşlar, en son basın neşriyatına baktığı
mız zaman koca puntolarla Ziraat Bankasının 
mevduatının bugün için 9 milyara baliğ oldu
ğunu görmekteyiz. Şimdi, arkadaşlar, Banka
lar Kanununun 33 ncü maddesi gereğince bu
nun % 20 sini Ziraat Bankası Merkez Banka
sına yatırmak mecburiyetindedir, munzam kar
şılık olarak, işte arkadaşlar, bu 33 ncü madde 
gereğince bu % 20 sini zirai krediye tahsis 
^edebilir. Mütebakisini ticari sahada işlet
mek suretiyle elde ettiği kârı zirai kredilere 
edebilir. Binaenaleyh, meseleyi bu yoldan ele 
almak lâzım. Eğer, bunu hesaba vurursak 
9 milyarlık mevduatın ancak bir milyar sekiz 
yüz milyon lirasını Ziraat Bankasının bugün 
Merkez Bankasına munzam karşılık olarak ya
tırmış olması lâzımdır. Ve yatırmıştır, bunu 
başka türlü düşünmesine imkân yoktur. Şim
di, bunun % 20 si de 360 milyon lirayı yani, 
9 milyar mevduatın ancak 360 milyon lira
sını zirai kredilere tahsis edebilir, kanun bunu 
âmirdir. Yani yekûn olarak 2 milyar 160 
milyon lira haricinde kalan 6 milyar 840 
milyon lirayı ticari sahaya plase etmek za
ruretindedir ve etmektedir, kanun da bunu 
âmirdir. Bankalar Kanunu da, 3252 sayılı 
Kanun da bu hükümlerle bu vazifeyi ziraat 
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kaçı olarak ifade ediyorum, yapılan ticari 
muameleler yerindedir, kısa vadeli senet mu
kabili verilen avanslardır, kredilerdir bunun 
da kaynağı 6 milyar 840 milyon liradır, hür
metlerimle arz ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir sualim 
var. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli, bir dakika 
efendim. Sayın Hazer bir sual soracaklar. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 
geçen sene kuraklardan zarar gören bâzı müs
tahsil bankadan para almıştı. Bu kanun bu 
haliyle onların borçlarını taksitlendirmiyor. 
Komisyon Başkanı belki sebebolarak vâdesi 
gelmediğini ifade edecekler. Vâdesinin gel
memiş olması onların güçsüz hale düğmesine... 

BAŞKAN — Sayın Hazer, müsade eder mi
siniz, yeri geldiğinde takririniz de var mü
zakere edilecek nasıl olsa. O zaman hallede
lim. Bilâhara yeri geldiğinde müzakere edile
cektir. Son söz, Sayın Kor. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Söz. 
BAŞKAN — Son sözü Sayın Kor istedi, 

ona veriyorum. Müzakere bitti efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yeter

lik oylanmadı. 
BAŞKAN — Ama, tefhim ettim. Başka söz 

istiyen olmadığı için sordum, tefhim ettim, mü
zakerenin sonunda Sayın Bakana ve Komisyon 
Başkanına söz verdim. Son sözü de Sayın Kor 
istedi ona veriyorum. Buyurun Sayın Kor. 

ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler. 

Çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz 
ve yeni kredi almalarına engel teşkil etmiyecek 
şekilde 1970 yılından başlamak üzere on eşit 
taksite bağlanması onları ferahlığa kavuştura
caktır. Millî ekonomiyi kuvvetlendirme yolun
da katkılarını da artırabilecektir, hayat stan
dartlarını da yükseltecektir. Tasarı, tabiî 
âfetler dolayısiyle ödeme gücünü kaybeden kü
çük çiftçi ailelerinin yıllardır birikmiş banka ve 
kooperatif borçlarını faizsiz ve uzun taksite 
bağlamaktadır. 

Adalet Partisi seçim beyannamesinde de 
bildirildiği üzere, Türk Milletine ve Türk köy
lüsüne verilmiş olan sözlerden birisi de bu köy
lü borçlarının uzun vâdede taksite bağlanması 
idi. Hükümetimiz ve Parlâmentolarımız bu ka

nunu getirmekle değerli köylülerimizi ve kü
çük çiftçi ailelerinin % 85 ini teşkil eden 300 
ilâ 2 000 lira arasında borç alan büyük bir köy
lü kütlesini sevindiren bu kanunu getiren Hü
kümetimize ve Meclislerimize teşekkür etmeyi 
bir vazife bilirim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Taran Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası ve tanm kredi kooperatiflerince, 3202 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (a), (b), (c) 
fıkralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan 
kredilerden borçlu bulunanların bu kanunun 
yayımı tarihine kadar her ne sebep ve suretle 
olursa olsun vâdesi geçmiş veya ertelenmiş, 
anaborçları 2 000 liraya kadar olanlar, işlemiş 
faiz ve masrafların ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 
10 eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılına gelmek 
üzere her yılın mahsul toplama ve satış zaman
larına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Bilgen söz istemiştiniz. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Vazgeçiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Mete... Yok. 
Birinci madde üzerinde söz istiyen sayın 

üye... Sayın Sarlıcalı, buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; birinci madde 
2 000 liraya kadar zirai kredilerin on yıl vâ
deye ve on eşit taksite bağlanmasını âmir bu
lunmaktadır. Kanun müzakeresinin tümü üze
rindeki konuşmamız sırasında da ifade ettiği
miz gibi bu miktar bugün memleketin ihtiya
cına cevap vermekten çok uzaktır. Memleket 
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şartları, fiyatlar ve bugünkü ekonomik hareket 
2 000 liralık bir miktarı ihtiyaca cevap vere
cek tarzda bizim karşımıza çıkarmıyor. O iti
barla bu miktarın yükseltilmesi hususunda ve
rilmiş olan takrirler vardır, iltifat etmenizi ev
velâ rica ederim. 

İkincisi, yine konuşmamız sırasında bahset
tiğimiz şekilde vâdelerin kanunun neşri tarihi
ne talik edilmiş olması, 2 000 liraya kadar kre
diden faydalanmış olan bütün zirai mahsul sa
hiplerinin ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. 
Onun için Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sıdan kredi almış olan her çeşiı mahsulün sa
hiplerine bir defaya mahsus olmak üzere bu 
imkândan faydalanması hakkını tanımamız ica-
bediyor. Kanunun neşir tarihine kadar vâdesi 
gelmiş, ya da geçmiş olan 2 000 liraların tak
site bağlanması ihtiyaca cevap vermekten 
uzaktır. Bunu bir defa esaslı surette tescil ede
lim. 

Tütün müstahsilinin vâdesi gelmemiştir. 
Bir kısım hububat müstahsilinin vâdesi gelme
miştir. Sayın Mehmet Hazer arkadaşımızın be
yan ettiği gibi, âfetler dolyısiyle yapılmış ve 
vâdesi Eylül ayma talik edilmiş olan kredile
rin vâdeleri gelmemiştir. Biz, Türkiye'de 1 mil
yon 330 küsur bin vatandaş bundan istifade 
edecek derken, öbür taraftan realiteler karşı
sında bu miktarı âdeta 70 bin, 80 bine indir
mekteyiz. Kendi kendimizi aldatmıyalım. Şayet 
2 bin liraya kadar kredi kullanmış olan vatan
daşları bundan faydalandırmak istiyorsak ka
nunun bu madesini değiştirmek ve neşri tari
hini değil, Ziraat Bankasından 2 bin liraya ka
dar kredi alan bütün mahsul sahiplerini bunun 
içine ithâl etmek durumundayız. 
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İthalâtçı doları bu fiyattan verilmektedir. Bi
naenaleyh, bu fiyat esastır» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar insafınıza müracaat 
ediyorum. Şayet 1960 tan önce, sanırım 1957 de 
tesbit edilmiş olan bir doların 9 lira 8 kuruş
luk resmî kuru, bugün hâlâ bu esası karabor
saya gitmeden muhafaza etmiş olsa idi ithal 
mallarının hiçbirisinde fiyat yüksekliği görül
mezdi. Bu son derece basit bir ekonomik kaide
dir. Halbuki motopomp fiyatları ithal eşyası 
için söylüyorum, çiftçinin ihtiyacı olan ithal 
malları için söylüyorum, traktör fiyatları, mo
topomp fiyatları, hortum fiyatları, lâstik fiyat
ları, araba demiri fiyatları, pulluk fiyatları, 
zirai ilâçlar ve bu gibi ithalâta dayalı makina-
lar ve yedek parçaların fiyatları, siz de teslim 
edersiniz ki, 1960 seviyesinde değildir, 1962 ve 
1965 seviyesinde değildir, öyleyse Ticaret Ba
kanlığının ithalâta 9 lira 8 kuruş üzerinden 
tahsis ettiği dolar, mal, Türkiye'ye geldiği za
man bu seviyeden değil, karaborsa fiyatından 
15 - 16 lira üzerinden muamele ve fiyat bulu
yor, ki zirai mahsullerde kullanılan bu aletler 
de işte bu yüzden bu seviyeye yükseliyor. Ak
si takdirde 9 lira 8 kuruşluk dolar, aynı kıy
meti muhafaza etmiş olsaydı hiçbir eşyada, hiç
bir ithal malında fiyat yüksekliği tesbit edilmi-
yecekti. Bu bir. 

İkincisi; Sayın Komisyon Başkanımızla bir 
noktadaki ihtilâflarımızı da hallederek sözleri
me nihayet vereceğim. Genellikle yüksek ihti
saslarına ve tecrübelerine istinadederek Türki
ye'deki bankacılık politikasından bahsettiler ve 
Bankalar Kanununun bâzı mecburiyetlerini bi
ze izah ettiler. İstifade ettik, faydalandık, Ama 
hiç şüphe etmeyiz ki Türkiye'de bugünkü eko
nomik bunalımın sebeplerinden bir tanesi de 
işte o Bankalar Kanununun çerçevesi içerisin
de kontrolsuz şekilde şube açan bankaların faa
liyetlerinden ve sırf, Sayın Başkanın ifade et
tiği gibi, kâr gayesiyle para dağıtmış olmaların
dan ve kim rasgelirse ona kredi açmış ol
malarından meydana gelmiştir. 

Sayın senatörler Sayın Başbakan hakkında 
kurulmuş olan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun üyesiyim. Faaliyetimizin gizli olduğunu 
çok iyi biliyorum. Vazifeli bir arkadaşınız ola
rak bu esasa son derece riayet ettim ve bu dik
katime devam ediyorum. Ancak bir noktayı 

Bu istikamette verilen takrirler vardır. Ay
rıca iltifatınızı istirham ederiz. 

Sözlerimi bitirirken, iki noktaya temas et
meme müsamahanızı ve müsaadenizi istirham 
ederim. Başka türlü konuşmak imkânını elde 
edemem. Çünkü, Başkanın hatırlatması üzerine 
söz almaktan arzum ile vazgeçtim. Bu imkânı 
kullanmayı düşünüyordum. 

Sayın Bakanla ve sayın komisyon sözcüsü 
ile iki noktada esaslı surette ayrılmaktayız. Sa
yın Bakan, doların resmî kuru ile karaborsa 
fiyatı arasındaki farkın bugünkü sakatlıkları 
meydana getirdiğini ifade ettiğimiz vakit ce-
vabolarak bize «resmî kur 9 lira 8 kuruştur. 

— 345 
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açıklıyarak huzurunuzdan çekileceğim. Sanı
rım bu benim için gizliliğe riayetsizlik sayılmaz. 
Yalnız şu kadar söyliyeceğim ki; bu gazetele
re kadar intikal etmiştir. Daha evvelki konuş
mamda ve hiçbir yerde bu kanuda en küçük 
bir şey söylemedim. Buralara girmedim. Ama 
Ziraat Bankasının bankaların hangi sahalara, 
hangi sektörlere gayrimenkul ipoteği karşılı
ğında kredi vereceği tasrih edilmiştir. Genellik
le Ziraat Bankasının da hangi sektörlere, han
gi konularda kredi vereceği o kanunun bahse
dilen maddeleri arasında sıralanmıştır. O mad
delerin içinde özel okul işletmelerine kredi ve
rilmesini; gayrimenkul karşılığı, ipotek karşı
lığı, teminat karşılığı bile olsa, vermeyi, im
kân dâhilinde kılan bir hüküm de yoktur. Hür
metlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen sayın üye?... Yok. Birinci madde 
üzerinde verilmiş olan takrirler var bunları ay
kırılık derecesine göre sıraya koyduk teker te
ker okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1446 sayılı kanun tasarısının 1 nci madde

sinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

içel 
Lûtfi Bilgen 

Madde 1. — T. O. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince 6118 sayılı Kanuna gö
re açılan kredilerden 500 Tl. na kadar olanlar 
tamamen affedilir. 2 000 Tl. na kadar olanlar 
10 yıl, 10 000 Tl. na kadar olanlar 12 yıllık tak-
sitlendirmeye bağlanır. 

ilk taksit, borca esas olan mahsulün idrakin
den başlar. 

BAŞKAN — Bu'önergeye Hükümet ve ko
misyon katılmıyor mu? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka
nım bütün önergeler evvelâ okunsun. 

BAŞKAN — Efendim şimdi bunları tasnif 
ettik evvelâ maddenin tümünün değişmesini 
istiyen önergeleri öne aldık, sonra fıkralarının 
değişmesini istiyen önergeleri de son taraflara 
getirdik. Ama Umumi Heyetin umumi bir fi
kir edinmesi için verilmiş olan takrirlerin hep
sini bir kere okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 
S. Sayısı 1446 olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Fıkra 1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 3202 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesinin (a), (b), (c) 
fıkralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan 
kredilerden borçlu bulunanların bu kanunun 
yayımı tarihine kadar, her ne sebeple ve suret
le olursa olsun, vâdesi geçmiş veya ertelenmiş 
anaborçları, 10 000 liraya kadar olanlar, işle
miş faiz ve masrafların ilâvesiyle 10 yıl vâdeye 
ve 10 eşit taksite bağlanır. 

C. H. P. Grupu adına 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Fikret Gündoğan arkadaşımı
zın takriri. 

Sayın Başkanlığa 
«Çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun tasarısı» nın 1 nci 
maddesinde «2 000 liraya kadar» şeklindeki tak
site bağlanacak miktarın «10 000 liraya kadar» 
şeklinde değiştirilmesini teklif ederim. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir diğer tak
rir vardır, onu da okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1 nci maddenin (2 000) rakamının (10 000) 

olarak tashihini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Ekrem özden 
BAŞKAN — Bu iki takrir aynı mahiyette

dir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 nci maddenin son fıkrasında yazık (1970) 
yerine (1971) yılına olarak tashihini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem özden 

Yüksek Başkanlığa 
S. Sayısı 1446 olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesine, aşağıdaki fıkranın, son fıkra olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Son fıkra: 3202 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin (a), (b), (c) fıkralarına ve 6118 sayılı 
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Kanuna göre açılan kredilerden 500 liraya ka
dar kredi alanların borçları terkin olunur. 

0. H. P. Grupu adına 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddeye aşağıdaki metnin son fıkra 

olarak eklenmesini saygıyla arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 
1969 yüı yaz aylarında Kars, Erzurum, Ağ

rı illerinde meydana gelen kuraklık üzerine 
T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine 1969 - 1970 yılları içinde borçlanan 
çiftçi ailelerinin borçları (10 000) liraya ka
dar olan) vâdelerinin dolup dolmamasma ba
kılmaksızın yukardaki madde hükümlerine gö
re taksite bağlanır. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddeye aşağıdaki metnin son fıkra 

olarak eklenmesini saygıyla arz ve teklif ede
rim. 

Kars 
Sim Artalay 

1969 yaz aylarında Kars, Erzurum, Ağrı il
lerinde meydana gelen kuraklık dolayısiyle 
1969 - 1970 yıllarında Ziraat Bankasına ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine borçlanan çiftçi 
ailelerinin borçları, vâdeleri dolmuş olsun veya 
olmasın, yukardaki fıkralara göre taksite bağ
lanır. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle; don, kurak 

gibi âfetler dolayısiyle açılmış olan kredilerin 
de (henüz vâdesi gelmemiş olsa da) 10 yıllık 
taksite bağlanmasında zaruret vardır. 

Bu maksatla 1 nci maddeye bir fıkra eklen
mesine dair teklifimin kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Madde 1. — T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerince 3202 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinin (a), (b), (c) fıkralarına 
ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan kredilerden 
borçlu bulunanların bu kanunun yayımı tarihi
ne kadar, her ne sebep ve suretle olursa olsun, 
vâdesi geçmiş veya ertelenmiş anaborçları 
2 000 liraya kadar olanlar, işlenmiş faiz ve 

masrafların ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 10 eşit 
taksite bağlanır. 

1969 - 1970 yıllarında don, kurak gibi âfet
lerden zarar gören çiftçilerden, istiyenlerin, vâ
desi gelmemiş borçlan hakkında da yukardaki 
hükümler uygulanır. 

Taksitlerin vâdeleri ilki 1970 yılına gelmek 
üzere her yılın mahsul toplama ve satış zamla
rına göre T. C. Ziraat Bankasında tesbit olu
nur. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre önce deği
şiklik istiyen, bilâhara ilâve istiyen takrirler 
muamele görecektir. 

Şimdi birinci takriri tekrar okutuyorum, oy
larınıza arz edeceğim : 

(içel Üyesi Lûtfi Bilgen'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve ko
misyon katılıyor mu efendim? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI NAFÎZ 
ERGENELÎ (Edirne) — Katılmıyoruz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TlTREK 
(Çankırı) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler.,. Etmiy enler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi tekrar okuutyorum : 
(C. H. P. Grupu adına istanbul Üyesi Fik

ret Gündoğan'm 1 nci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 

katılıyor mu efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFÎZ 

ERGENELt (Edirne) — Katılmıyoruz. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TÎTREK 

(Çankırı) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. Takririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiy enler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

Aynı mahiyette olan iki takriri tekrar oku
tuyorum : 

(Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin 
önergesi tekrar okundu.) 

(istanbul Üyesi Ekrem Özdenin 1 nci öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrirler aynı mahiyettedir. 
Komisyon ve Hükümet takrirlere katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFÎZ 
ERGENELÎ (Edirne) — Katılmıyoruz. 
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TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK I 
(Çankırı) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takrirlerin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiy enler... 
Takrirler kabul edilmemiştir. 

4 ncü takriri tekrar okutuyorum. 
(İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in 2 nci öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 

katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ 

ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. Takririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiy enler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

(C. H. P. Grupu adına İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'm 2 nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılıyor mu efendim? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Hayır katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl-
mryor, takririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kavul edilmemiştir. 

Kars Üyesi Sayın Atalay'ın birinci önerge
sini tekrar okutuyorum : 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın 1 nci önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay gerekçesi belli fa
kat buyurun takririnizi izah edeceksiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gayet kısa ola
rak önergemi izah edeceğim. 

1969 yaz aylarında büyük bir kuraklığa mâ
ruz kalan üç ilimize 1969 - 1970 yıllarında Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
açılan kredilerin yahut borçlandırmaların vâ
deleri 1970 yılı Eylül ayında dolmuş olacaktır. 
Şimdi görüşülmekte olan kanun tasarısında vâ
desi gelmiş veyahut takip altında bulunan Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
borçları bu yasanın yayımı tarihine kadar olan
lar, vâdesi dolmuş olanlar taksitlendirilnıiş ola
caktır. I 
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Şu hale göre, bu şekliyle kabul edildiği tak
dirde, 1970 yılı Eylülünde 1969 un vahîm ku
raklığına mâruz kalan ve Devletin yardımını gö
ren, çaresizlik içinde bulunan çiftçi ailelerinden 
bu alacakların tahsili cihetine gidilecektir, tak-
sitlendirilmiyecektir. Şimdi, Hükümet, meselâ 
burada bunun taksitlendirileceğini ifade ede
cekler midir? Eğer taksitlendirileceğini ifade 
ederlerse bir şey yok. Ama, 1969 yılında büyük 
bir kuraklığa mâruz kalacak, Devlet biraz yar
ım edecek. Fakat 1970 yılında 2 bin yahut 10 bin 
liraya kadar olan bütün borçların şimdi tahsili 
cihetine gidilecektir. Çaresizlik içinde bulunan 
köylü bunu ödiyemiyecek duruma geçecektir. 
Bu sefer hacizler, tazyikler malî imkânsızlıklar 
birbirini takibedecektir. Ya Yüksek Heyet bir 
fıkra eklemekle meseleyi tashih eder, yahut Hü
kümet sarahaten kürsüden ifade eder, «1969 
kurakbğma mâruz bölgelerde Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlanan çift
çi ailelerinin borç taksitleri 1970 yılından son
ra alınacaktır» denir. Eğer Hükümet bu sara
hati göstermiyecek olursa 1970 Eylül ayında, 
yani üç ay sonra, köylüden bunlar istenmiş ola
caktır. Bu büyük haksızlıklara, şikâyetlere mey
dan verecektir. Bankaların kapıları birçok şe
hirlerde vilâyetlerde çalınacaktır. Başbakana, 
Sayın Bakana ve bankalara müracaatlar yığıla-
caktır. Korkarım ki, ya bir kanun teklifi geti
rilmek zorunluğunda kalınacaktır, yahut bir baş
ka çare bulunacaktır. Şu halde çaresini burada 
bulmaya mecburuz. Ya Hükümet bir çaresini 
gösterir, yahut kanun içerisinde bunun çaresi 
gösterilir. Aksi takdirde şikâyetler devam edip 
gidecektir. Zannedersem biz çözümü getirmiş 
bulunuyoruz, Yüksek Heyetiniz lütfeder de bu 
yolu getiremiyecek olursa, şikâyetlerin muha
tabı sizler olacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Atalay 
demek isterler ki, 3202 sayılı Kanunla, mınta-
kavi tecilleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetki
lidir. Bu kanunda olmadığı takdirde, böyle bir 
şey olabilir mi, olamaz mı. Bu hususu sormak
tadırlar. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Mmtakavi teciller için takibedile-
cek bir yol vardır. O yol dâhilinde müracaat 
ederler. Bakanlar Kuruluna kadar gelirse, şart
ları uygun olursa, pek tabiî ki, tehir edilir. 
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Yalnız orası değil, Türkiye'nin diğer tarafla
rında da âfete mâruz kalmış olan yerler de var
dır. 

BAŞKAN — Yani mevcut mevzuat bu duru
mu halletmek için cevaz vermektedir. Bu tak
rire Hükümet ve Komisyon katılıyor mu? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Kars Üyesi Sayın Sırrı Ata-
lay'ın 2 nci önergesini tekrar okutuyorum : 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'm ikinci önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılıyor mu, efendim? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çanları) — Katılmıyoruz, 

GEÇİCİ KOMİSYON BâŞKANI NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — Hayır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Takririn dikka
te alınmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
t i r 

BAŞKAN — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in 
takririni tekrar okutuyorum : 

(Kars Üyesi Mehmet Hazer'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Takririnizi izah sadedinde, Sa
yın Hazer zuyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, takriri daha evvel kısaca arz etmiş
tim. Birbiriyle aynı durumda olan ve birisi bi
raz daha ağır vaziyette bulunan bâzı çiftçi borç
larının ertelenmemesi, taksite bağlanmaması şi
kâyetleri mucibolacaktır. Sayın Bakan, vâki 
suale cevaben 3202 sayılı Kanunun imkânların
dan yararlanarak âfetten zarar görenlere yapı
lan muamele bunlar hakkında da yapılır, diye 
buyurdular. Bunu kâfi bir teminat olarak kabul 
ederdim. Fakat maalesef mevzu hükümler ve 
tatbikat muvacehesinde bunu bir teminat ola
rak kabul etmek mümkün değildir. Çünkü, 
3202 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulunca 
alınacak kararlar, ancak eski borçlar, yani 
borçlandıktan sonra hasar olursa, o kanuna gö
re Bakanlar Kurulu bir karar alıp tecil edebi-
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lir. Bu öyle değil. Bu âfetten sonra borçlanma 
yapılmış ve binaenaleyh, bu borçlar ayrı bir 
mahiyet almıştır. Bu borçlar da diğer çiftçi 
borçları gibi bir kanunla tanzim edilmesi lâ
zımdır. Taksitîendirilmesi lâzımdır. Aksi tak
dirde yarın hem Hükümet müşkül mevkide ka
lacak hem de banka idarecileri bunu uygulaya-
mıyacaklardır. Bu itibarla takririmin nazarı 
dikkate alınması hem ihtilâfları halledecek, hem 
meseleyi çözecektir. Yüksek Heyetinizin bil
hassa bu noktaya dikkat buyurmasını ve iltifat 
buyurmanızı ayrıca rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
takrire iştirak ediyor mu? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Etmiyeruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAFİZ 
ERGENELİ (Edirne) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler.:, Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Taksitlendirilecek banka ve ta
rım kredi kooperatifleri alacakları için borçlu
lardan faiz alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Taksitlendirme işlemi borçlu
nun şahsına ait maddi teminatının sükûtunu 
icabettirmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Taksitiendirilen alacakların tak
sitleri vâdelerinde tamamen tahsil olunur. 

Borç taksitlerinden her hangi birini vâdesin
de ödemiyenlerin borçları muacceliyet kazanır. 

Taksitleri vâdelerinde ödenmiyen alacakla
rın faizleri, bu alacaklara ait sözleşmelerde ya
zık nisbetler üzerinden, borçlularından tahsil 
olunur, 

Umumi ve 3202 sayılı Kanun hükümlerine 
göre tatbikatta bulunulur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bilgen, 
buyurun. Yalnız bir dakika Sayın Bilgen bir da
kikanızı rica edeyim. Çalışmaların devamı hak
kında üç tane takrir var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin 1446 sıra sayılı kanun 

tasarısı üzerindeki müzakereler bitinceye kadar 
devamını arz ve teklif ediyorum. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifi hakkındaki 
müzakerelerin hitamına kadar oturuma devam 
olunmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının müzakereleri

nin sonuçlanmasına kadar oturuma devam olun
masını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Mesainin 
saat 19 dan sonra, yani tasarının müzakeresi
nin hitamına kadar, devam etmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etkiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Efendim, dör

düncü maddede, «Taksitlendirilen alacakların 
taksitleri vâdelerinde tamamen tahlil olunur. 

Borç taksitlerinden her hangi Mrini vâde
sinde ödemiyenlerin borçları muacceliyet kaza
nır. 

Taklitleri vâdelerinde ödenmiyen alacakla
rın faizleri, bu alacaklara ait söz^melerde ya
zılı nisbetler üzerinden, borçlulardan tahsil olu
nur.» der. 

Bu doğru bir maddedir. Yalnız parayı ve
rirken hakikaten geri döneceğini, iyi tesbit et
mek, dönecek şekilde vermek lâzım. Bunu açık
larken, biraz evvel Sayın Bakanımız, bir ifade
de bulundular. Geri dönmiyecek paranın ne 
olduğunu, benim de ismen bildiğimi ifade etti
ler. Ben isim vermiyeceğim ama, bir noktayı 
belki Sayın Bakana iyi anlatmamış olabilirler. 
Bir açıklamada bulunacağım, çünkü mesele 
mahkemeden geçti. Adamın ismini vermiyece
ğim. 

1957, 1958, 1960 a kadar olan senelerde Mer
sin'de Ziraat Bankasının bir müdürü vardı. 
Vatan cephesinin il başkanıdır, Mersin kuman
danıdır. (A. P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyin, istirham ediyorum. Müzakerenin 
selâmetini istiyoruz mademki, müdahale etme
yin. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Tabiî çift
çisi, tüccarı çeşitli krediler alırlar. Bu kredi
leri kullanırken de bâzı zorla makbuz kestirir
ler, tüccardan, çiftçiden. İşi bankadan bitecek 
olan da bu parayı vermem, diyemez. Bu 50 olur, 
100 olur, 1 000 olur, 100 000 olur. Alacağı pa
raya, göreceği işe göre yaparlar. Bir zatın bu 
suretle ödediği paraların tamamı, vesikaları 
ile beraber Mersin mahkemelerinde açıklandı
ğına göre, 1 milyon 750 bin lira. Banka müdü
rü ^unu her alıkta Ankara'ya götürür vatan 
".ephesi... (A. P. sıralarından gürültüler, ne il
cisi var geçmiş gelmiş şeylerin, nedir bunlar, 
?es!eri) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, bir dakikanızı 
hti-ham ediyorum. Şimdi Sayın Bilgen bunla-
~m hesabı görülmüş, eğer buradan bir netice
ye va^acaksanız, istirham ediyorum kısa olsun. 

T.ÛTFÎ BİLGEN (Devamla") — Evet vara
cağım, efendim. Hesabı görülmediği için. 

REFET RENDECl (Samsun) — Hesabı gö
rüldü. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Tabiî adama 

^öyle söylerler. Adam der ki, «Benden banka 
müdürü rüşvet alıyor, işimi görürken» der. 
Mahkemede mahkûm olan, hapis yatan, belki 
4e meslekini kaybettiğini sanıyorum, o banka 
müdürü vesikalar çıkarır. Şu tarihte 500 000 
lira muamele yaptık. 100 000 lira makbuz kes
tim, vatan cephesine. O gün ben Ankara'ya 
gittim, işte uçak biletim. Adana'dan Ankara'
ya uçak o gündür. Hattâ bâzı seferler uçak 
Adana - Ankara arasında yarım saat, bir saat 
rötar yapmıştır, o zatı beklemek için, banka 
müdürünü. Bunu da o günün Başvekilinin ka
lemi mahsus müdürlüğü defterinden randevu 
aldığını tesbit eder; mahkemede bütün bunları 
ibraz ederler. Ve o zat da kendi şahsi borçları
nın dışarısında 1 750 000 lira fazladan vatan 
cephesi dolayısiyle borçlanmış olur. Benim bil-
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diğim zat budur. Bunun Sayın Bakana açıklan
dığını .söylemişlerdi. Özür dilerim, bir sınıf ar
kadaşımızın kardeşi olarak size saygım da var
dır; hürmetler efendim. 

BAŞKAN — Ne oldu yani bu... (A.P. sırala
rından, gülüşmeler) 

Başka söz istiyen sayın üye?.. Yok. Bir tak
rir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

Taksitleri vâdelerinde meşru mazeret olmak
sızın ödenmiyen alacaklar muacceliyet kesbeder. 

BAŞKAN — Sayın Özden, takririnizi izah 
mı edeceksiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; madde gayet kes
kindir ve böylece kalıp üzerinden mütalâa edi
lecek olursa hiç meşru bir mazeret nazarı dik
kate almamıyacağı gözükür. Halbuki her yerde 
meşru mazeretler kabul edilmek iktiza eder. 
Eğer maddeye böyle bir ek yapılırsa bu ilâve
den hâkimler veya idareciler istifade eder. Meş
ru mazereti hakikaten tesbit edilmiş olursa, 
onun da vaziyeti iyi bir şekle döndürülmüş 
olur. Yani bu takrir yerindedir. Buna iltifat et
menizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı) — Mâkul ve meşru mazeret olarak te
cili icabettiren yani, bir dolu, sel, kuraklık gibi... 

BAŞKAN — Zaten tatbikatta var. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Devamla) — Evet, evet. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 

iştirak etmiyor. Takririn dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat -
Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, borçlu
ları bu kanun hükümleri dâhilinde taksitlen-
dirme işlemini yapmaya mûtat usuller dairesin
de davet ederler. 

Borçlular kendilerine tebliğ tarihinden iti
baren 6 ay içerisinde borçlu bulundukları ban

ka teşkilâtına ve tarım kredi kooperatiflerine 
müracaatla borçlanın banka usullerine göre 
gerekli maddi ve şahsi teminat vermedikleri ve 
yeni senetlere bağlatmadıkları takdirde bu ka
nun hükümlerinden yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Madde hakkında bir takrir var, 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
5 nci maddenin kaldırılarak yerine aşağıda

ki metnin ikamesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

(Madde 5. — Ertelenme işleri T. C. Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafın
dan otomatikman tatbik olunur.) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Takririn nazara alınmasını oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, bu kanu
nun kapsamına giren borçlular hakkında giriş
tikleri icra, takip, haciz ve satış işlemlerini der
hal durdurarak taksitlendirme işlemlerine baş
larlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanuna göre borçların tah
silinin takside bağlanması borçlu üreticilere 
mevcut ve yeni kredilerinin verilmesine engel 
teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 1. — 2 000 liraya kadar borç
lulara sözleşmelerinde yazılı nisbetîer üserin-
den, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren hesaplanacak faizler genel bütçeye her 
yıl konacak ödenekle T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenil*. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. madde üzerinde 2 tane takrir 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Sıra sayısı 1446 olan kanun tasarısının ge
çici madde 1 de yazılı ikibin liraya kadar, ye
rine onbin lira yazılmasını arz ve teklif ede
rim, 

C. H. P. Grupu adına 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin III ncü bölümünün 1 nci madde

sinde bulunan tasarının geçici birinci madde
sindeki «ikibin liraya kadar olan borç miktarı
nın onbin liraya kadar» şeklinde değiştirilme
sini teklif ederim. 

Adana Üyesi 
Muslîhittin Yılmaz Mete 

BAŞKAN — tki takrir de aynı mahiyette. 
Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?.. Katıl
mıyor. Takririn nazara alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler,., Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — 1 nci maddedeki miktar
lardan fazla vâdesi geçmiş borcu olanlar kanu
nun şart koştuğu taksitlendirilecek miktarı 
borcunu ödemek suretiyle indirirse bu kanun
dan istifade ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum : Kabul edenler... Etmiyenler.,. kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok, Tasarının tümünü oy
larınıza arzediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasan kanunlaşmış
tır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, kaç kişi kabul etti, kaç kişi reddetti, 
söylemeniz lâzım. 

BAŞKAN — îsari oyda öyle bir mecburiyet 
tüzüğümüze göre yoktur Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Mecburiyet 
vardır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yok efendim; gösterin. Îsari 
oyda öyle bir mecburiyet yoktur. 

18 . 6 . 1970 Perşembe günü saat 15.00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19.08) 
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7 — SORULAR VE CEVAPLAR, 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPARI 

i. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine Genel Bütçe
den ödenen paralara dair yazılı soru önergesi ve 
Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in cevabı (7/648) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sorumun Sayın Orman 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygıyle dileri'm. 

Eskişehir Senatörü 
Ömer Ucuzal 

Soru 
a) 1942 yılmdan beri Orman İdaresine Ge

nel Bütçeden ödenen paraların miktarı, 
b) Orman İdaresince orman emvali satışla

rından elde edilen satış hasılatının tutarı ve bu
nun için yapılan masrafların miktarı, 

c) Orman İdaresince 1942 tarihimden beri 
yetiştirilen ormanın ağaç adedi ve hektar ola
rak miktarının neden ibaret olduğu, 

d) Orman İdaresince yetiştirilen ormanlar
dan halen kesim yapılıp yapılmadığı, 

e) Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtında 
çalıştırılan Mühendis, Mütehassıs, Tekniker, 
memur ve müstahdemin adedi ve bunlara öde
nen yıllık maaş ve ücret tutarı ile bunların em
rinde çalışan her türlü nakil vasıtalarının cins 
ve adedlerinin neden ibaret olduğu, 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Özel 687 
6 . 6 . 1970 

Konu: Ömer Ucuzal'ın ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 26 . 3 . 1970 gün ve 9218 - 1089/7/648 

S. Y. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın 
Ömer Ucuzal'ın Orman idaresine Genel Bütçe
den ödenen paralara dair 24 . 3 . 1970 tarihin
de yazılı soruya çevirdiği önergesinde sorulan 
hususlar maddeler halinde aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

a) 1942 yılından beri Orman Umum Müdür
lüğüne Genel Bütçeden verilen ödenek miktarı 
20 937 256 Tl. dır. 

b) Orman emvali satışlarından elde edilen 
27 yıllık meblâğ 7 671 815 715 Tl. olup bunun 
için yapılan direkt ve endirekt masraflar yekû
nu ise 6 744 593 475 Tl. dır. 

1968 yılı katî bilançosuna göre yıllık satış 
yekûnu 977 598 834 Tl. ve masraflar yekûnu da 
598 154 336 Tl. dır. 

c) Orman Genel Müdürlüğünce 1942 yılın
dan itibaren 320 918 hektar ağaçlandırma ya
pılmıştır. 

Ağaçlandırma sayhalarına 937 787 467 fidan 
dikilmiş ve ayrıca Ekim suretiyle yapılan ağaç
landırmalara 544 852 Kg. tohum sarf edilmiş
tir. 

d) Gerek dikim gerekse ekim suretiyle te
sis edilen ormanlardan yalnız hızlı gelişen ağaç 
nevilerinden olan okaliptüs ve kavak istihsali 
yapılmaktadır. 

e) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taş
ra teşkilâtında 1983 orman yüksek mühendisi, 
776 orman mühendis muavini, 490 orman tek
nikeri, 90 sair personel ve 14 274 memur ve 
müstahdem olmak üzere Cem'an 17 613 personel 
çalıştırılmaktadır. 

Bunlara ödenen yıllık yövmiye maaş ve üc
ret tutarı 218 622 828 Tl. dır. 

Çeşitli ormancılık hizmetlerinde kullanılan 
716 arazi binek, 75 station wagon, 952 pisk - up, 
31 otobüs ve 334 aded kamyon olmak üzere top
lam olarak 2 108 aded nakil vâsıtası mevcut
tur. 

rım. 
Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ede-

Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen maaşlarına dair ya
zılı soru önergesi ve Başbakan adına Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz'un cevabı (7/666) 

7 . 11 . 1909 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaade-
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leroizi saygılarımla arz ve rica ederim. 
Hüseyin Öztürk 
Sivas Senatörü 

1. Memur maaşlarına son zam 1966 da ya
pılmıştır. 0 tarihten beri hayat pahalılığı temel 
maddelerde her yıl % 7 oranında artmış ve bu
gün o güne yapılan % 10 ve % 15 lik zamlar 
böylece hayat pahalılığı karşısında silinip git
miştir. 1966 ya göre memur maaşları geçimle
rini sağlamakta daha yetersiz kalmıştır. Bugün 
başta az maaşlı memurlarla, genel olarak öğ
retmen büyük geçim sıkıntısı içine düşmüşler
dir. 

2. 1963 yılında öğretmenlere 100 ve 150 lira 
üzerinden bir eğitim ödeneği verilmesi sağlan
mıştır. 1963 ten beri % 50 oranında pahalıla-
şan hayatın çekilmez yükü altında öğretmenle
rin aldıkları bu eğitim ödenekleri ile okuyacak
ları üç beş kitabı bile almaları mümkün olma
makladır. Buna göre çoluk çocuğunu aç bırak
ma korkusu ve kuşkusu içine düşmüş olan bu in
sanlardan başarılı çalışmalar beklemek elbette-
ki mümkün olamamaktadır. Bu ruh hali içipı-
de bulunan geçim sıkıntısı, düşüncelerine hâkim 
olan bu insanların asgari geçim standartlarının 
en kısa zamanda sağlanıp sağlanamıyacagının 
çıklanması? 

3. Personel Kanununun malî hükümlerinin 
bu durumlar dikkate alınarak derhal uygulanıp 
uygıüanamıyacağınm belirtilmesi!? 

4. Orta dereceli okullarımızda çalışan öğ
retmenlerin ders ücretleri işi de adaletsiz bir 
durum, arz etmektedir. Bilhassa büyük şehir
lerdeki öğretmelerimiz' ders ücreti alamamak
ta, ve mağdur duruma düşmektedirler. Bu ger
çek dikkate alınarak bütün öğretmenlerin ders 
ücretlerine denk bir ödeneğin verilmesinin müm
kün olup olmıyacağının açıklanması?.. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 6 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 00147 

T. C. 
Millî Eğ'vim Bakanlığı 

Özel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

östibk tarafından verilen 7 . 11 . 1969 tarihli 
ve 6/538 - 10040 sayılı öğretmen maaşlarına dair 
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yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ipişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Savaş Üyesi Sayın Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen maaşlarına dair ya
zılı soru önergesi île ilgili cevabımız. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ek 29 . 12 . 1966 gün ve 819 sayılı Kanunla, 
Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağ
lı kuruluşlarda aylık ve daimî ücretli kadrolar
da çalışanların emekliliğine esas aylık ve ücret
lerime % 10 - 15 arasında avans verilmesi sağ
lanmış ve 5 . 12 . 1968 tarih, 1069 sayılı Kanun
la kapsamı genişletilerek mahallî idareler per
soneline teşmil edilmiştir. 

2. 1 . 3 . 1964 tarihinden itibaren 443 sa
yılı Kanunla ilkokul öğretmenlerinden şehir ve 
kasaba okullarında çalışanlara 100, köylerde 
çalışanlara 150 lira eğitim ödeneği verilmesi 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu ödeneğin 
% 50 si 1964 yılı içinde, geri kalanı da 1965 
malî yılında ödenmiştir. Başlangıç aylığı 350 
lira olan ilkokul öğretmenlerinden köylerde ça
lışanlar için % 42, şehir ve kasabalarda çalışan
lar için de % 28 nisbetinde yeni bir zammı ifa
de etmektedir. 

Ayrıca 819 sayılı Kanunla 1 . 3 . 1966 ta
rihinden itibaren aylık ve ücret tutarları 1 100 
ve daha yukarı olanlara % 10, bu aylık tutar
larından aşağı olanlara % 15, nisbetinde bir 
zam uygulanmasına başlanmıştır. 

3. Personel Kanununun malî hükümleri 
1 Mart 1970 tarihinden geçerli olmak üzere, 
Millet Meclisine sunulmuştur. 

4. Orta dereceli okullardan birinci devre 
(Ortaokul) öğretmenlerinin 439 sayılı Kanuna 
göre maaşları karşılığı 18, ikinci devre öğret
menlerinin haftada 15 saat ders okutmaları ge
rekmektedir. Sözü geçen kanunun 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası gereğince ihtisasları için
de haftada 6 saat ve ihtisasları dışında, muva
fakatleri alınarak, resmî ve özel okullarda ikin
ci devre öğretmenlerinin haftada 9, birinci dev
re öğretmenlerinin 6 saat daha ders okutmaları 
sağlanmış olup okutulan her ders saati için gün
düz 10, gece 15 lira ücret verilmesi aynı kanu-
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nun 10 ncu maddesinde tasrih edilmiş bulun
maktadır. 

Binaenaleyh ders saati ücreti, orta dereceli 
okullarda seyyanen dağıtılan bir para olmayıp 
hizmet karşılığı iktisabedilen bir istihkakı ifa
de etmektedir. Bu sebeple, boş ders saati olma
ması dolayısiyle ücretli ilâve ders okutamıyan 
öğretmenler için bir mağduriyet ijleri sürüle
mez. 

Bu duruma göre, ders ücretlerine, muadil or
ta dereceli okullar için bir ödenek kabul edil
diği takdirde, bu ödeneği hizmet ifa etmeden 
alacaklarından yeni bir istihkak yaratılmış bu
lunacak, bu ise hizmet karşılığı ders ücreti alan
lar aleyhine yeni bir durum meydana getire
cektir. 

Kabul edilecek ödenekten ders ücreti alan 
öğretmenlerin istifadeleri sağlandığı takdirde, 
ders ücreti alanlarla almıyanlar arasındaki 
farklı vaziyet yine devam edecektir. 

«5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Tutak Savcılığının yapmış ol
duğu bir aramaya dair yazılı soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Ziya Önder'in cevabı (7/673) 

23 . 5 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 51e 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Mehmet Özgüneş 

Soru : 1. 
a) Tutak Savcılığının 10 . 10 . 1966 gün 

ve 966/1652 sayılı yazısı ile Aibdurrahman Dür-
re'nin Tutak'taki evsnde 10 . 10 . 1966 günü 
arama yapılmış mıdır? 

b) Tekirdağ Savcılığının talebi ve mahke
me kararı İle 1966 yılında Ali Aslan'ın Tekir
dağ'daki evinde arama yapılmış mıdır? 

Soru : 2. 

Yukarda sözü edilen aramalar yapılmış ise, 
ne gibi belgiler ele geçirilmiştir 

Soru : 3. 

Ele geçirilen belgeler arasında; 
a) Türklüğü tahkir eden bir şiir, 
b) Tür k lüp , Türk Silâhlı Kuvvetlerini tah

kir eden, Türk Milletinin ve Türk yurdunun 

hir parçasını ayrılığa teşvik ve tahrik eden, 
Arap harfleri ile yazılmış 25 sayfalık bir yazı, 

Var mıdır? 

Soru : 4. 
Elde edilen belgeler arasında, millet ve yurt 

bütünlüğümüz aleyhine çalışan bir gizli derne
ğin varlığına ait deliller var mıdır? 

Soru : 5. 
Yukarda sözü edilen aramalar sonunda her 

hangi bir kimse hakkında adlî koğuşturma açıl
mış mıdır? Tutak ve Tekirdağ savcıları elde edi
len belgeler hakkında ne gibi işlemler yapımış-
lardır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 11 . 6 . 1970 

Ceza İş G. Müdürlüğü 
Sayı: 21592 

Konu. Cumhuriyet Senato
su Tabiî Üyesi Mehmet Öz
güneş'in soru önergesinin 
cevaplandırıldığı Hk. 

Cumhuriiyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 29 . 5 . 1970 gün ve 10560 - 7/673 - 7238 
sayılı yazılarına. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Meh
met Özgüneş'in, Tutak Cumhuriyet Savcılığı ile 
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından ya
pılan aramalarla ilgili olarak Bakanlığımıza yö
nettim} bulunduğu 23 . 5 . 1970 günlü yazılı so
ru önergesinde bahis konusu edilen hususlar, il
gili Cumhuriyet Savcılıklarından sorulmuş ve 
Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığından alman yazı 
münderecatmdan Atatürk aleyhine işlenen suç
lar hakkındaki 5816 sayılı Kanuna muhalefet
ten sanık Ali Arslan hakkında yapılmakta olan 
takibat sebebiyle, anılan kanunun 1 nci madde
sinde öngörülen aleniyet unsurunun tesbiti ba
kımından, suçun işlendiği iddia olunan Mustafa 
Tonbak adlı kişinin evinde keş:if yapılmış ol
duğu ve neticede de sanık hakkında takibat 
icrasına mahal bulunmadığına karar verildiği, 
bu işlemlerden başka, adı geçenin evinde ve sair 
yerlerde her hangi bâr aramanın yapılmamış ol
duğu ve keşif tarihinin de 17 . 1 . 1968 bulun
duğu, anlaşılmıştır. 
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Tutak ilçesinde yapıldığı ifade edilen arama 
ile ilgili hususlar hakkında Ağrı Cumhuriyet 
Savcılığına yazılmış bulunan tezkere cevabına 
intihar olunmaktadır. Adı geçen Cumhuriyet 
savcılığından cevap alınır alınmaz önergenin bu 

16 . 6 . 1970 O : 1 

kısmı hakkında da gerekli bilgi derhal arz olu
nacaktır. 

Keyfiyetin önerge saJhibine bildirilmesine de
lâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

• — i I I 
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2510 sayılı îskân Kanununa ek kanun tasansma verilen oylann sonucu 

TABÎÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zereıı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Y«*tiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akü Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettiu Yılmaıztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

183 
103 

98 
5 
0 

78 
2 

[Kabıd edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
G+iirhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öızçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 

Mustafa Bozuklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç ' 

MANİSA 
Oral Karaıosmaıuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öıztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestildi 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaııullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdü ek (I.) 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Halil Goral (1) 

Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 

Fahri Korutürk 
Zerin Tüeün 
Ragıp Üneı 

[Reddedenler] 
TEKİRDAĞ MANlSA 

Hayri Mumcuoğlu Doğan Barutçuıoğlu 

[Oya hatılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Cağlayangil (B.) 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (I. A.) 
Ziya Termen 

DENİZIit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatuıiioğlu (1.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğhı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım (1.) 

İZMİR 
Naızif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atal-ay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (1.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlıı (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen (1.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

Hilmi Soydan 
NEVŞEHİR 

1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Be-til 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğîu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlıı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Kasım Gülek 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo-
Jun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
NÇ/535) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
c air Ticaret ve Maliye bakanlıklarının sözlü 
scıusu (6/543) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü-
öfcyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

6. — Cumhuriyet Senatosu iscanhul üyesi 
Pifat öztürkçine'nin, İstanbul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(G/550) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Zi

raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
o'an borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan 
geçici komisyon raporu (Millet Meclisi 1/151; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1119) (S. Sayısı : 1446) 
vUağıtma tarihi : 10 . 6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarm-
drn 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/152; Cum
huriyet Senatosu 1/1116) (S. Sayısı : 1442) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nalhit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci madesinin mat-
labmın ve (A) fıkrasının 1 nci. 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak-
fcnda İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Sanatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
5tî, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
?, 255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma tari
hi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 
i ' j Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Jîehmet ünaldı'nın, içtüzüğün 87 ve 88 nci 



ı^aiddelerinin tadili hakkında içtüzük teklifi ve I 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da-
f-itma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Oumihuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu- | 
T a cebesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec- I 
i; sı Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağına dair, istanbul Üyesi | 

I Iıkrem özden'in önerg-esi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sı-yılı Karan. 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

I huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo-
I nu raporu (Millet Meclisi 1/210; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1121) (S. Sayısı : 1447) (Dağıtma 
I tarihi : 12 . 6 . 1970) 


