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8. — SORULAR YE CEVAPLAR 283 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata; gençlik 
olayları ve istanbul Kültür Sarayı yangını 
üzerinde durarak, gerçekleri görebilmek için 
acı olayların beklenilme mesi isteğinde bulundu. 

fctaabul Üyesi Ekrem özden'in; istanbul 
Kültür Sarayı yangını, yurt içindeki huzursuz
luk ve bunların sebepleri üzerinde durdu ve 
Adalet Partisi Parlömanterleri parti idarecile
rine «yeter» demeye davet etti. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Osman Kok
sal ; yurdun 1970 yılında içinde bulunduğu man
zara ve sebepleri üzerinde durarak, durumun 
nornıallesebdîmesi için idarenin emperyalizm 
ortaklığından ayrılıp halk tarafına geçmesini 
ve bu suretle gerçek demokrasiyi kurtarmanın 
mümkün olabileceğini belirtti. 

Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil; tarihî eser
lerin korunmasında âzami dikkat ve hassasiyet 
gösterilmesini, Türk. Ocağı merkez binasının 
zabıtaca işgal altında tutulmasına son verilerek 
işin adalet yoliyle halledilmesi yoluna gidilme
si gerektiğmi bildirdi. 

İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nâkiboğlu; 
İstanbul Kültür Sarayı yangını hakkında adlî 
ve idari tahkikat devam ettiğinden, bu konuda 
konuşan üyelere şimdi cevap veremiyeceğini ifa
de etti. 

içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu; Parlâ
mento kürsülerine getirilecek konuların objek
tif ölçüler ve realist kriterler taşıması, mücerret 
iddia ve isnatların umumi efkârı yanıltma gay
retlerinden ileri gidemiyeceğini beyanla bütün 
Parlömanıterleri memleket ve millet meselele
rinde birleşmeye davet etti. 

Kars üyesi S in i Atalay'm; Genel Kurulun, 
Birleşik toplantı yapılmıyan Çarşamba günleri 
de içtima, etmesini istiyen önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangii'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Hasan Dincer'in vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Kayseri üyesi Hüsnü Bikeçligil'in partiden 
istifa ebtiğine dair Adalet Partisi Grupu Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

İstanbul üyesi Ekrem Özden'in, İçişleri Ko
misyonu üyeliğinden istifası okundu, bilgi edi
nildi 

Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'a izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi okundu ve izin 
kabul olundu. 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'a tahsisatının ve
rilebilmesi için karar alınmasına dair Başkan-
jik tezkeresi okundu, kabul olundu. 

iller Bankası ve SİMEL Şirketi sorumluları 
konusunda kuralan Araştırma Komisyonunun 
çalışma süresinin bir ay uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve teklif 
kabul edildi. 

Adalet Partisi Grupunun vâki istifalar do-
layısiyle oran'm bozulduğu hakkındaki müra
caatlar üzerine yapılan toplantıda, A. P. si 
Grupu üye sayısı 92 ye düşse dahi, komisyon
larda temsil nisbetiniii değişmiyeceğine dair 
Danışma Kurulu kararı okundu ve kabul olun
du. 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi 
Gürsoytrak'm; THY Anonim Ortaklığı ile Uçak 
Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Senato araştırması istiyen önergesi üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı ve bu konuyu incele
mek üzere bir Araştırma Komisyonu kurulması 
ve komisyonun yedi üyeden terekkühetmesi ka
bul edildi. 

6934 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Gün
demdeki işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 

görüşülmesine dair önerge okundu ve kabul 
olundu. 

15 Aralık 1970 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 18,50 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahi-

har Üyesi Ahmet Karayiğit'in yasama dokunul

mazlığı halikında Başbakanlık tezkeresi (3/947) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Orhan Kürumoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Siıvas) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Vrfa Üyesi İbrahim Et em Karakapıcı; 
hekimlerle diğer sağlık personelinin mağduriye
tinin giderilmesine dair demeci 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Urf a Üye
si Sayın İbrahim Etem Karakapıcı, Personel 
Kanununun taitbikaitı ile ilgili olarak Pazar gü
nü sağlık personeli^n yaptığı toplantı hakkın
da gündem dışı kısa bir konuşma talebetmekte-
dir. 

Buyurunuz, Sayın Karakapıcı. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen 
Pazar günü Türk hekimleri ve bunlara bağlı 
•sağlık personeli, Personel Kanunu tatbikatı do-
layısiyle uğradıkları haksızlık yönünden, bir 
form düzenlemişlerdir. Bu form hakikatep. cali
bi dikkat ve neticesi itibariyle de memleketin 
sağlığı bakımından büyük tesirler icra edecek 
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bir manzara göstermiştir. Hemen belirtmek ge
rekir ki, bu form hekimlerin daha fazla maddî 
imkân sağlanması, para alması yönünden olma
dı. Bu, tamamiyle, apaçık bir mağduriyetin ve 
hekimliğin haysiyeti yönünden ileri gelen bir 
tepkinin neticesi idi. 

Sağlık konusunda yıllarca hizmet etmiş, ken
disini bu konulara vakfetmiş gerek koruyucu 
hekimlikte ve gerekse tedavi edici hekimlikte 
yıllarca emek harcamış hekimlerin, Persoinel 
Kanununun tatbikatından dolayı ellerine bir-
şey geçmediği gibi, aksine hizmet yılları aleyh
lerine olarak tecelli etmekte, kendilerine bu im
kânlar yaratılmak şöyle dursun, ellerindeki 
haklardan da mahrum olmaktadırlar. Bu husus
ta dile getirilen konuları şöyle sıralamak müm
kün. 

Fazla mesai alan hekimlerin bu mesailerinin 
teilmemesi istenmektedir. Bilhassa Full - Time 
Kanunu ile çalışan hekimler bu yeni Personel 
Kanunu muvacehesinde bundan ayrı tutularak 
yeniden muayenehane açmak, yeniden serbest 
hekimlik yapmak zorunluğu ve güçlüğü karşı
sında bırakılmışlardır. 

Ayrıca, yıllarca milyonlar sarf edilen ve bil
hassa Doğu vilâyetlerimizde tatbikatı yapılan 
sosyalizasyonda çalışan hekimlerimizin de hak
ları zayi olmuştur. Arzu edilen, bu hekimler ve 
sağlık personeli için, ayrıca bir personel kanu
nu getirilmesidir. 

Diğer taraftan, bu kanunun tatbikatiyle or
taya çıkan huzursuzluk, Sağlık Bakanlığı ve bil
hassa Bakanın kendi tutumu ile daha da karışık 
bir hal almıştır. 

7. — --lç?A- bulunan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Nahif Mente
şe'nin atanmasının uygun bulunduğuna eletir 
Cmıihurbaşkeınlığı tezkeresi (3/949) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, iki tane 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığına, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 

Muhterem arkadaşlar, bu Personel Kanunu
nun tatbikatından doğan haksızlıklar yalnız he
kimler camiasında değil, diğer sağlık memur
ları camiasında da yer yer kendimi göstermek
tedir. Ama, titizlikle üstünde titrediğimiz he
kimlerimizin yıllarca emek verip çalıştıkları 
kendi teşkilâtlarında mâruz kaldıkları bu hak
sız durumun biran evvel telâfi edilmesi, Türk 
halkının sağlığı bakımından elzem ve zaruri
dir. 

Halihazır durumdan hekimlerin ve yar
dımcı sağlık personelini morali tamamiyle bo
zulmuştur. Süratle bu meseleye eğilmek ve il
gilileri uyarmak için yer yer bu haksızlığın ne
ticeleri ortaya konulmaktadır. Doğu ve Güney -
Doğu illerimizde hekim noksanlığı, personel 
noksanlığı cümlemizin malûmudur. Geçen büt
çe müzakerelerinde Sağlık Bakanının ifadesi 
şöyle idi : 

«Biz, hekimler için hem maddi refah, hem 
ıp^ral bakımından onları tatmin edecek yollar
da çalışıyoruz. Hattâ, büyük gayretlerle dışarı
daki hekimleri de yurda getirmek kararında
yız.» 

Bugünikü ortamda dışardan hekim gelmesi
ne imkân olmadığı gibi, bugün teşkilâtta çalı
şan hekimlerimizin rahatça mesleklerine devam 
etmelerine de imkân kalmamıştır. 

O halde yapılacak iş; diğer memurlarla bera
ber ve bilhassa sağlık konusunda, hekimlerin 
ve sağlık personelinin bu meselesine ciddiyetle 
Hükümetin eğilmesini burada tebarüz ettirmek
tir. Hükümetin ilgisini bilhassa rica ederim. 

Beni dinlediğiniz için cümlenizi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

atanmasının, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nahit Mente
şe" nin vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/950) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı NaJhit Menteşe'nin 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz öderim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi Yüksek Heyetin bil
gilerine sunuyorum. 

3. — De Gaulle'ün ölümü dolayısiyle Cumhu
riyet Senatosunca alınan karar üzerine gönderilen 
taziye telgrafına, Fransız Senatosu Başkanı ta
rafından verileıı cevap 

BAŞKAN — Dost Fransız Devletinin büyük 
kaybı De GauUe'nin vefatı dolayısiyle Yüksek 
Heyetinizin aldığı karar üzerine gönderilen tel
grafa alman cevap gelmiştir. 

Okutuyorum. 

Ekselans ibrahim Şevki Atasağun T. C. Se
natosu Başkanı 

Ankara 

Sayın Başkan 

Fransız Cumhuriyet Senatosu ve şahsan 
ben, General De Gaulle'ün vefatı münasebetityle, 
ittifak halinde, Türkiye Cumhuriyeti Senatosu 
tarafından sizin delâletinizle bana ulaştırılmak 
lûtfunda bulunulan taziyet mesajından dolayı 
son derece mütehassıs olduk, 

Bütün Fransızlar için, bu büyük devlet ada
mı, ülkelerinin kurtuluşunun bir hâtırası ve 
sembolüydü. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında akdolunan kredi anlaş
ması konusunda kurulan Araştırma Komisyonun
da açılan üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan kredi anlaşması 
konusunda kurulan Araştırma Komisyonuna 
grupumuzdan daha evvel seçilmiş bulunan ve 

Yüce Meclisinizin üyelerine, Fransız Senato
sunun şükran duygularını ifade ve en derin hür
metlerimi kabul etmenizi ekselansınızdan rica 
ederim. 

Fransız Senatosu Başkanı 
Alain Poher 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — Kontenjan Grupu Başkanlığına Cemcd 
Madanoğlu, Genel Sekreterliğine Âdil Ünlü, Yö
netim Kurulu üyeliklerine Zerin T üzün ve Meh
met İznıen'in seçildiklerine dair Grup Başkan
lığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

10 . 12 . 1970 Perşembe günü saat 14,00 te 
Grupumuz Sayın Cemal Madanoğlu'nun Başkan
lığında toplanmıştır. 

Grup Başkanlığına Sayın Cemal Ma'danoğlu, 
Genel Sekreterliğe Sayın ÂdM ünlü, Yönetim 
Kurulu üyeliklerine Sayın Zerin Tüzün ile 
Sayın Mehmet izmen seçilmişlerdir. 

içtüzüğün 15 nci maddesi uyarınca keyfiyet 
bilgilerinize arz olunur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grup Başkanı 
Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetisn bilgilerine su
nulur. 

16 . 12 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Birleşik Toplantı yapılacaktır. Sayın Umumi 
Heyete arz olunur. 

b:tlâhara İdareci Üye olup Başkanlık Divanında 
görev alan üyelikten ayrılan izmir Senatörü 
Sayın Necip Mirkelâmoğlu'nun yerine Sayın 
Halil Goral tensibedilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu C. H, P. Grupu 
Başkan Başkanvekrıli yerine 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

6. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONA ÜYE SECİMİ 
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BAŞKAN — Sayım Halil GoraTın, açılan ko
misyon üyeliğine adaylığını Sayın 0. H. P. Gru-
pu bildirmektedir. Sayın Goral'm bu komisyona 
seçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Açık bulunan Bütçe ve Plân Komisyo
nuna üye seçimi. 

1. — 6964 sayılı Ziraat O dolun ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınarak 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/333; Cumhuriyet Senatosu 1/1144) (S. Sayısı: 
1476) (1) 

BAŞKAN — Daha önce Yüksek Heyetinizin 
her işe takdimen görüşülmesine karar verdik
leri Ziraat Odaları kanun tasarısının görüşül
mesine başlıyacağız. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu beyanı
nız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Özden?.. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şimdi müza

kereye başhyacağınızı buyurduğunuz kanunun 
müzakeresi doğru muldur, yanlış mıdır, bunun 
usulü hakkında söz istiyorum. Yan:» şimdi bu 
müzakere yapılabilir mi, yapılamaz mı? Şu an
da gündemin dışına çıkmış bulunuyorsunuz. 
Gündemin dışına çıkılabilir mi, çıkılamaz mı, 
bunu ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Özden, benim zamanı ida
remde olmamış, fakat verilen takriri, Yüksek 
Heyetin kabulüne iktiran eden takriri, aynen 
tekrar okuyorum : «Basılıp sayın senatörlere 
dağıtılmış bulunan 1/1114 esas ve 1476 sıra sa
yılı 6984 numaralı Türkiye Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının, evvelce Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş olması sebebiyle, 
kesbetmiş olduğu öneme binaen, gündemdeki 

(.i) 1476 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so
nun dadır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Bütçe ve Plân 
Komisyonu Cuma günü faaliyetine başlıyacak-
tır. Burada açık bulunan bir üyelik için Millî 
Hareket Partisi Niğde Senatörü Sayın Kudret 
Baylhan aday gösterilmiştir. Bundan evvelki 
teamüle göre bir kişi olduğu içici aday açık oya 
arz olunacaktır. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Sayın Bayhan Bütçe ve Plân 
Komisyonu üyeliğine seçilmiştir. 

diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.» 

Şayet yalnız «öncelik ve ivedilikle» tâbiri 
kullanılmış olup da, o şekilde Yüksek Heyetin 
kabulüne iktiran etmiş olsa idi, iddianızı kabul 
etmek zorunda idim. Ama, ondan evvel «gün
demdeki diğer işlere takdimen» tâbiri Yüksek 
Heyetçe kabul buyurulmuş olduğu için, size 
söz vermem mümkün değil, özür diliyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, buna imkân olup olmadığı hususu konuşu
labilir, nihayet bir kanun var ve nihayet bir 
usulümüz var. Bunun dışına çıkmaya imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — Yüksek Heyet kabul etmiş, Sa
yın özden. Ben başka bir şey yapamam ki. Yük
sek Heyet kabul etmiş. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyuran, usul hakkında söz ve
rirseniz, ifadelerim zapta geçer. Tabiatiyle yi
ne siz bildiğinizi yaparsınız. 

BAŞKAN — Sis; usul hakkında fikrinizi 
tesbit etmek istiyorsunuz, buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, kimsenin hatırına 
bir şey gelmesin. Bu 6964 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tasarı
nın buradaki müzakeresine mâni oluyor diye 
böyle bir vehim içine tabiî bütün arkadaşlarım 
girmezler. 

Ben yalnız burada bir usul meselesini ortaya 
koymak istiyorum. Sayın Başkanım buyuruyor 
ki, «Heyeti Umumiye böyle karar verdi, böyle 
tatbik edeceğiz.» Ama, Heyeti Umumiyenin ver
miş olduğu karar Tüzüğe, Anayasaya ve sair 
içtihatlarımıza ve teamüllerimize aykırı ise, 
mahkemeler kendi kararlarından döndükleri gi-

7. — GORÜŞÜÎ EN İŞLER 
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bi, biz de karanınızdan döneriz, usul hükümle
rini tatbik ederiz, bundan daha basit bir şey 
olamaz. Binaenaleyh illâ böyle karar verilmiş
tir, bu karar kesindir, bu değişmez diye bir hü
küm yok, ve bir zorunlukla da karşı karşıya de
ğiliz. 

Maksadım şudur: Muhterem arkadaşlarımı
zın ellerinde Tüzük vardır. Bunun 44 ncü mad
desini birlikte şöyle gözden geçirelim: Bu mad
dede gündemin hangi sıra içinde tanzim edile
ceği gösterilmiştir. Bu sıra değişmez, arkadaş
lar. Bu sırayı değiştirmek mümkün değildir. 
Sıranın içindeki meseleleri değiştirmek müm
kündür. Ne diyor burada, «Başkanlık Divanı
nın Genel Kurula sunuşları» Bunu yapar. On
dan sonra «B - ikinci defa oya konulacak iş
ler» Bunu da yapar. «Sorular ve genel görüşme
ler» diyor. Ve ilâhir gidiyor, kanunlar ve sai
re. Bunun bir maddesi daha var aşağıda. Son 
fıkradan bir evvelki fıkrada. Diyor ki, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci bölümlerde «yapılı işler, ko
misyonlardan Başkanlığa gelme sırasına göre 
görüşülür.» Yani bu bölümlerde bulunan ka
nunlar ve saire komisyonlardan gelme sırasına 
göre yer alacaklar. Bunda bir ihtilâf yok. An
cak, gerekirse Genel Kurul bu sırayı değiştire
bilir. Hangi sırayı değiştirebilir? Komisyonlar
dan gelme sırasına göre tanzim edilmiş kısım
daki sırayı değiştirebilir. Yoksa, gündemin so
rularını aşağıya bırakayım, aşağıdakilerini yu
karı çıkarayım diye böyle bir fetva çıkmaz bun
dan arkadaşlar. Dikkatle okunursa, meselenin 
böyle olduğu anlaşılır. Kaldı ki, biz burada 
daha ziyade denetleme, murakabe vazifeleriyle 
de mükellefiz. Kanunları, Millet Meclisinden 
geldikten sonra burada da gözden geçiriyoruz, 
bâzılarını kabul ediyoruz, basılarını veto ediyo
ruz. Fakat mühim olan bir vazifemiz de, Hükü
meti denetlemek vazifesidir. Nedir o?.. Sorular, 
sözlü sorular, yazılı sorular, araştırmalar ve sai
re. Bunların hiçbirisini nazarı itibara almıya-
caksınız, meselâ, bugünkü gündemde yazılı bir
takım sorular, birtakım araştırmalar, ve soruş
turmalar var. Bunları nazarı dikkate almıya-
caksınız, bunları en dibe atacaksınız, ama; bir 
kanun var; bu kanunu müzakere edeceksiniz. 
O zaman ne oluyor arkadaşlar? Gündemin fas
lındaki esas maddeleri değil, gündemin kısım
larını değiştiriyorsunuz. Buna hakkınız yok. 

Bu itibarla ben, bu meselenin bu şekilde müza
keresine ve böyle bir teamülün Senatoda tees
süs etmesine taraftar değilim. Kaldı ki, Yük
sek Heyetin kararları vardır. Salı gününü so
rulara hasrediyoruz. Hükümeti murakabe edi
yoruz. «Hükümeti murakabe etmeyiniz, bu ka
nunları behemehal çıkarınız» diye bir fetvayı 
buradan çıkarmak mümkün değildir, arkadaş
lar, 

Takdir sizindir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın özden'in söyledikleri Tü

züğe uygun düşmemektedir. Şöyleki: «Cumhu
riyet Senatosunun gündemi, Başkanlık Divanın
ca aşağıdaki sıraya göre düzenlenir.» der, 44 
ncü madde ve bu sırayı bir, iki, üç, dört, beş di
ye sıralar. Burada kastedilen bu sıra. burada 
zikredilen gündem sırasıdır. Bir. ikincisi; 45 
nci maddeyi aynen okuyorum. 

«Hükümet veya komisyon tarafından yazılı 
ve gerekçeli bir istek üzerine Cumhuriyet Se-
na/10311 uygun görürse bir tasarı veya teklifin 
diğer işlerden önce görüşülmlesine karar vere
bilir» bu kararı vermiştir, Yüksek Heyetiniz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Şimdi, daha önce sıraya girmiş olan arkadaş
larımı sırayla okuyorum ve yeniden söz istiyen 
arkadaşları da yazacağım. 

Sayın öztürkçine, Sayın Atalay, Saym Di-
keçligil, Sayın Ayrım, Sayın Hazerdağlı, Sayın 
Mete, Sayın Gündoğan, grup adına söz istemiş
lerdir. Başka söz istiyen Sayın üye?.. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Grup adına Feftmıi Baysoy. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Gündoğan, Güven Partisi grupu adına Sayın 
Baysoy. Şahısları adına Sayın öztürkçine, Sayın 
Atalay, Sayın Dikeeligil, Sayın Ayrım, Sayın 
Hazerdağlı, Slayın Mete, Sayın Soydan, Sayın 
özden, Sayın Atayurt, Sayın Ucuzal, Sayın Gü-
müşoğlu. 

Şimdi, bu sırada altıdan fazla arkadaşımız 
olduğu için her ihtimale karşı lehte, aleyhte ve 
üzerinde olmak üzere sıraya koymak durumuı-
da kalıyorum. 

;Saym öztürkçine? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Lehin

de. 

— 251 — 



C. Senatosu B : 15 15 . 12 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Ataiay 
!SIREI ATALAY (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?., Yok. Sayın 

Ayrım? 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağh? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aleyhin

de. 

BAŞKAN — Sayın Mete? 
avroSLiHiTTiN YILMAZ METE (Adana) 

— Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Soydan? 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın özden? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Atayurt? 
FAİK ATAYURT (Uşak) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu? 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — üze

rinde. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; bu yasama dönemi ilk kez, nor
mal görevimizi yapmaya başlıyoruz. Yasama 
görevimizin, bir buçuk aya yakın zamandan be
ri bu kürsüden uzak bulunduğumuz için, yapıla
madığım elbette üzüntü ile söylemek isterim. 
Ama, hemen başka bir üzüntümü de belirtmek 
zoruııluğunu duyuyorum. Yann; müemmen ol-
mıyan bir hükümetle Türkiye'nin en çilekeş in
sanlarının derdini halletmek tarih içinde haki
katen ender, olduğu kadar hazin bir rastlantıdır. 
«Yarını müemmen olmıyan hükümet» dediğimiz 
zaman bunu, parlâmentonun içinde siyasal bir 
manevra sonucu husule gelmiş siyasal sonuç 
olarak olmamanızı rica ederim. Türkiye'de bu
günkü durum çek öncelerden beri yavaş, yavaş 
âdeta bilinerek yaratılmış bulunmaktadır. Ve 
tug-ün «yarını teminat altında bulunmıyan, yarın 
varolup olmıyacağı münakaşa içinde bulunan hü
kümet» demeye sevk eden olaylar, dediğim gibi 
A. P. iktidarının çok önceden beri bile, bile 
hazırladığı ortamın sonucudur. Onun için bu 
kanunu burada konuşurken gücümüzü, bu ka

nuna karşı yönetmeliğimiz, eleştiri gücümüzü 
A. P. nin yıllardır takibedegeldiği çarpık, 
olumsuz ve Türk halkına yarar sağlamıyan 
renksiz politikalarını dile getirmeye çalışa
cağız. Hemen söyliyeyim, Ziraat Odaları Ka
nunu üzerinde yapılmak istenen değişiklikleri 
kapsıyan kanun maddelerini eleştirirken her
kesin bir hususu gözden kaçırmamasını istir
ham ederim. Ziraat Odaları hedef alınarak 
konuşulduğu takdirde sağlam bir sonuca va
rılamaz. Kanun, Ziraat Odaları hakkındadır 
ama, sadece Ziraat Odalarının mekanik işleyi
şi üzerinde kaldığınız ve eleştirilerinizi ona 
teksif ettiğiniz takdirde salim, doğru sonuçla
ra varamazımız. Kanun eleştirilirken Ziraat 
Odaları teşkilâtı ve onların faaliyetlerinden 
ziyade o odaların niçin bugün bu hale düştük
lerinin temel nedenlerini yani, yıllardan be
ri iktidarda bulunan A. P. nin temel politika
larındaki yanlışlığın sonucu olarak Ziraat 
Odalarının bugünkü duruma geldiği nokta
sını gözden kaçırmamaya ve özellikle bu hu
susa dikkatinizi teksif etmeye sizi yürekten 
içtenlikle davet ederim. A. P. iktidarının ta-
kibettiği politikalar sonucu Ziraat Odaları 
bugün Türkiye'de hemen herkesin üstünde 
söz ettiği konu olmuştur. Herkesin söz ettiği 
konu olmuştur çok daha ilerisinde Ziraat 
Odalarının zorunlu üyeleri olan bütün çiftçi
ler, Ziraat Odalarının bugünkü halinden illal
lah demek durumuna düşürülmüşlerdir. Bizzat 
üyelerinin beğenmediği bir teşekkül haline 
gelmiş bulunmaktadır. Kimler? Ziraat Odaları. 
Niçin? A. P. iktidarının; Ziraat Odaları, gide
rek tarım kesiminde ve tarımla meşgul olan 
insanlar için yaptıkları; yapmak istedikleri, 
daha doğrusu hiçbir şey yapmamaları sebebiy
le, bu şikâyetler bugün ayyuka çıkmış vazi
yettedir. Bu saygı değer farkı lütfediniz göz
den uzaklaştırmayınız. 

Şimdi, eğer sükûnetle ve usuletle Ziraat Oda
ları Kanununun doğuş günlerine nazar atfet
mek gereğini duyarsak, daha doğrusu bu yolu 
islersek nasıl bir zihniyetle kanunun tedvin 
edildiğinin, sonra nasıl uzun zaman uygula
madan uzak bıkarıldığının sonra nasıl uygu-
lnadıktan sonra tamamen faydasız hale getiril
diğinin hikâyesine değineceğim:. 

A. P. sinin ve onun g'enleri ve kronozomları 
bakımından ceddi Demokrat Parti, ki ikisi ara-
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3mda genel anlayış, inanış, tutum ve davranış 
bakımından lâşey mesabesinde bâzı farklar 
vardır, esasta ikisi de birdiler ve bilhassa her 
iki parti şu noktada musırdııiar; bir memleket
te bütün temel ihtiyaçlar, önemli sorunlar ve 
bu sorunlar yüzünden hayatı gayet güçlükle 
idame etmeye* muvaffak olan kütleler zaman 
zaman büyük, gösterişli, alâyişli araçlarla sus
turulan, tatmin edileceği kanısı ile kütleler 
avutulmakta ve aldatılmaktadır. 

koymuşlar. Ama, sorarlarsa bir kanun var mı? 
Var. Bütün tarımı kapsıyan bir kanuna sahi
biz, tarımda yaşıyanlarm kaderini değiştire
cek hukukî mevzuat budur diyebilelim ama o 
vasıtalarla, o araçlarla ziraat odaları tekniği 
ile hiçbir şey yapmıyalım ve yaptırmıyalım. Tu
tum, bu. 

Şimdi burada hâtıradır anmak zorunda kal
maktan bir nevi zevk duyuyorum: O sıralarda 
C. H. P. saflarında milletvekilliği yapan şim
di ise senatör Sayın Hazer arkadaşımız «Bu 
kanunun ölüden de daha ölü», tabiî caiz 
değil ama, evet «Ölüden de ölü doğduğunu ve 
bu araçla istenilen amaca varılamıyacağını» ifa
de etmiş. C. H. P. nin fikriyatını kemakân her dö
nemde bir doğrultuda bulunan fikirler olarak 
ispatlamak maksadı ile bunu söylemiştir. Bir 
kadirşinaslık olarak bunu belirtiyorum. Haki
katen öyle olmuş 1957 den 1963 lere kadar ka
nun o kısır, kötürüm, her hangi bir iş yapmaya 
ehliyetten mahrum kanun, 6 sene gibi uzun za
man hiç uygulanmamış. 1963 te işler biraz yo
luna girmiş ve uygulanmaya başlamış. Biraz 
ewel anlattığım gibi pek kısa bir zaman son
ra da asıl uygulama safhası 1965 ten sonra 
A. P. eliyle olagelmiş. 

Tekrar ediyorum; kusur ve kabahat ziraat 
odalarında değildir. O kanunu öyle yapanlar
da ve Ziraat Odaları Kanununda amaç diye gös
terilen hususları elde edebilmek için ziraat oda
larına imkân vermiy enlerdedir. Yani politik 
gücü elinde bulunduranlardadır. Tekrar, tek
rar bunun üzerinde durmakta sayısız fayda gö
rüyorum. 

Gayet açık; Ziraat Odaları Kanunu birinci 
maddesinde, Ziraat Odalarının görevlerini ya
sıyor. Bunlar arasında önemli olanları daha 
doğrusu enteresan olanları var. Bu birinci 
maddede yazılı olan hususlarda Ziraat Odaları
nın gayesi diye gösterilen kollar arasmda bir
çok şeyler var. «Her sahada ziraati umumi men
faatlere uygun bir şekilde geliştirme, mahsul 
kalitesini iyileştirme, müstahsilin kalkınmasına, 
Devletin ziraat program ve politikasının gerçek
letmesine çalışmak.» Gördünüz mü değerli ar
kadaşlarım, Ziraat Odaları Kanununun birinci 
maddesinde yazılı ve gaye diye gösterilen hu
suslar arasında özellikle Devletin ziraat politi
kası ve programını takibetmek görevi verilmiş 

1957 senesinde tarımda çalışanların sorunla- I 
larını çözmek için ayağa kalkan Demokrat Par- I 
ti iktidarı; bütün haşmeti, tantanası ve deb
debesi ile kürsülerde «tarımda çalışanların ka- [ 
derleri elimizle değiştirilecek, onlar da insan I 
onuruna yaraşır bir hayat düzeyine ulaşacak
lardır.» noktasından hareket ederek getirdiği 
ziraat odaları kurulmasına mütedair kanun ta
sarısı ile bütün bu sorunu, Türkiye'deki tarım I 
sorununun ve tarımda yaşıyanlarm sorunlarını 
çözeceğini ilân etmiş, üstelik bu tantanalı ilâna I 
daha çok teatraltheâtral, bir durum verebil
mek için de geçmiş zamanda tarım alanında ya- I 
şıyanlann sorunlarını çözmek için meydana ge
tirilmiş mevzuatı yermiş ve demiş ki «Ziraat Ni
zamnameleri ve buna benzer tarımsal düzen]e- I 
me araçları o kadar geriydiler, eksiktiler ve o 
kadar az iş yapma iktidarı içinde bırakılmışlar
dı ki, bu yüzden muvaffak olamadılar ama I 
biz şimdi Ziraat Odalarını düzenliyen bu ka
nunla geçmişten ders alarak bu teşekkülleri, 
bütün tarımda çalışanları kapsıyacak ve onla- I 
rrn ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde düzen-
liyeceğiz ve ziraat odalarını yetkili teşekkül
ler halinde zirat hayatına, tarım hayatına et- I 
kin birer müessese haline getireceğiz. Ziraat Ni
zamnameleri yetki vermediği içindir ki, Türki- I 
ye'de tarım hayatı bugün geri kalmıştır.» Ve 
ama, dediğim gibi, bu büyük sözlerine rağ
men ziraat odaları denilen ve Türkiye'de yaşı-
yan çiftçilerin hemen hepisimin zorunlu üye bu
lundukları ve her kasabada birer tane kurul
mak üzere düzenlenen teşkilâta yetki vermek 
şöyle dursun belki Ziraat Nizamnamesi zamanında 
bu odaların veya onların birliklerinin sahibol-
dukları yetkileri de ellerinden almışlar ve ziraat 
odalarına yetki vermek şöyle dursun, verdikle
ri vazifeleri yapabilmek gücünü vermemek için S 
ellerinden gelen bütün mâni sebepleri kanuna j 
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olan odalara, önce bu görevi niye yerine getire-
miyorsunuz diye bir sual sormaya imkân yok. 
Çünkü, Devleti elinde bulunduran iktidar he
nüz bir ziraat program ve politikasına sahip de
ğil ki, o politikayı niye ııygulannyorsnn diye 
Ziraat Odalarına soracaksın ve Ziraat Odaları 
üzerinde bunca münakaşanın sebebini ya da mü
nakaşanın etkinini Ziraat Odalarının kendi
sinde arıyacaksm, hayır, büyük bir aldatmaca
nın, korkunç bir yanıltmanın içine düşmemenin 
çaresini aramak lâzım. Bir mütearife haline gel
miştir Türkiye'de; tarım ve tarımda yaşıyan-
lar Türkiye'de değil dünyada yaşıyanlarm en 
hor ve hakir kesimini teşkil ediyorlar. Hor ve 
hakir diyorum, bir tarımcı ailenin çocuğu ola
rak söylüyorum, yaşamışım, ceddim yaşamış, 
biliyorum. Hakikaten hemen her dönemde, 
ama özellikle son zamanlarda, muazzam bir hor
lanma içinde; yoksulluğun, giderek fakirleşme
nin çok kimsenin bilmediği ıstırabın içinde ya-
şıyan tarımdakileri, «Ziraat Odaları Kanununu 
çıkarıyorum.» demekle veya onu çıkarmakla 
kurtaracağını sananların ülkeye yaptıkları kö
tülükleri saymakla bitiremem. Türkiye'de en 
ziyade durumu bozuk insanların kesimi tarım 
kesimidir. Türkiye'de tarım, bünye olarak fev
kalâde karşıt bir biçimde gelişmektedir. Türki
ye'de tarımda çalışanlar ne yapsalar, bırakınız 
yaşamayı, yaşamanın en alt düzeyi oln sadece 
fizik olarak, mihanik olarak, mekanik olarak 
karın doyurma imkânına dahi malik olamıyacak 
derecede durumları bozuk bir kesimdir. Bunu 
bilmiyorsanız o zaman Devlet istatistik Enstitü
sü mü yoksa dıştaki araştırmacı kurumlar mı, 
yoksa içinizde, içimizde bu meselelerle uğraşan 
Türkiye Ziraat Odaları. Ziraat Mühendisleri 
Birlikleri gibi mi ya da bütün bilim adamları
nın yazdıkları kitaplarda yazıldığı gibi mi, ama 
nereden olursa olsun, edinebileceğiniz malûmat
la öğreniniz, öğreniniz ve buraya çıkıp da Zi
raat Odaları Kanununda tadilât yapmakla zira
at kesiminde yaşıyanlarm hayatlarında müessir 
iyileştirmeler yapacağınızı iddia etmeyiniz. Et
meye kalkışmayınız, kalkışmayınız iktidarda 
bulunduğunuz bütün sürece yalnız tarımda olan
ları değil, bütün sınıfları, gelir dağılımında, 
âdil paylarla hisselerini alma imkânından mah
rum bırakıcı bir politika takibettiğinizde, - sı
rası gelmiş olduğu için söyliyeyim - Türkiye 'de-
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ki kaynaşmanın nedeni nedir? Bir tek esaslı ne
deni vardır. Herkes emeğinin gerçek karşılığı
nın kendisine verilmediği, gelir dağılımında bü
yük adaletsizlikler içinde kendisinin perişan 
edildiği noktasından çıkmakta ve feryada baş
lanmaktadır. Talebe de bunun için ayaktadır, 
bir bakıma, işçi de bir bakıma bunun için ayak
tadır. öğretmen de bir bakıma bunun için ayak
tadır, memur bir bakıma bunun için ayaktadır, 
hele çiftçi maalesef 70 bin köye dağıldığı için 
bir araya gelemediği için, böylesine suni örgüt
lerle örgütlendiği için ancak yer yer sesini çı
karabilmektedir. 

Efendiler, gelir dağılımı adaletsizliği mem
lekette varsa ve kötü bir şekilde devam ediyor
sa o memlekette iktidarlar mütemadiyen san
dık dayanaklarını ileri sürsünler, bizzat sandık
tan çıkan oyların sahipleri ile kendi iktidarları 
arasındaki çelişkiyi çözemezler. G-elir dağılımı 
adaletsizliğinin ferman ferma, hükümferma ol
duğa bir ülke aradığınız zaman Türkiye'yi bu-
lacaksmız. Türkiye'de bütün kesimlerde gelir 
dağılımı adaletsizliği var. Türkiye'de yalnız 
gelir dağılmıı adaletsizliği var demekle bitmi-
yecek. Çok adaletsizlikler var. Ama en az Türk
lerin verdikleri ile meydana gelen bütçelerden, 
Hazinelerden milyarlar ve milyarların nereye 
gittiğini bilmedikleri, yahut yavaş yavaş farkı
na varmaya başladıkları bugünlerde toplumsal 
kaynaşma yerine ne bekliyorsunuz? Şurada ce
bimde kesip sakladığım, geçen sene bütçe ko
nuşmaları münasebetiyle istifade ettiğim ve 
Devletin meselâ Plânlama Teşkilâtı eliyle sağa, 
sola peşkeş çekilen hiçbir anlamda, hiçbir değe
ri - o anlamda değeri - olmıyan hareketleri ve 
makaleye konu olmuş fonların, sosyal fonların 
daha doğrusu kamusal fonların dağılımı ile 
Türk ülkesinin uğradığı kayıpları yavaş yavaş 
farketmeye başlıyan ahalinin baş kaldırması 
sizi niye gocunduruyor da tutup burada geli
yorsunuz, «Anayasadaki hürriyetler çok olma
sa Türkiye'de toplumsal olaylar az olur.» gibi 
hafızane kaziyelerle ortalığı başka yerlere, zi
hinleri başka istikametlere çevirmeye çalışıyor
sunuz. Hangi Anayasa hürriyetine dayanıyor 
baskaldıranlar - tabir caizse - hareket edenler, 
diyelim ki, Anayasanın (x) maddesine, istedik
leri ne; çoğu yerde çoğu zaman - biraz evvel arz 
ettiğim gibi - ya gelir dağılımı adaletsizliğinden 
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kendilerinin içine düştükleri zor durum, ya da 
kendilerinin sayileri sonunda Devlete verdikle
rinin hiç de bu memlekete faydalı olmıyan in
sanlara veya kesimlere aktarılması yüzünden 
başkaldırıyorlar. Burada mugalâtaya, dema
gojiye hacet yok, öğrencilerin birbirlerini vur
malarını ne dereceye kadar iç sızısı ile ve ne de
receye kadar yürek acısı ile izlediğimizi daha 
bugün Genel Başkanımız ifade etti. Basın bili
yor, yarın herkes öğrenecek. Ama, bütün olay
ları böyle birtakım dramatik sonuçla sonuçla
nan mevzii yerlere çevirdiğiniz zaman giderek 
bütün Anayasayı kapatmaya çalışan bir zihni
yetin içine düşersiniz, inanınız ki, bunda muvaf
fakiyet sağlıyamazsınız. Sağlıyamıyacaksmız. 
Yanlış yollara düşüyorsunuz desem, beni mu
halif bir partiye mensübolduğımı için kabul et
memek mazeretini kullanacaksınız. Aslında hak
lı olduğumu ikrar edeceksiniz. İşte burada bi
raz evvel söylediğim kamu kaynaklarının 1967 
den bu yana en az 17 milyar lirasının vergi ia
desi, gümrük muafiyeti, vergi taksitlendirmesi 
ve buna benzer birtakım malî sübvansiyonlar 
ile heba edildiğini iddia ediyorum, ortaya koyu
yorum, bunu siz de biliyorsunuz. Programları
nızda var ya da kararnamelerinizde var. Niçin 
bu sübvansiyonlar, bu malî destekler sistemi 
kabul edildi Türkiye'de, bunu bilmiyor musu
nuz? önemli fevkalâde yararlı olacağı sanılan 
bir gaye için konuldu. Türkiye'de bölgeler ara
sı dengesizlik vardır, Türkiye'de sanayileşme 
zorunluluğu vardır, Türkiye'de insan gelirleri 
arasında büyük dengesizlik vardır, işte sübvan
siyonların temeli, hukukî nedeni, ekonomik se
bebi bu idi. Sorarım size, 17 milyarına kıydı
nız bu Devletin, bu memleketin milletinin. Kaç 
tane fabrikayı Kars'a veya Mardin'e veya Ur-
fa'ya ya da Diyarbakır'a kurdurabildiniz, para 
verdiğiniz adamlar eliyle? Devlet eliyle kurduk
larınızı söylemiyorum. Para verdiğiniz adam
lara kaç fabrika kurdurdunuz az gelişmiş bölge
lere? Şellefyan düzeni hâkim oldu. Neden pa
rayı alanlar az gelişmiş bölgelere gitmediler? 
Az gelişmiş kesimleri de ele almadılar. Meselâ; 
tarımda faaliyet göstermediler, Şellefyan aklıy
la hareket ettiler. İstanbul, izmit berzahına 
- birçok kereler burada biçimini ve mahiyetini 
belirlediğimiz yerlere - yatırdılar. Çoğu da sa
nayie değil merkantil kesime aktı, gitti. Bu, 

1 şimdilik 2 - 2 , 5 senede başardığınız marifet. 17 
I milyarın hesabını soruyorum sizden. Bana bu

rada Çaycuma'da Kâğıt Fabrikası ile başka bir 
yerdeki çimento fabrikasından bahsedemezsiniz. 
Onları size yaptıran bizim ekonomi politikamız, 
daha doğrusu, Türkiye'nin ekonomi politikası
dır. 

Şimdi siz gelip, Ziraat Odaları Kanununda 
değişiklik yaparak, Türkiye'de bütün tarım ke
siminde çalışanların hayatlarını düzeltiyoruz 
iddiası ile kimsenin karşısına çıkmaya yüzünüz 

I yoktur. Olamaz, çünkü siz onda dahi bizzat 
doğru yolda değilsiniz, önce doğruları bilecek
siniz, Türkiye'de toprak sorunu var mı, yok mu? 
Yıllardır münakaşa ediyoruz, kabul etmiyorsu
nuz. Türkiye'de toprak dağılımında geniş ada
letsizlik vardır diye bangır bangır bağırılan bu 
kürsülerde siz her zaman fevkalâde usta bir al-

I datmaca ile «Biz mülkiyetin halis bekçileriyiz.» 
deyip, aslında sizi desteklediğini sandığınız, 
birtakım varlıklı çevrelerin şikâyetlerini önle-

İ mek yolu ile milyonları, 22 milyonu en az, her 
gün biraz daha başından aşağı itmek suretiyle 

I bu toprak dağılımı dengesizliği yüzünden se-
I falete duçar ediyorsunuz. (A. P. sıralarından, 
I «Tarım, reformu geliyor» sesi.) 

I Ve şimdi işitiyorum, toprak reformu adı al-
I tmda kıvıramadığınız toprak dağılımındaki 
I dengesizliği, «tarım reformu» adı altında bir 

yutturmaca ile getirmeye çalışıyormuşsunuz. 
Şimdi, Ziraat Odaları Kanununda bu konu ile 

I ilgili maddeler var mı? Var, sayın itirazcı - kim
sen bilmiyorum - . Açarsan 1 nci maddesinde 
- değiştirmediğiniz 1 nci maddesinde - bu var. 
Aracı eline teslim ettiğiniz bu maddede yaptı
ğınız değişiklikte bunlar var. Meraklanmayın, 
ya okumasını öğrenin, ya da gelin burada konu
şun orada mırıldanmakla bu iş olmaz. Emek is
ter bu emek! «Bir insanın büyüklüğü önemli 
değildir.» diyor, biraz evvel okuduğum bir 
yazıda. «Büyüklük insanda değildir. Devamlı 

I olarak ve emek sarf ederek yaptığı iştedir.» di
yor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Elâle-
min sözünü satma orada. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Belki 
büyük olmanın yollarını böyle aramanız lâzım 
gelecek. Türkiye'de, zannederim ki, çalışmamak 

| bu küçüklüğü yaratıyor. Şimdi, toprak soru-
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nu çözülmeden bu memlekette, topraktaki ada
letsizlik çözülmeden hangi Ziraat Odasının ne 
yapmaya kudreti var. Ziraat Odası var; adam 
içinde üye, - topraksız yahut az topraklı - ya
nında Hazineye ait, kamu kuruluşlarına ait, ya 
da şahıslara ait optimum büyüklükten fazla ara
zi var. Adama, Ziraat Odasındaki insana, Zi
raat Odasına topraktaki bu dağılım dengesizli
ğini gidermek için hangi salâhiyeti verdiniz de 
bu kanunla siz tarım meselelerini coşuyorum di
yerek ortaya çıkıyorsunuz? 

Türkiye'de, tarımda toprak dağılınundaki 
adaletsizliği kabul etmediğiniz müddetçe ve onu 
doğru, bilimsel yollarla çözmeye kalkışmadığı
nız müddetçe bir değil yüz defa Ziraat Odaları 
Kanununu değiştirgeniz tarımda ve orada yay
vanların hayatında iyileştirmeye muvaffak ola
mazsınız. Hiç şüpheniz olmasın, muhakkak ta
rımda toprak dağılımındaki adaletsizliği refor
mist bir davranışla gidermeye mecbur kalacak
sınız. Ve ama o saman şampiyonluğunu, yapa
caksınız. Biz yıllarca söyliyeceğiz, :,te arkasın
dan gelip - eğer ömrünüz vefa ederse - burada 
yapmaya çalışacaksınız. Böyle olacak bu. 

Toplumlaştırmadan bahsettiğimiz olmuştur 
bizim toprak reformunda, Küçük arazi birim
lerinin verime tesirlerinden bahsetmiştedir ve 
bunu bilimsel olarak incelemiştedir, toplulaştır
mayı gerekli bir toprak reformu temi olarak 
işlemiştedir. Ona da karşı çıkrmşsmtzdm' <.Ha
sıl olur babasının, dedesinin orada çalıştığı ara
ziyi başkasına bırakıp da kollektivist usullerle 
toprakları mâhlûl hale getirecskrinte, nonra 
herkese miktarı kadar vereceksiniz» demiş süite
dir ama sanırım, ki, tarım reformu diye söyledi
ğiniz, aslında tarım reformu olmaktan ziyade 
belki de gene bir aldatmacadan ileri gitmiyecek 
olan. bir kanunla, bunu da yaparsanız zor altında 
kaldığınız1, kabul edeceğim. Peki, Türkiye'de 
yalnız toprak dağılımında mı adaletsizlik var? 
Ve bu adaletsizlik giderilmeden Türkiye'de Zira
at Odaları Kanununun değistirilmesiyls bir re
yin halledilebileceğini iddia ediyoruz diyecek
siniz? Hayır, daha tarım kesiminde Türkiye'de 
- tâbiri caizse - yakası aedmacbk toruıluv ~v \ 
Çok ilgine sorur!"r "" - Fe, ;-" . i 'e ' ; l ^ ı ; 

ğimte sözler burdar ama " a ı l i . ^ ' v i - -~m- r 
zarı semine almadığı v» Adalet Pcı'i "iki "svk: 

- ashabı kelıfin daldığı - uykuya daldırdığı ko
nular. 

Bakınız, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin, 
toplamsal çatışmaların baş nedeni olduğunu söy
lediğim zaman, neden böyle ifade ektiğimi stee 
bilimsel bir tetkikten aldığım rakamlarla ifade 
etmeye çalışacağım. Türkiye'de gelir dağılımın
da en küçük dilimi alan insanların Türkiye'nin 
nüfusunun en büyük dilimini teşkil eden tarım
cılar olduğunu söyledim. 1969 yılında tarım 
sektöründe aktif nüfus başına - topyekûn nüfus 
değil - düşen tarımsal safi hâsıla 2 624 lira ol
muştur. Buna karşılık aynı yıl memleketimizde 
aktif nüfus başına 5766 lira düşmüştür. Tarım 
dıgı sektörlerdeki aktif nüfus başına ise 13 164 
lira düşmüştür. Tarımda yasıyanlarm, aktif 
olarak çalınanların bütün yıl çalışmalarına kar
şılık hisselerine düşen hâsıla 2 624 lira, tarım dışı 
sektörde 13 bin küsur lira, Bu kadar derin, 
acık, seçik, kesin gelir düşüklüğü tabiî adalet
sizliği varken sis Ziraat Odaları Kanunundan 
birkaç maddeyi değiştirerek tarımda iyileştirme 
yapmaya, kanunun gayelerini tahakkuk ettir
meye kalkıyorsunuz. Veyl zayıf düşüncenize! 
Türkiye'de 13 bin ile 2 "bin arasındaki fark 
gelir dağılımı eşitsizliği değildir de nedir? Bana 
izah ediniz, Bu eşitsizliği kaldıracak teknikle
riniz, programınız, politikanız nerede? «Biz 
iktidara geldikten sonra Ziraat Bankasına de
dik ki; biraz daha kredi veriniz.» Dediniz, tabiî 
diyeceksiniz, tabiî, iktidara geldiğiniz zaman 
memleketin n ü f e u 30 milyon bile değildi, simdi 
33 milyon., iktidara geldiğiniz zaman Türkiye'
nin gayrisâiı millî ha cilâsı 65 - 70 milyar civa
rında idi, şimdi 100 milyara yakın - Bu zama
nın fiyatları ile söylüyorum, biraz daha geçkin -
lîl, tabiî kredi ve tabiî mevduat ve saire vesaire... 
E ; verdiniz de ne yaptınız acaba? Meselâ «kredi 
üzerindeki mükemmeileştirmeler yüzünden, ikti
darımız şahane kredi düzeni yüzünden tarımda 
kalkınma İrzımızı plânın öngördüğü % 4 ten 
% 8 e çykarchk» diyebiliyor musunuz? Aksine, 
planın öngördüğü kalkınma hızını % 4 ten % 
bire indirdik demeğe meobur değil misiniz? Bu 
halde değil misiniz? 

Şimdi, gazetecilere hitabdtmek istiyorum. 
Ne için?.. Değerli arkadaşlarım, «bilmem ne na
sıl kurtulur» gibi bir hikâye söylemiyeceğim. 
Sayın arkadaşlarımdan da rica edeceğim; bera-
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ber şu anda bir istitrat- yapıyorum. Bu kürsü- ( 
lerde Türk Milletinin temsilini ve temsilcileri 
eliyle idaresini gayet rejim olarak kabul ediyor
sanız - geçende benim idare kurulumda tezek
kür edilip karara bağlaman bir hususu muhak
kak nazarı semi'e almanız gerekir. O da su; I 
toplumsal gelişmede önemli etken teknolojik 
golişıııelerdir. Üretim araçlarındaki değinmeler 
giderek en üst sosyal yapıyı etkiler. Bu, bir doğ
ru görüştür. Ama Türkiye'de bir, bir parlâmen
to düzeni içinde teknolojideki gelişmeyi taki-
bedememe yüzünden en üst kurum olan haber
leşmeyi sa.ğlıyamaz haldeyiz. Kısır bir döugü 
içindeyiz ya da, verimsiz bir usul uyguluyoruz. I 
Efendiler, teknoloji değişti. Bugün saat 17,00 de
ki konuşmalarımız yarın, basılı olarak, herkesin I 
elinde olmuyor, goç intikal ediyor. I 

BAŞKAN — Sayın Gündoğam efendim mev
zuu biraz taslıyorsunuz galiba, rica € demeğim, I 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bağlı-
yamazsam .size müracaat ederim.. Bağbyamaz- I 
mazsam derim ki. . I 

BAŞKAN — İstirham ederim. OJalır ve I 
Odalar Birliği üzerinde görüşüyoruz. - I 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Odalar 
için söylüyorum, Obalar Birliği Esnnnunda ya
pılan değişikliğin bir aldatmaca olduğunu Türk 
Milletine anlatabilmek için. C. E. P. Cumhuri
yet Senatosu Grupu İdare Kurulu düşünîü ki: 
eğer saat 15,00 te toplanmaya devam edersek I 
bu kanun hakkında yaptığımız görüşmeden te
ki dahi basına intikal etmez. Etmediği için de 
Türk kamu oyu Odalar Birliği Kanunu hakimi- I 
da hiçbir partinin, hiçbir parlamenterin s öz İh? ü 
duymaya kadir olamaz. Öyle ise, gidelim Sena- I 
tomuza, teknolojinin değişmesi yüzünden basın
da uygulanan yeni teknik ve unsura uyalım, 
Parlâmentoyu, geleneksel olarak 15,00 te topla
mak yerine, 14,00 te toplıyalım, 13,00 te toplı
yalım, 11 de toplıyalım. Müzakereler o zaman I 
başlasın ve bu kanunlar üzerinde yaptığımız mü
zakereler de basına vaktiyle geçebilsin. Herkes, 
kamuoyu, millet haberdar olsun. Eğer, biraz 
evvel söylediğim gibi demokrasiyi bir rejim 
olarak kabul ediyorsanız, onun gereklerini ye
rine getirelim. Tabiî tahmin ediyorum; bütün 
tutucular gibi, yeni teknolojiye yeni üretim 
usullerine, yeni basın düzenine, biz parmak bas- I 
tığımız için size itiraz düşer. Başka hirşey düş- | 
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( mez. Ama sonunda elbette kamu oyunun olus-
marjı bakımından bu düzene gelmeniz gerekir. 
işte simdi saat 16,30 da bütün basına soruyo
rum; mümkün mü? Beni bırakın, benden sonra 
gelecek bir kimse burada en kıymetli fikirleri 

I ifade et?e saat 17,00 den sonra, 18,00 den sonra 
basma intikali mümkün mü Sonra, gittiğiniz 
yerlerde halk «Ziraat Odaları Kanunu hakkında 
ne konuştunuz, niye mücadele etmediniz, bizim 
aldatılmamıza niye mâni olmadınız?» Dedikle
ri ;mma:n ne cevap vereceksiniz? «Efendim, ko-
nıvû.uk» Hayır, beyle bir şey olmadı. «Efendim, 
ekili. Basın yazmadı» Haklılar... Basın, halkın 

I malıdır. 

ILİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ama 
Ulus sizin mahııızdır. 

FİKH5T GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
l-?.3în halkın malıdır. Ama basına siz imkân bah-
şs'tmeaseniz olmaz. 

Şimdi, bırakalım; asabileşmiyelim. Lütfedi
niz, geoen gün bir gün fazla çalışmayı önerdiler. 

I O s-rala s:z istedim mümkün olmadı, şimdi söy
lüyorum Üretim aracı değişti, basın tekniği de-

I ğkti. ü.-tyap' değişti. Siz de çalışma metotları
mın değiştireceksiniz. Erken toplanacaksınız. 
Toplanmazsam?. kamu oyu oluşmıyacak; oluş
madığı zaman da siz, işte bir gün «bilmem ne 
nasıl kurtulur» gibi demokrasiyi kurtarma ça -
bamua dikeceksiniz, Size, nâçiz grupumun idare 
korulunun faydalı bulduğu bir düzeni anlat-

1 tim vo- işte o düzen içinde imiş gibi farzederek 
burada soyliryorum, 

(Mir dağüımındaki adaletsizlik üzerinde 
durdum Peki, acaba tarım işletmelerimizin 
bütün ünü bu işletmelerde yaşıyan kimselerin 

I hesabı, bacımından tarımsal gelirin ne kada-
uıuı ne kadar bir bölümü, alıyor, onun üzerinde 
bir iki. rakam vereyim de neden Türkiye'de top-

I luınsa! olaylar oluyor? Neden bu kanun bir 
aldatma çadır? Diyoruz onu anlamak mümkün 
okun, 

Tarım işletmelerimizin % 98,3 ü tarımsal ge
lirin % 36,8 ini, geri kalan 3,7 si ise gelirin 
% 33,2 sini alıyor. İsterseniz burada vatan na-

1 sil kurtulur veıra Silistre destanı söylemek. 
mümkün. Ama Türkiye'de, özellikle Parlâmen
toda tarımda yaşıyanlarm, işletme sahiplerinin 

I yüzde kaçının tarımda doğan ekonomik var-
I lıklarm yüzde kaçım aldığını, 37 sinin de % 33 
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ünü aldığını öğrendiğimiz, kabul etmediğimiz, 
bunun bir çarpıklık olduğunu, bir toplumsal 
bozukluk olduğunu, bir düzen sefaleti oldu
ğunu anlamadığımız müddetçe mütemadiyen 
birtakım kurtarıcı formüller ararız. Bunu 
yapmaya mecburuz. Meselâ; tarımda yapılan 
ekonomik yarlığın ancak 4,1 inin yatırıma gide
bildiği, geri kalan % 96 sının o kesimdeki çift
çilerin yasaması için sarf ettikleri, istihlâk et
tikleri gelir sağlayıcı etkiden başka etki yap
madıklarını düşünemem, anlıyamaz, idrak ede
mez ve gelirlerin ancak 4,1 ini yatırıma ayı
rabilen bir kesimde Ziraat Odaları eliyle; ya
ni Devletten alınacak bir milyon veya Tica
ret Borsalarından alınacak bir sene evvelki 
gelirinin % 5 i tutarındaki katgı veya sair ba
sın masraf], üye aidatı gibi bu küçücük para
larla 22 milyon insanın içinde yaşadığı şu 
kaba çizgilerle çizdiğim hayat tablosunu de-
ğiştireceğinisi sanıyorsunuz. Bu, bir büyük al
danma demekten öteye söz gelmiyor aklıma. Ge
liyor da söylemek âdaba aykırı oluyor. 

Değerli arkadaşlarını, Türkiye'de ekono
mik fazlayı kisei şahsiyelerine akıtmasını bi
len tabakalar arasında en önemlisi aracılar ve 
tefeciler deriş, biz yıllar yılı. Ve giderek bu 
ekonomik ziyadeyi kendilerine akıtma mari
fetini gösteren tefeci düaeni değişmediği tak
dirde tarımda hiçbir iyileştirmenin yapılmıya-
cağını söylediğimiz zaman ticarete karşı ol
duğumuz, şermameye karşı olduğumuz mülki
yet aleyhtarı olduğumuz yalanı ile bunun 
karşısına çıkarlar. Usta bir propaganda tak
tiğiyle de ekseriya bunu başkalarına kabul et
tirmeye çalışırlar. 

Değerli arkadaşlarım, teşkilâtlanmamış kre
di müesseselerinden bahseden bütçe kanunları 
geçmiştir, bu meclislerden. Bu sevinç verici bir 
olay mıdır? Yoksa düşündürücü bir olay mıdır? 
Sevincinin karşılığını söylemiyorum. Teşkilât
lanmamış kredi müessesesinden bahsedilmiş; 
tefeciler kanunlara girmiştir, ki bizde galiba 
halâ meri tefeciliğini meneden kanun da var
dır, geçmiştir ve Ziraat Mühendisleri Odasının 
son yapmış oldukları kongrede tefecilerin ta
rımda nasıl bir soygun düzenini çalıştırdıkla
rı, işlettikleri ve tefecilerin tarımı diğer kredi 
dilimleri içinde ne miktar beslediklerine dair 

rakam, veriyorlar. Kongrelerinde konuşulan ra
kamlar burada. Mahsus okumayacağım araş tıra
şınız diye. Göreceksiniz ki, haklı olacağım, inşal
lah haksız çıkacak bir tarafımı bulursunuz 
da burada bana cevap verirsiniz, istiyorum 
bu münakaşayı açmak. Tefeci düzenine mâni 
olmaya niyetli değilsiniz. Eh, Ziraat Odaları 
ile ziraatte kalkınmayı sağlamanız imkânı var 
mı? Ben çalışacağım. Zaten biraz evvel anlat
tığım gibi 2 624 lira düşecek benim payıma, 
bununla % 50 ye varan, % 60 a varan, % 70 e 
varan, mübalâğasız % 25 e varan faizle aldığım 
kredilere vereceğim, büyük bir kısmını. Şimdi 
tefeci düzeni var mı? Var. Kimin önünde? Gö
zünün önünde. Nerde? Televizyonda, radyo
da. Trabzon'da fındık soygununu yazıyor, gös
teriyor. Bizzat tefeci ikraz ediyor. Tabiî diyor, 
Trabzon'da veya fındık ekimi yapılan Giresun'
da ve o havalide fındık alımı için gerekli ser
mayenin yahut kredinin tutarını diyelim 15 ola
rak tanımlıyor. Tekrar ediyorum, araştırasınız 
diye. «Devletin fındık üreticisine kredi olarak 
verdiği 1/30 yani yarım, bir dahi değil, biz tabiî 
geri açığı kapatıyoruz», kapatırken de tabiî hak
kımız değil mi, kazanacağız» diyor. Sömürü 
düzeni var dediğimiz zaman hâlâ olmaz... Bu 
lâflar sosyalist lâflarıdır. Peki, kapitalist eko
nomi politikası sömürü diye bir şey bilmez mi 
demek istiyorsunuz? Sömürmez mi bu kapita
list ekonomi politikası kimseyi? Yani bu bir 
insevî ya da peygamberi bir düzen midir M, 
sömürüden bahsettiğimiz zaman sosyalistlik ve 
saire ile itham etmeye kalkarsınız ahaliyi? Kö
tü yoldasınız dediğimiz zaman neden inanmı
yorsunuz. Siz, güya bizi iskât etmek için, sos
yalizm, komünizm, heyhülâlarını milletin kar
şısına çıkarıyorsunuz. Bununla hakikaten bizi 
susturuyorsunuz, belki bir dereceye kadar oyu
muza da tesir ediyorsunuz ama bir şeye de 
mâni olamıyorsunuz. Giderek sömürü yüzün
den bugünkü hale düşüyorsunuz. Herkes size 
karşı baş kaldırıyor. Sizi, sizden başka hattâ 
siz dahi istemiyorsunuz, iddia ediyorum. Emi
nim ki, bugün fırsatını bulsanız yapacağınız 
ilk iş Allahaısmarladık... Ama bu mümkün de
ğil, bir sürü.... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bunun kanunla ne alâkası var! 

FİKEET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sömü
rü düzenini kaldırmadan Ziraat Odalarında de-
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ğişiklik yapan adamların halini işaret ediyo
rum, Sayın Başkanım. Söyleyin, tercüme edin 
sözlerimi. 

Şimdi, siz böyle düşünüyorsunuz, tabiî böy
le düşündüğünüz için başınıza bunlar geliyor. 
Niye köylü 2 614 lirada da dışardaki kesim 
13 000 lirada? Kader mi bu? Kabul etmiyor köy
lü bunu. «Kader değildir» diyor, söylüyor. Ni
ye diyor bu? Eskiden öyle idi. Hattâ köylü gi
derek Cenabı Allahm, tarlasına bu sene az yağ
mur yağdırmasının kendi suçundan değil, yağ
mur yağmadığı zaman sulama tesislerini yapmı-
yan Hükümette buluyor. Akıllandı, eskiden öy
le demezdi. «Allah vermedi» derdi. Şimdi, demi
yor. «Hükümet, Hükümet olsa burasını sular
dı. Tabiî bu yağmur böyledir» diyor. Biliyor 
köylü tabiatın kanunlarını. O eskidendi o, onu 
yutturdunuz, imamla, şeylerle, bâzı çevrelerle 
iktifa edilip yutturulan eski yutturmacıları ge
tirmeye çalışıyorsunuz. Kabahatiniz burada. 
Ondan yerinize sahip değilsiniz, ondan düşe
ceksiniz. Yoksa 2 614 lira kazanan aktif çift
çiye karşı 13 000 lira kazanan merkantil bir in
sanın gelir dağılımındaki payları 2 000 ile 4 000 
- 2 000 ile 5 000 gibi eh, biran için kabule şayan 
bir ölçüyle inse ne der çiftçi? Nankörlük mü 
«der sanıyorsunuz. Ama 2 600 lirayı kendisine, 
13 000 Şellefyan'a verdirdiğiniz gün çiftçi si
zinle gırtlak gırtlağa gelecektir. Merak etme
yin, çareniz kalmamıştır, çareniz kalmamıştır, 
bu çelişki çözülecektir. Çiftçi, köylü bize oy ve
rir çelişkisi çözülecektir, çözülmek üzeredir. Siz 
de görüyorsunuz. Çaresi yoktur, çünkü artık 
buna bakmak gerekiyor, 2 600 ile 13 000 ara
sındaki farkı... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Zavallı, 
rüya görüyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim
di, yalnız o mu? Bir şey soracağım size : Tür
kiye'de tarımda gelişme hızımızın sıfır merte
besinde olduğu gerçeği karşısında ne düşünü
yorsunuz, değerla iktidarlar? Ne düşünüyorsu
nuz?... Neden dolayı tarımda kalkınma hızımız 
4 olması gerekirken sıfır, hatta sıfırın altımda? 
Heİ3, siz bunu ^srspeiklfcifm'izi daha doğrusu 
•haki| açınızı, bakış aletinizi bira.z da hurdefbini 
hale getirir, kesim kesim, sıfırla 20 dönüm top
rak sahibinin bu düşüşteki aldığı payın o sefa-
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| islini hesab ederseniz, ns düşündüğünüzü bana 
I ifade edecek misiniz burada? Ziraat Odaları 

Kanununu değiştireceklermiş, ne yapacaklar-
•mıg? iste efendim, Ziraat Odalarında, Ziraat 
Odaları Meclisi seçilirken 39 kişi dağil, 21 kişi 
gdsinmiş kasalardan. O, öyle oTmasınmış da 
içinden 3 kişi gekinmiş, yok 20 kişilik heyet 
oînü:mmı:3 da 5 kişilik olsunmuş. O, olsun efen-

I 'Ciiler, bütün heyetleriniz öyle okun, istediğiniz 
(kadar olsun. Ne değişir? 

RİFAT Ö3TÜRKÇİNE (İstanbul) — Millet 
öyle istiyor. Sizce illet, bizce millet. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Millet 
kendini kandıranları da bilir. Ne değiştirirsiniz? 
îanrrjda edaların, İdare Meclisleri adedi erini 
değ^urmekle.. Şimdi, sormaya hakkım yok mu, 

I n&rd&yiz, neyi müzakere ediyoruz? Yarın var 
cklınıızda. Doğru. İşte bu oyunlara artık son 
verm?z3?nlz, bu aldatma salar a son vermezseniz, 

I Türkiye'yi bırakın, kurtaramazsınız o kaderi-
I nisde yapılı değil ama kendinizi d 3 kurtaramaz

sınız. Kurtaramazsınız, bunlar dururken ülkede 
I huzur olmaz, 

B-m, &?ym İlhann ErcEnı'in birkaç senedir 
tanıyorum. Plripak yüzlü, namuslu bir Trakya 
çocuğu. Aıııa, kendisi ne yapsın, ne kudreti 
var?. öyİ2 "bir politikanın içindeki çarklar onu 
da dön'düvüyor, döndürüyor. Çırpmam dursun. 
EaTay mı, anlatabilir mi Ortak Pazardan 2 bin 
ton yağ istemediğini?, 4 bin ton süt tozu isteme
diğini söyliyeoilir mi bana? 1 milyon ton buğ-
•daym Ortak Pazardan mı yoksa daha ucuz mal 
sı?, tan Amc.rJka'dan mı alınması lâzımgeldiği 
için g'ecw'd3 kaç saat uykusunun kaçtığını söy-
liyöiür mi bana? Samimiyiz. Ben Silivriliyim, 
o Edirneli. 

Bunu mahsus, düşüncenizde kolaylık ya
payım diye açıyorum. Düşünüyor, düşünüyor, 
bir milyon ton buğdayı Amerika'dan mı alsa, 
bedavası nasıl mümkün, surplus'dan gelir mi, o 
PL - 480 işliyor mu, işlemiyor mu? Nereden 
kaldı bu cenabet dayip duruyor. Fakat 2 bin 
ton yağ i?:tedî. Neden? Çünkü, Türkiye'de ta
rımda iyileştirmeler yapılmadığı için, zavallı 
ineklerimi sin ortalama kilosu 96. Başka mem-
kelcıte 250 kilo.. Kocabaş hayvanların... 

i ÖMER ÜOUZAL (Eskişehir) — Orada böy-
| le konuşmuyorlar. 

259 — 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Böy
le konuğa, konuşa kocabaşları ıslah etmişler 
•orada, 95 dır bizdeki kilosu, düşününüz, 

Aynı dört ayak üzerinde bir iskelet 96 kilo, 
ayrı âöfl ayak üstünde bir iskelet 250 kilo. 
iste, sen tarım memleketisin, tarım politikan 
bu. Gidiyorsun şimdi 1 milyon ton buğday al
maya. Arpa almaya gidiyorsun. Ve 2 bin ton te-
reyağ istemişiz. 2 bin ton tereyağ gelecek. Soru
yorum 2 bin ton tereyağı kim yiyecek? 

Bir yerde halkın çoğunluğu yemiyorsa... 
Evet, o da lüks. Ruju, jarseyi, otomobili lüks 
sayıyorsun, vergiliyorsun. Kabul, beraberim. 
Ama, tereyağını çiftçiye mi yedireceksiniz? Söy
leyin bakayım? Hayvansal gelirlerinin gayrisâfi 
millî hâsıla içinde yekûnunun bizimkinin 4 misli 
olduğunu söylediğim zaman - ülkeyi siz bulun 
lütfen? - Danimarka. Parça, parça ama bulgu
larla ortaya koyuyorum, manzarayı. 

Bir yerde Sayın Bakan «bilinçlendirmeye ça
lışıyoruz köylüyü» diyor. Evet, tahmin ediyo
rum. «Senin bu sefaletin, kaderi ilâhidir. Onu 
iyice öğren diyorsunuz? başka bir şey demiyor
sunuz. Yoksa, köylü bir bilinçlenirse, şu benim 
söylediğim rakamların dosdoğru rakamlar, he-
sabattan çıkarılan rakamlar olduğunu bir gö
rürse ve bir de bilinçlenirse o zaman bakın ba
kalım «aşırı akımlara kapıldı» demekle köylü
nün yalnız soluğunun önünde durabilir misiniz. 
Aşın akımlara kapıldı diyerek belki hakikaten 
aşırı akımlara kapılmışları durdurmak müm
kün, vurdurmak mümkün, birbirine kırdırmak 
mümkün, mümkün, kolay. Fakat bir gün bilinç
lendiği takdirde şu geSir dağılımındaki farklılı
ğı, toprak dağılımındaki adaletsizliği, kredi da
ğılımındaki adaletsizliği - Sizin tâbirinizle söy
lüyorum, daha doğrusu zabıtlarda okudum - bi
linçlendiği takdirde bakalım hangi akımlara ka
pıldığını telâkki ederek üstesinden geleceksiniz, 
merak ediyorum. 

Kaç tane kooperatif kurdunuz diyeceğim. 
Şimdi, hemen, gelecekler «sizin zamanınızda 
1 818 kooperatif vardı, şimdi biz 2 018 e çıkar
dık» neyi çıkardınız? Kooperatif sorunları üze
rine eğilenler, mütehassıslar «Türkiye'de kanu
na rağmen iktidarın tarımsal politikası, koope
ratifçilikten tam yana olmaması dolayısiyle, 
çarpık bir biçimde gelişiyor, müdahaleci bir 
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kooperatifçiliğin hiçbir anlamı yoktur» diye fer-
yadediyorlar. 

Sorunlara kısa, kısa değiniyorum. Çok vak
tinizi alacak, büyük saha, büyük sorunlar, bü
yük meseleler... 

Tarımda makinalaşma düzenine el attınız mı, 
atabildiniz mi? Atamadınız. Bakıyorsunuz ken
di kendine oluşsun. Nasıl oluşsun? İki türlü sö
mürü yürütsün. Birisi Devleti sömürsün, birisi 
de halkı sömürsün, bugünkü düzende olduğu 
gibi - ki, itiraz ediyorum - ilk ele almak mecbu
riyetinde kaldığımızı hissettiğim mesele; keşke 
vaktiyle yapabilseydik. Belki o zaman toplum
sal yapımız bu kadar da müsait değildi. Kusuru 
varsa kabule hazırım. 

Nasıl traktörleşir Türk köylüsü? Gayet hak
lı bir kriter vardır bu hususta. Haklı. Çünkü, 
traktör bir istihsal aracıdır. Onun, tarımda üre
teceği bir ürün birimi vardır. Yani, giderek ta
rımda traktörün çalışacağı birim arazi, toprak 
vardır. O yüzden Türkiye'de traktör verilirken 
belli miktarda, asgari, baza.n 500, bazan 300, 
değişip durur, Ziraat Bankası müdürlerinin elin
de oyuncak olurlar gider. Ya da ocak başkanları
nın elinde değişip durur, bir nizamdır bu. Hem 
de adedleri 100 leri geçmiş, Lanz Buldak'tan 
tut da en son Mc. Cornik İnternasyonal'a kadar 
tek silindirli buldozerlerden, çok mütekâmil 
İnternasyonal traktöre kadar verilir. Ülkemizde 
durum, maalesef, budur. 

Eh, alırlar. Kredi ile alırlar. Tamam, öyle 
a-hnır. Başka çaresi yoktur. Tarımdaki in
san-n hE-rkesten çok dış sermayeye ihtiyacı 
vardır, - Dış sermaye derken yabancı ser
maye demek istemiyorum - Alır, sonra gelir 
köyde traktörü kendi toprağını - ekseriya ista
tistikler s bakarsak 300 dönüm toprağıda yok
tur ya - 300 yüz dönüm, 500 dönüm toprağı 
olan adanı çok az. Traktör adedine bakarsak 
uymuyor. Diyelim, ki, aldı. Kitalbına uydurdu 
aldı. Devletten kredi ile aldı. Sonra ne ya
par? Sonra yapacağı şey; köylünün, diğer 
köylünün arazisini para karşılığında sürer. 
Dönümü 15 liraya kadar çıktığı yerler var
dır, 7,5 liraya dönümünü süren traktör sahShi 
vardır. İki başlı çakşır. Hem, Devletten isti
fade eder, hem halktan istifade eder. 

Halk zorunlu olarak traktör sahibine tar
lasını sürdürür veya hasadını yaptırır. Çün-
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kil, kendisi traktör alamaz. Alsa toprağı kafi 
gelmez. «Pekâlâ, hayvanlarla işlesin» derse
niz - ki Türkiye'de % 75 hayvanla işlenir top
rak - Ama, hayvan yemi, hayvan bakımı ve 
insan, tarımda insan unsurunun birçok yer
lerde, maalesef, iş mofbiütesi çok azdır Tür
kiye'de, birçok yerlerde insan unsuru yü
zünden, hayvanla ziraatin, yavaş yavaş el çek
tiği görülür. Ve bundan iktidar sevinir. «Ta
rımda makina ile ziraat yapıyorum» diye. Ha
yır. Yapmıyorsunuz. Çarpık bir makinalaşma 
giderek iki başlı sömürüye oturuyor. Çok 
yollan var. En güzeli, en mükemmeli en ta-
hiîsi kooperatifçiliktir. Ama. varda bunu 
yapamıyorsunuz. Bizim uygulamaya çalıştığı
mız bir usul vardır, size sağlık veririz; köy 
birimleri basma traktör tahsis ediniz. Bir de
nemedir, Çok muvaffak olunmuştur. Trak
ya'da . Tanm Bakanısınız belki biliyorsu
nuz, yahut öğrenmek mümkündür. Köy birim
leri basma traktörler faydalı oluyorlar. Hem 
köyün ortanıalı gibi kullanılıyor, hem de 
ucuz ücretle tanm yapma imkânı hâsıl olu
yor. Başka teknikler deneyiniz. Ama mutlaka 
tanmda mekanizasyon istiyorsanız Türki
ye'de ağır sanayii kurmaya çalışınız. Türki
ye'de ağır sanayiıiden beslenen bir tanm me
kanizasyonu, tanm ekonom'isi yarmazsanız, 
montajcılıkla, ithalcilikle Türeye'de tanm 
mekanizasyonu mümkün olamaz. Ve tabiî.., 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, efendim; Zi
raat Vekâleti Bütçesi üzerinde konuşuyormuşsu-
nuz. Bir saati mütecaviz zaman zarfında ka
nun üzerine daha gelem®dini!z. İstirham ede-
celim.. Sadette konuşunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ba
na alışamadınız mı Sayın Başkanım? 

Ziraat Odalanna verdiğiniz görevlerden 
biri 3Taatte prodüktiviteyi artırmaktır. Pro
düktiviteyi artıran unsurlann 'başında m£-
kaniızasyon gelir. Mekanizasyon, tanmda trak
tör kullanmak demektir. Tanmda traktör 
kullanmak tekniği ile, hukukî mevzuat bu 
faaldedir. Böyle olduğu, iki başlı bir sömü
rüye dayanan bir mekanizasyon var olduğu 
müddetçe tanmda mekanizasyonu, dolayısiyle 
tanm odalarının yapmaya mecbur olduklan gö
revi yerine getirebilir misiniz? Ne zannediyorsu-
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nuz? Havada mı konuşuyorum?... Başkan, 
sizin bana alışmanız lâzım. Şimdi, size değil 
Sayın Başkanım, haklısınız ama, arkadaşı
ma inkiyatla, başka çok meselelere değinmek 
hazırlığında olmama rağmen, sözümü burada 
şöyle bağlıyarak bitiriyorum; gereğinde yi
ne tekrar söz almak üzere : 

Türkiye'de her alanda olduğu gitbi tanm
da da insanlan gittikçe fakirleştiren, zor du
rumlarda yaşatan, bütün adaletsizliklerin en 
edna derecesine düşüren bir iktidar ve onun 
politikası var oldukça, Tanm Odalan Kanu
nunda yapacağınız daha binlerce değişikEk; 
sadre şdfa vermek, o alanı iyileştirmek şöyle 
dursun, o alanı gittikçe yozlaştıracak ve düzen 
kökünden değişmedikçe bu palyatif tedlbir-
lere müracaat eden iktidar olmak vasfından 
ve tarihe böyle geçmek, işte osundan mafhrum 
olmayacaksınız. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, Güven Partisi 
Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADİNA FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlanm; Türkiye'de nüfusun % 70 i çifçi-
dir, deriz. Türkiye gelirinin % 33 ünü tarim 
verir deriz. İhracatın % 80 ini zirai mahsûller 
karşılar deriz ve ama ne yazık M, en çok ihmal 
ettiğimiz, senelerden beri ihmal ettiğimiz tek 
mevzu, memleketin ziraat mevzuudur. Çok acı
dır bu. 

Şimdi, hep birlikte kalksak, 1961 yılından 
beri Türkiye Büyük Millet Meclisinden tarımla 
ilgili olarak çıkan kanunlan şöyle bir gözden 
geçirsek, sadre şifa verici, yani tanm dâvalarını 
halleden bir kanunu, şu kanun hariç, bulamaya
caksınız. Vekil Bey buraya teşrif ettikleri zaman 
lütfetsinler, bana birkaç tane misâl buyur
sunlar. Halbuki, zaman zaman biz bunu bütçe 
müzakerelerinde oldukça geniş şekilde izah ettik. 
Tanm Bakanlığı, teknik eleman bakımından, 
aşağı - yukan diğer bakanlıklardan daha faz
la yeterli elemana sahiptir ve bu işleri organize 
etsin diye de bünyesinde muhtelif kuruluşlan 
vardır. Ama. nedense tarımla ilgili kanunlar şu 
Meclise bir türlü gelmez. Hep günlük ufak te
fek ihtiyaçlan karşılıyacak kanunlar gelir. İşte, 
zannediyorum M, 1964 te su kanun Meclisimize 
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geldi, çıktı. Ama, birçok aksaklıkları ile bera
ber çıktı. Biz bu aksaklıkların bir kısmını telâ
fi ederiz, deriz; ama, yine karsımıza bir hayli 
mahzurlar çıkmakta veyahut da çıkaran arka
daşlarımızla karşılaşmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, evvelâ bu tarım örgü
tünü kuvvetlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun da yegâne dayandığı yer, bugün için Ziraat 
Odalarıdır. Şu halde Ziraat Odalarına bir şekil 
verecek, onu maddi imkânlara kavuşturacak, ça
lışma sistemine bir istikamet verecek bu kanu
nun, bütün aksaklıklarına rağmen, kuruluş ola
rak biran evvel çıkmasının taraftarıyız. Ama, 
demin de arz ettiğim gibi,, bütün ihtiyaçları 
karşılryacak bir kanun değildir. Fakat, bu r-ak
tıktan sonra noksanlıklarını da elbirliği ile hal
letmemiz çok yerinde olur. 

Şimdi, burada üzerinde durulan nokfcal 
bir tanesi de; Ticaret Borsaîanndan bu Kuruma 
ayrılacak pay mevzuudur. Buna bir hayli itiraz
lar olmuştur. Bunu hem gerekçede, yani komis
yonda yapılan itirazlarda, hem de zaman zaman 
arkadaşlarımızla yaptığımız temaslarda bundan 
bahsettiklerini görüyoruz. Zaten bu % 5 nis-
betindeki istek, Mecliste % 3 e indirilmiş. Biz 
şöyle düşünüj^oruz; borsaların geliri nereden ge
lir? Borsaların geliri muamele gören emtiadan 
gelir. Benim ihraç malımın % 80 i tarım ürünü 
olduğuna ve bunlar da borsadan geçtiğine göre, 
gayet tabiî olarak, burada tarımcının bir his
sesi var. Bunu niçin o tarımcıyı kalkındıracak 
veya ona hizmet edecek bir örgüte vermiyelim? 
Gayet haklı bir taleptir bu. Bunu normal karşı
lamamız lâzımgelir. 

Bu konuda daha çok üzerinde durulması ge
rekli noktalar var. Fakat, demin de arz ettiğim 
gibi, evvelâ örgütü kuvvetlendirmek ve nüfu
sumuzun % 70 i dediğimiz bu köylünün hiçol-
mazsa derdini anlatacak ve gerektiği zaman da 
baskı unsuru olarak karşımıza çıkacak bir te
şekkülü kuvvetlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Aksi halde memleket tarımını şu veya bu şekilde 
alınacak yan tedbirlerle kalkındırmak mümkün 
değildir. Bizatihi tarımcıyı işin içine sokup, 
onu söz sahibi, istek sahibi yapmak mecburiye
tindeyiz. O da ancak bu yoldan geçer. Bugün
kü demokratik devrelerde, hepimizin bildiği gi
bi, işini gördükmek için muhakkak haklı istek
lerini Meclislere veya teşekküllere kabul etire-

cek bir örgütün bulunması şarttır. Bu şartın 
da yerine gelmesine bu kanım hizmet edecektir. 
O halde biz Güven Partisi Grupn olarak bu ka
nunun biran evvel çıkması, noksanlarının da el
birliği ile bilâ-hara telâfi edilmesi taraftarıyız. 

Lâfı fasla uzatarak vaktinizi almak istemiyo
rum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. ?. ve 
G-üven Partisi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, Adalet Partisi 
Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; müzakeresine başladığınız 
kanun tasarısı, malûmunuz olduğu üzere, 6964 
sayılı Kanunun 47 nci maddesinden 14 ünü 
tadil eden bir kanun tasarısıdır. Tadile aelbep, 
gereko3İerde ve tasarıda gördüğünüz gibi, yıl
lardan heri tatbikatta görülen eksiklikleri dol
durmak, bâzı müphem kalan hususları aydın
latmak ve bâzı tatbikatın sonunda da alınması 
lâzıımgelen tedbirleri tamamlamak içindir. 

Bir saati geçen zaman zarfında C. H. P. 
Grupuna mensup bir arkadaşın grup adına hu
zurunuzda yaptığı konuşmalar müddeti içeri
sinde kendisini .dikkatle takibettim. Maalesef 
gördüm ki ve gördük ki, 14 ncü madde üzerin
de yapılan değişikliğin hiçbirisine temas etme
diler. Sadece kendi görüşleri istikametinde, 
kendi fikriyatlarını burada dile getirdiler. 
Evvelâ şunu arz etmek istiyorum : Büyük Türk 
Milletinin % 70 ini teşkil eden, tarımla uğra
şan Türk köylüsünü ve çiftçisini «aldanır ve 
aldatılır» bir topluluk olarak bu kürsüde ele 
alıp bir konuşma yapmak bilmiyorum ne dere
ce C. H. P. si Grupunun düşüncesine uymakta
dır. 

Adalet Partisini ithama çalışırken sadece 
yine kendi görüşleri istikametinde aldatıcı, 
büyük propaganda yapıcı ve bunun neticesi 
olarak da oy toplayıcı bir parti olarak vasıf
landırmaya çalıştılar. Türk Milleti propagan
da ile, karşısına çıkan partilere oy vermiş 
olsaydı bumda en az oy alacak parti, eminim 
ki, Adalet Partisi olurdu. Adalet Partisi hiçbir 
zaman politikaya dayanarak birtakım - kendi 
tabiriyle - geçersiz politika oyunlarına asla 
tenezzül etmemiiştir. Adalet Partisi kurulduğu 
günden beri, iktidara geldiği günden beri dai
ma memleketin gerçeklerini dile getirmiş ve 
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memleketin gerçek ihtiyaçlarını ele alarak I 
omun çarelerini aramıştır. 

*C. H. P. Grup sözcüsü eğer tasan üzerinde 
görüşlerini dile getirip, gördükleri eksiklik, 
'boşluk veya yapılması lâzımgelin birtakım ted- | 
(birleri ileri sürmüş olsalardı, zannederim, Türk I 
Milletinin % 70 ini teşkil eden çiftçilere büyük 
hizmet etmiş olurlardı. I 

Muhterem arkadaşlarım; Adalet Partisi ik- I 
tidara gelmeden önce 1965 seçimlerine gider
ken Büyük Türk Milletinin huzuruna bir seçim I 
beyannamesiyle çıkmıştır. Bu seçim beyanname- I 
sinde de tarımla uğraşan Türk çiftçisine ne I 
yolda hizmet edeceğimi açıklamıştır. Onu mü-
taakıp seçimlerin sonunda iktidara geldiği za- I 
man da, Türk çiftçisine gereken ehemmiyeti 
vererek, programını Yüce Meclislerin huzu- I 
runda okumuş ve böylece tasvip görmüştür. 
Bumu mîütaakıp, Türk çiftçisiınıe hangi yollar- I 
dan hizmet edileceğini yine İkinci Beş Yıllık 
Plânın tarım kesiminde tesbiıt etmiştir. I 

Bu kürsüye gelip konuşmak gayet kolaydır 
ama, her söylediğiniz kelimenin ciddiyeti üze
rinde durup bu kürsüden inmeden kendi ken
dinizi nakzetmemeniz lâzımdır. Mevcut imkânlar I 
dâhilinde Adalet Partisi iktidarı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin 1960 tan sonra ve 1960 tan ev
velki devirlerine nazaran Türk Çiftçisine büyük 
kredi imkânını sağlamıştır, istatistikleri oku
yan arkadaşlarım her halde bu kredilerin teş
kil ettiği rakamları da görmüşlerdir. Krediler I 
muhtelif yollardan verilmiştir. Türkiye'de 1965 I 
yılına kadar her yıl Türk çiftçisinin kullandığ-
gübre miktarı ile 1965 yılından sonra kuliam- I 
lan gübre miktarını, o büyük propagandalarla 
aldandı dediğimiz, Türk çiftçisi çok iyi bilmek- I 
tedir. Adalet Partisi iktidara geldikten sonra I 
en iyi tohumluk imkânını araştırmış ve bunu da 
bugün temin etmiş vaziyettedir. Türk çiftçisi
ni kalkındırmak için kredi, iyi tohum, ve gübre 
imkânı yanında istihsali artırmak için gereken I 
sulamaya da gereken ehemmiyeti vermiştir. Her 
yılın bütçesi huzurunuzdan geçerken bunları S 
yegân yegân görmektesiniz. Makinalaşmaya 
da gereken ehemmiyeti vermiştir. 1965 den 
evvel Türkiye'de bulunan traktör sayısı ile 
1965 den sonra da Türkiye'deki traktör sayısı
nı karşılaştırırsak bu yolda da Adalet Partisi
ni itham etmeye hiç kimsenin gücü yetmez, sev- [ 

— 263 

15 . 12 . 1970 O : 1 

gili arkadaşlar. (G. P. sıralarından «bravo» ses
leri) 

Türk çiftçisinin istihsal ettiği mahsulü de
ğer fiyatına satabilmek için Adalet Partisi ikti
darı her şeyi göze alarak mühim meslelerde ta
ban fiyatları tesbit etmiştir. Bu kürsüye gelip 
Adalet Partisi iktidarının tarım sahasındaki 
politikasını tenkid etmek için birtakım başka 
rakamlar aramaya lüzum yoktur. Bu yöndeki 
rakamları geçmiş devirlerle karşılaştırdığınız 
zaman göreceksiniz ki. Adalet Partisi iktidarı 
% 80 nüfusumuzu teşkil eden Türk köylüsünü 
veya çiftçisini aldatmış değil, bilâkis onun ya
nında olduğunu isbat etmiş durumdadır 

Sevgili arkadaşlarım, gönül arzu ederdi M, 
buraya gelen C, H= P; sözcüsü 6964 sayılı ka
nunun tatbikatta birtakım aksaklıkları oldu
ğunu ve bu kanunla kurulması düşünülen Zira
at Odalarını çiftçiye gereken hizmeti yapama
dığını dile getirsin. Hakikaten kendisinden bek
leneni bu teşekküller tatbikat sahasında gös
terememiştir. Ama, şu tadil tasarısı ile, kabul 
buyurduğunuz takdirde, bu kanunla artık bir 
mecraya girmiş olan odalar Türk Çiftçisine bu 
kanunun 1 nci maddesinde düşünülen hizmet
leri rahatlıkla yapacak bir çalışma imkânına 
sahibolacaklardır. Yoksa, bu kürsüye gelip 
«yarım müemmen olmadan hükümet» diye 
söze başlamanın ne Türk Milletine ve nede 
Türk çiftçisine bir faydası olmadığım açıkça 
ifade etmek istemiz. Kanunun 1957 yılmda ted
vin edilip, 1963 yılma kadar tatbikat görmedi
ğini söylediler, doğrudur, Ama, bu tatbikat 
koalisyonda hâkim olan C. H. P. Grupunun 
hizmeti olarak dile getirilmek istense bir dere-
ız hakkı vardır, fakat bu kanunun tatbik edil
mediğini gören yine Adalet Partisine mensup bir 
arkadaşımızın o günkü hükümete bu ihtiyacı 
duyurması neticesinde bu meselenin ele alındı
ğı bir gerçektir. Şimdi, bir taraftan bu kanu
nun Türk çiftçisine hizmet edemiyeceğini dile 
getireceksiniz, bir taraftan da k a ^ p 1963 yı
lında bu kanunun tatbikata konulduğunu iddia 
edeceksiniz. Şayet, kanun faydasız bir kanun 
idiyse, o zamanki C. H, P. nin hâkim olduğu 
koalisyon hükümetlerinin bu meseleyi ele alma
ması lâzımdı. Ama, ele alıp tatbikata koyduk
larına göre kanunun faydalı olduğunu kabul 
etmiş durumdadırlar. Yoksa, bu teşekkülleri 



C. Senatosu B : 15 

kurarsak, bu teşekküllerin başına gelecek kim
seleri de kendi partililerimizden seçersek acaba 
biraz daha fazla oy toplama imkânını bulur 
muyuz gribi, bilemiyorum, böyle bir zihniyetin 
içerisinde mi kanunu tatbikata koydular, 
C. H. P. Grupu Sözcüsü arkadaşımın konuşma
larına bakınca son arz ettiğim hususun hâkim 
olduğu kanaatindeyim. Fakat, kanunu tedvin 
edenler gayet iyi düşünmüşler, hiçbir zaman bu 
teşekküller politika ile uğraşamaz» diye de bir 
hüküm vaz'etmişlerdir, kanun içerisinde. 

Bu kürsüye gelip C. H. P. adına konuşan 
arkadaşım, gelir dağılımında aktif su kadar ak
tifin ötesinde bu kadar tarımda çalışanların 
hissesine düşmektedir diye rakam verirken sa
nayi bölümündeki geliri de ilâve ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçeklsri ifade et
mek lâzımgelirse, Türk çiftçisinin Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarda kaldığı müddetler 
içerisünde neler çektiğimi çok iyi biliriz. Şayanı 
şükran ki, grup sözcüsü burada kendisinin de 
bir çiftçi ailesine mensubolması sebebiyle, dönem 
dönem birtakım sıkıntılar geçirilmiş olduğumu 
ifade ettliler. 

Köylü ne zaman istihsal ettiği malın hakiki 
sahihi olduğunu öğrendi, aziz arkadaşlarım. 
hangi iktidarlarda? Köylünün yetiştirdiği mah
sulü için gees yansı Devlet memurlarımın huzu
runda hırsızlık yaptığını C.H.P. Grupu Sözcüsü 
arkadaşım söyleyebilirler mi? Türk çiftçisi ne
reden nereye geldi. Şimdi, geleceksimiz hiç hiz
met etmediğimiz Türk çiftçisine buradan birta
kım sözler ulaştıracaksınız. 

Sevgili arkadaşlarım, gelin bu memleketin 
sıra sıra dertlerine müşterek el basalım, çare
lerimi anyalım. Büyük propaganda yapmak 
C.H.P. Sözcüsüne düştü, bu kürsüde. Buradaki 
sözleri saat 17 den evvel basına intikal etsey-
miş, birtakım şeyler öğreteeekmiş Türk çiftçi
sine. Ne imiş, tefecilerin elinde istismar edili
yormuş. 
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ciliğin günâh olduğu, faizin haram olduğu, ya
zılıdır o kitapta. Bu büyük deliller gösteriyor ki, 
tefecilik 1965 tea sonra Türkiye'de veya dünya
da ioadedilmiş bir şey değildir. Ama, bunu ön
lemenin çaresi nedir, o yoMa buraya bir fikir 
veya esbabı muciheli bir teklif getirirlerse ken
dileri ile beraber seve seve bunu enlemeye ça
lışalım. Hiç söylemek istemısm ama, bizi mecbur 
ettiler bunları söylemeye. Gelsinler Tiirldy9'yi 
dolaşalım köy köy, görelim tefecilikle meşgul 
olan insanlar hangi partiye mensuptur. (Adalet 
Parti sıralarından, «C.H.P. sine» sesi...) Açar
sanız, biz de mecburuz bunları dile getirmeye 
sevgili arkadaşlarım. Ama, deminki arz ettiğim 
gibi, Türkiye'nin hem gerçeklerini, hem ihtiyaç
larını bir arada ele alıp bunlara çare bulmak is
tiyorsak, gelin elele verip burada meselelerin 
çaroisini araştıralım. İtham etmekle, uydurmak
la veya iftira etmekle hiçbir meseleyi doğru yo-
!?• kanalize etmeye imkân bulunmaz. 

•SALtM HAZERDAĞII (Elâzığ) — Bu it
hamlar 1950 den beri sizin tarafınızdan çıkarıl
dı. 

BAŞKAN — Saym Hazerdağlı, biradan ev
velki hatibe kimse müdahale etmedi. Siz de lüt
fen sükûnetle dinleyin. O da fikirlerini söylü
yor, öbür arkadaşımız da fikirlerini söyledi. Her 
ikisi de grupları adına konuştular, (Adakt Par
ti sıralarından «Gfndoğan'a cevap veriyor» se
si)... Rica ederim, müdahale etmsym efendim. 
Devam edin efendim. 

ÖMER UCTJZAL (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, Türkiye'de yaşıyan Türk çiftçisinin en 
az gelire sahi'boîduğunu burada iddia etmekle, 
bu önümüzdeki tasarı üzerindeki müzakere ara
sında irtibat kurmaya imkân yok. Ama, C.H.P. 
Grupu Sözcüsü bunu da aşarak, öğretmenin, 
memurun, işçinin, birtakım daha kfeselerin me
selelerini de bu kanıra müzakeresi ile bir defa 
daha dile gatirmeyl bilmem neden hissettiler. 
Peki, öğretmenin bu sıkıntısı var, memurun şu 
sıkıntısı var. öbür topluluğun bu sıkıntısı varsa, 
bu elimizdeki tasarı ile bunların sıkıntısını hal
letmenin çaresini nerede buluyorlar 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Plâk. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et

meyin. 
ÖMER U-CUZAL (Devamla) — E... bu, gö

rülüyor ki, arkadaşımın da buyurdukları gibi, 

Sevgili arkadaılanm, Türkiye'de tefecilik 
Adalet Partisi iktidarı zamanında ihdas edilmiş, 
ortaya atılmış bir mesele değil. Sözcü arkadaşım 
hukukçudur. Bir murabaha nizammamesi var
dır, halen meriyette. Bu nizamname, Cumhuri
yeti aşarak öte taraftan gelmektedir. Hattâ 
inandığımız büyük kitap Kuranda vardır tefe-
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plâk bir defa daha tekrar ediliyor. Ne faydası 
var? Türkiye'de adaletsizlik var iddiasında bu
lunanların, adaletsizliğin menşeini çok iyi tahlil 
etmeleri lâzırn. Türkiye'de fakir var fukara var, 
yoksul var, ama muhterem arkadaşlarım, bunlar 
1965 yılından sonra fakirliğe fukaralığa, yok
sulluğa duçar olmadılar ki. Hepimi burada yıl
lardan beri acaba şu memleketin bugünkü sı
kıntılı durumunu biraz daha azaltma imkânını 
bulurmuyuz diye gayretin içerisindesiniz. Ama, 
bu gayretleri elin tersi ile atar gibi bir tarafa 
bırakıp da getirip, getirip meseleyi, devletçilik 
mi veya ona benzer bir sistemi mi üzerine geti
rerek ele alınmasında ve ve müzakere yapılma
sında fayda yoktur. 

Evet, siz «toprak reformu» diyorsunuz parti 
olarak, biz «tarım reformu» diyoruz parti ola
rak. Gidiyoruz her dört senede bir vatandaşın 
huzuruna veya iki senede bir, siz toprak reformu
nun iyiliğini, büz tarım reformunun iyi taraf
larını izah ediyoruz, vatandaş buna göre san
dık başına gidip rey veriyor. Bir taraftan de
mokratik rejimi savunacağız diyeceksüniz, sonra 
da çıkıp saactakStan çıkıp gelmeyi burada yer
meye çalışacaksınız. 

«Adalet Partisi İktidarı 17 milyara yakın 
parayı çarçur etmiş, heba etmiş. Efendim, 
bu imkân bölgeler arasındaki dengeyi orta
dan kaldırmak için verilmiş, fakat hu, başka 
türlü kullanılmış.» 

Ben şimdi soruyorum Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisine. Neden siz bu memlekette bu 
kadar iktidar oldunuz da bölgeler arasında 
bugün meydana gelen dengesizliği düşünmedi
niz veya bunu önlemediniz? Benim iktidarım 
gelmiş, bu dengesizliği ortadan kaldırmak için 
çarelerini aarşîırmış 933 sayılı bir Kanun getir
di, kabul buyurdunuz. Ama arkasından der
hal itiraz edildi ve muhterem Anayasa Mah
kemesi de «Anayasaya aykırıdır» diye iptal 
etti. Hükümet bu parayı dağıttığı zaman 933 
sayılı Kanun mevcuttu, Devlet Plânlama Teş
kilâtı da bunu normal kabul ederek gereken 
yerlere vermiştir. Ortada çarçur edilen bir 
şey yoktur, kimse bundan da bir şey alıp kaç
mış değildir. Varsa bilinen, getirilsin bu kür
süden ifade edilsin. 

i Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupuna daha doğrusu sözcüsüne ve
rilecek cevaplar çok, ama ben değirli zama
nınızı israf etmek niyetinde değilim. Gayet ta
biî ki, Hükümet de kendisine düşen cevabı bu
rada rahatlıkla verecek durumdadır. Yalnız, 
grup olarak biz bu 14 ncü maddede yapılan ta
dil şeklini tamamiyle tasvibediyoruz, bugüne 
kadar sıkıntı içerisinde vazife gören Ziraat Oda-

j lan ve onun birliğine daha geniş imkânlar sağ
layacak bu kanun tasarısındaki değişiklükle-

ı rin kabulünde büyük fayda vardır ve bundan 
sonra da Türk çiftçisine 6964 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde tesbdt edilen hususları, ra
hatlık içerisinde, bu teşekküllerin yerine ge
tirerek Türk çiftçisine yardım edeceğine inanı
yoruz. 

Kanunun lehinde rey kullanacağız. Cumhu
riyet Halk Partdısıi Grupundan tekrar rica edi-

I yorum; büyük topluluk meydana getirdiği he-
I pimizce malûm olan Türk çiftçisini «aldanır ve

ya aldatılır» bir topluluk olarak bir daha bu 
kürsüden dile getinnesinler... 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, lebinde. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; sayın Cumhuriyet 
Halk Partisinin Grup Sözcüsü Gündoğan, ya
rını belli olmıyan Hükümet sözü ile kendileri de 
zati görüşüne göre bir açıklama yaptılar, ama 
ne yazık ki bu yaptığı açıklamanın mealini 
kendileri de anlıyamadılar. Bir aralık top
rak adaletinden, toprak zorunluluğundan bah
settiler. Ama unutuyorlar daima, 31 seneden 
beri bu milletin ensesinde boza pişirirken, 
Türk köylüsü aç, sefil ve perişan iken, 4 liralık 
yol parasını ödiyebilecek bir güçte değilken, 
bir sigarayı bir kahvede rahatlıkla içebilme 
durumunda değilken, öldüğü zaman da ölüsüne 
bir kefen bulamazken, bir keçinin vergisini öde
me gücüne malik olmadığı devirlerde, bu Türk 
çiftçisi de topraksız idi. Neye düşünmedi aca
ba o zaman Türk çiftçisini? Benim bu vatanda-

I şım bu kadar acz içindedir, bir keçinin dahi 
I vergisini ödiyebilecek güçte değildir, diye. 
I Çünkü onlar ancak kendilerini düşnürler, köy-
I lüleri düşünmezler. Köylüleri düşünsellerdi, 
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Türk köylüsünün o zaman bu devirleri yaşa
maması ıcaoecterdi. 

ORHAN KOR (İmir) — İktidardan düşün
ce köyıü akıLarına gelir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sen de Zey-
tinburnu'nun düşündün,. 

RIFAT ÖZvı'ÜBKÇİNE (Devamla) — Evet, 
ben Zeycinburnu ve gecekondular haUkmda... 

BAŞKAN — Sayın hatip, lû^ıen ce/ap 
vermeyjı, efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Türk 
Milletinin, Türk çiftçisinin sosyo - ekono
mik durumu, bu kadar düzensizliği, Cumhuri
yet Halk Partisi devrinde olduğu gibi, bu ka
dar düşkün bir duruuma hiçbir devletin fertleri 
düşmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi devrinde 
:bir ana, bir baba, evlâdmnı ekmeğini çalıyor, 
vatandaş mısır koçanını bulup ekmek dahi 
yapamıyordu. Sayın Süleyman Demirel ve kar 
deşleri, iftiharla her yerde konuşabiliriz ki, 
Taşlık'daki arsayı gâsbetmek için, arsa sahibi. 
ni hiçbir zaman tımarhaneye gönderip, vesi
kalar almak suretiyle o yeri gasbetmedi ve o 
Taşlık'daki cami taşlarından da kendilerine 
birer kâşane yapmadı. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, efendim, ce
vap vermek hakkını haizsiniz, ama lütfen sadet 
içerisinde bulunun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— İftira etmeden konuşsun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ban
kalarda... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şahısları bı
rak. fikir söyle. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bırakın kendinden bahsediyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin, efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ban
kalardan karşılıksız olarak çekilen paralan bir 
daha ödememek için sahte iflâslar, sahte kon
kordato, aciz vesikası alarak... 

BAŞKAN — Sayın Öztükrçine; lütfen sadet 
içinde konuşun. 

j MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— İspat edeceğiz onları. Devam edin ay

nı tarzda, biz de konuşacağız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — ...Aciz 
vesikaları alarak, piyasayı, bankaları dolan
dıran, Hamdolsun Sayın Süleyman Demirel ve 
kardeşleri değildir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— İspat edeceğiz bunları. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bay Süleyman 
Demirel ve kardeşleri... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bay Demirel 

ailesi... 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ben 

müdahale ediyorum. Lütfen Sayın Atalay, bir 
dakika. 

Sayın Öztürkçine, lütfen havanın elektrik
lenmemesine gayret edin ve buna sebebiyet ver
meyin, istirham ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yarın 
ortak Mecliste konuşacağız. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bunları güzel yapmış bir insana benziyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, ben müdahale et
tim, istirham ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ben 
hilafı haikikat konuşmuyorum; reddi miras, 
hattâ evlâtlıktan, ret gibi, miras yolu ile oğlu
na düşecek bir malda aciz vesikası bekliyen-
lerin... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine... 
ORHAN KOR (İzmir) — Kendi hesapla

rınızı gizleyin. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Neyi gizliyelim, ne varsa söyleyin? Ayıp 

böyle sözler. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, istirham edi

yorum, mevzuubahis kanun tasarısı üzerinde 
görüşün, istirham ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sa
yın Başkanım, ben evvelâ Adalet Partisi Sena
törüyüm. Cumhuriyet Halik Partisinin Senatö
rü Grup Sözcüsü olarak grupuma yakışmıya-
cak bir derecede, benim partimi töhmet altında 
bırakır ise, ben olan bir Adalet Partisi Sena-

I törü olarak, cevaplandırmaktan âciz değilim. 
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Ben rahatlıkla tarihî, olmuş vesikaları dile geti
riyorum. 

SALÖÂÎ HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Orasını 
yarın konuşuruz, orada. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Neyse 
yarın konuşuruz. Biz gelelim konumuza. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Kendi yaptıklarım söylüyor. 

SALİM HAZERD'ÂÖ-LI (Elazığ) — O keli
meyi telâffuz etmeyi bilmiyorsun. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Böyle devam edin siz. Biz de aynı tarzda 
konuşacağız. 

ORHAN KOR (izmir) — Kendi hesaplarını 
gizliyorlar. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yarın 
orda konuşuruz. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaa
de edin efendim.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yarın ve
kil olursun, hadi. 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Özden. 
Sayın Kor. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bırakın bu lâfları. Neyi gizliyoruz? Ayıp böy
le şeyler. 

ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Siz konu
şurken biz dinledik, siz de dinleyin. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Öyle mi konuştu ama? 

ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Daha kö
tü konuştu, dinledik. Üç saat dinledik, çıt çık
madı. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Mete. Sayın Me
te, istirham ediyorum konuya geldi arkadaşı
mı*:, istirham ediyorum. Sayın Kor, istirham 
ediyorum efendim, lütfen. Sayın Öztürkeine de
vam edin, efendim. Devam edin Sayın Öztürk-
çine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Çiftçi
lerimizin sosyo - ekonomik durumlariyle, tar
lasındaki ürününün daha verimli olabilmesi 
imkânlarını aramak, bulmak ve tatbik etmek 
şöyle dursun, çiftçilerimiz tarlasındaki ürü
nüne dâhi, ne yazık ki, bir zamanlar sahip bile 
değildiler. Bu durumu bilen Türk çiftçisi han
gi devirde hangi hükümetlerin yarasına haki
ki merhem olduğunu bilmektedir ve herkes

ten daha iyi bilmek ve takdir edecek güce ham-
dolsun maliktir. Çiftçimizin modern ziraat yö
nünden de örgütlenmesinin zorunlu olduğu 
kendiliğinden meydana gelen bir gerçektir, ar
tık. işte bu gerçeği yakından hisseden Hükü
metimizin Başkanı Saym Başbakan Süleyman 
Demirel, 1964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bugünün ih
tiyacını karşılıyabilecek nitelikte olması için 
bu tasarıyı meclislere sunmuştur. 

Şimdi, 6964 sayılı Kanun ve bu kanuna da
yalı olarak çıkartılan nizamname yürürlükte 
olduğu halde neden yürütülemediğini 12.12.1961 
tarihinde ve 7/5 sıra numara ile Cumhuriyet 
Senatosu gündeminde yer alan sorumuzla) Sa
yın Başbakandan sözlü olarak sormuştuk. 
23 . 1 . 1962 tarihli 24 ncü Birleşimde Sayın 
Başbakan nâmına sorumuzu cevaplandıran Sa
yın Tarım Bakanı Cavit Oral «Para olmadığı 
için, bütçeye para konamadığı nedeniyle bu 
kanunun yürütülemediğini ve bu kanunun bu
günün ihtiyaçlarına uygun olmadığını, yakın
da bir tasarının Yüce Meclise sevk edileceğini» 
bildirdiği halde, aradan sekiz sene, onbir ay, 
yirmialtı gün geçtikten sonra, bu tasarının 
Yüce Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmesinin 
görülmesinden inanınız ki, ben de büyük bir 
sevinç duymaktayım. Zira o zaman uyur olan 
o kanunu, yaptığımız çetin mücadeleler ile, 
ancak 1963 yılında kısmen olsun yürütebilme 
imkânını bulmuştuk. 

Bu kanunun, 25 . 7 . 1960 tarih ve 32 sayılı 
Millî Birlik Hükümetinin kanununun, geçici 
ikinci maddesi bu teşkilâta ait seçimlerin, umu
mi seçimleri takibeden ilk takvim yılının Ekim 
ayı içinde yapılmasını âmir bulunmaktadır. 
Ama, o tarihte böyle bir kanun yürütülmedi-
ği için, nedense anlıyamadık, orasını ki, o za
man, Millî Birlik Hükümetinin çıkardığı ka 
nunlarla, (ister Kızılay olsun, ister Çocuk Esir
geme olsun, Odalar olsun) bütün teşekküller 
daima bir kanunla lâğvedilip, yeni kurulları 
kendi aralarından seçtirmek yoluna gidiliyor
du ve çoğu daha fazla seçimle gelmeye alışık 
olmıyan Cumhuriyet Halk Partili sayın arka
daşlarımıza görev tâyin ediliyor idi. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Eski defter
leri açmasan ne olur? Ne faydası var? 
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ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Sizin söz
cünüz Demokrat Partiyi bile karıktırdı. 

ORHAN KOR (İzmir) — Yavuz hırsız.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şim
di tasarının durumuna gelince; ben kanunun 
1957 yılından önce çıkan durumunu ve bu ka
nunda yapılan değişiklikleri tarih sırası ile 
anlatıyorum. Burada gelmiş geçmiş günlerin 
muhasebesini yapmıyorum. Konuşmamın ba
şında da değindiğim gibi yine hakikat olduğu 
için, kendi Hükümetime de bâzı soruları ra
hatlıkla tevcih etmiştim. Nitekim de soruyo
ruz şimdi; bugün elimizdeki tasarı Ticaret Ba
kanlığının görüşüne tamamen aykırıdır. Halbu
ki bir bakanlığın görüşüne aykırı olduğu zaman 
da bunun Bakanlar Kurulu tarafından sevk edil
memesi icabeder idi. 

5590 sayılı Kanunun yürütme yetkisi Ticaret 
ve Adalet Bakanlığına aittir. 5590 sayılı Ka
nunun yürütülmesinde Tarım Bakanlığının 
uzaktan veya yalandan asla ilgisi yoktur. İlgisi 
olmadığı bir konu üzerinde bu teşekküle bir ma
lî yük yükliyemez. Yük yüklemek ancak olsa 
olsa bu kanunu ilgilendiren Ticaret Bakanlığının 
görüşü ile olur. Şimdi Ticaret Bakanlığının bu 
kanun üzerindeki görüşüne geliyorum. 

Tetkik Kurulu Başkanlığının 8 . 4 . 1970 
tarih ve 11/00420 numara ile Tanm Bakanlığına 
yazdığı yazıda; (Bir kısmını okuyorum) 

«Bahis konusu gelirlerden temin edilen % 5 
nisbetindeki aidat borsaya büyük bir külfet tah
mil edeceği cihetle küçük borsaların bu yükü 
kaldırmasına imkân görülememeîrtedir. Zira 
bünyesi ve muamele hacmi zayıf bulunan küçük 
borsaların gelir kifayetsizliği sebebiyle kapan
ma tehlikesi ile karşı karşıya kaldık! arı; Bakan
lığımıza yapılan devamlı müracaat ve yardım
lardan anlaşılmakta olduğundan, bugünkü bor
saların % 5 nisbetindeki aidatı ödemek imkânı 
(ki sonra bu Millet Meclisi Komisyonunda % 3 
olarak kabul edilmiştir) ve gücüne sahiholma-
dıklan sonucuna varılmıştır. Bu sebepten % 5 
oranındaki malî yükün ticaret borsalarının üze
rinden kaldırılmasının yerinde olacağı düşünül
mektedir.» deniyor, Ticaret Bakanlığınca. Yani, 
üzerinde söz söyleme yetkisi bulunan bir ba
kanlık benim teşekküllerim diğer konulardaki 
bir şeye % 5 oranında para verecek güce malik 
değildir, diyor. Eğer bu imkân yoksa, kaldır-

Ş ma imkânı yoksa, genel varidat giderlerini kar
şıladıktan sonra bakiye miktarın % 1 i oranında 
Ziraat Odaları Birliğine aidat ödenebilir diye 
(E) fıkrasının değiştirilmesini uygun mütalâa 
etmektedir, Ticaret Bakanlığı. 

Şimdi, bir kanun var, Tarım Bakanlığının 
salâhiyeti dâhilinde, diğer bir kanun var Tica
ret Bakanlığının salâhiyetinde (yürütme organ
ları onlardır); bu durum karşısında, yürütme 
organı olan bir teşekkülün başı da biz bu parayı 
ödiyemiyeceğiz demektedir, bunun bu* orta yo
lunu bulmak zorudayız zannederim., bu kanaat
teyim. Vaktiyle bu kanun tedvin edilmiştir. 
Kanunda yeri var, fakat bu kanunun hukukî 
yönü yok. Bir avukat, bir doktor ancak kendi 
teşkilâtına aidolan bir müesseseye üye olabilir; 
baroya yahut tabip odalarına kaydolur. Dok
tor olmıyan, avukat olmıyan nasıl ki baroya da, 
tabip odalarına da kaydoîamazsa, üye olma im
kânı yoksa, üye olmıyan Ticaret Borsalarına ka
nun yolu ile aidat ödetme durumu, bendenizce 
hukuk kurallarına tamamen aykırı düşmektedir. 
Nitekim, tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman da.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — fcte şöy
le bunları konuşmamız lâzım, konuşacağımız 
şeyler bunlar. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Tasa
rıyı tetkik ettiğimiz saman da Hükümet tasarı
sının 31 nci maddesinin (e) fıkrasında, «5590 sa
yılı Kanunun 55 nci maddesinde», diyor. Devam 
ediyor, «Ticaret ve Zahire Borsalarının gelirleri 
olarak», diyor. 

Şimdi, 5590 sayılı Kanunun 55 nci maddesine 
baktığımız zaman da Ticaret ve Zahire Borsaları 
diye bir hüküm yolrhır, öyle bir hüküm yok. 
Ancak, orada borsanın gelirlerini zikretmekte
dir ; ama hiçbir zaman Zahire Borsasını tadadet-
memektedir. Hükümetin getirmiş olduğu bu 
tasarıda, kanımda yeri olmadığı içindir ki, ko
misyonlarımız kanunda olmıyan bir konuyu, an
cak su şekilde tedvin etmişler» yıllık gelirleri 
50 000 lirayı ap-an ticaret borsalarının, bir evvel
ki yıl umumi gelirleri tutarının % 3 ü,» diye ka
bul etmiş. Eski kanunda doğrudur, zahire 
borsalariyle ticaret borsaları bir arada idi, ama 
bu zahire borsaları kalktı; kalktığına göre, ka
nun zoriyle verilen bir aidatı hukuk düzeninin 
rayı üzerine oturtmak zorundayız. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunlar ne 
satıyor? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Arka
daş bunlar ne satıyor diye soruyorlar. Bunlar 
malı tüccardan almaktadırlar. Lalettayin, 10 ki
loluk, 3 kilolik pamuğu, zahireyi satma değil, 
doğrudan doğruya bunların satışları toptandır 
ve ticaret; borsasına aidolan, ticaret borsasının 
salâhiyetine konan maddeler gayet rahatlıkla 
tadadedilmiştir. Ben yeni kurulan bu teşekkü
lün daima yaşamasına taraftarım. Ziraat Odala
rı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğine, ticaret 
borsaları bir miktar para yardım etmelidir, ama 
bu yadım ödenebilecek durumda olmalıdır. Ken
dileriyle yaptığımız mütaaddit toplantılarda 
onların fikirleri, «Masrafımız çıktıktan sonra 
% 3 nisbetindeki, duruma göre yapılım. 
Bütçeye göre yapıldığı zaman da, biz 
aidatlarımızı tamamen tahsil edemediğimiz 
için, gelirimiz bütçeye göre denk gelmediği 
için daha fazla para ödemek zorunda kalacağım.» 
diyorlar; haklı olarak. Bunların görüşü de esa
sen kanun tedvinine uygundur ve Tarım Bakan
lığının da görüşüne intibak edeceği kanaatinde
yim. 

Kanunun biraz derinliklerine birdiğimiz za
man da, iç sulardaki balıkçılıktan bahsetmekte
dir. İç sularda balıkçılık yapanları da çiftçi ola
rak mütalâa edeceğiz. Peki, asıl balıkçılığımız 
kara sularımızın dışında yapıldığına göre, bun
lara ne söyliyeceğiz? Deniz mahsulleri 5 yıllık 
Plâna göre tarım sektörü meyanmda mütalâa 
edileceğine göre, bir gölde balık avlıyan kimse
yi çiftçi olarak kabul edeceğiz, belkide bir ama
tör balıkçıda bunun içerisine girecektir. Ondan 
sonra çiftçilere, her türlü zirai işle meşgul olan; 
kredi veren müesseseler, traktör fabrikaları, ba
lık ağları yapan müesseseler, balıkla ilgili, seb
zeyle ilgili, konservecilik gibi müesseseler, ayak
kabı tamircileri, köseleciler dahi bunların hepsi 
hayvan mahsullerinin ve nebat mahsullerinin 
aslı olduğu için, bu gibi teşekküllerin tamamı 
buraya bir nevi üye oluyorlar. Burası bana bi
raz karışık gibi geliyor. Bu konuda maddelere 
geçtiğimiz zaman da Sayın Bakandan gerekti
ği şekilde izahat alacağız ve bâzı maddelerde 
konuşmak zorundayız. 

Yalnız benim, bu kanun üzerinde çalışırken 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürü Hükü

metin fikrini bize bir yazı ile ilettiler. Orada 
diyorlar ki, «Çiftçilik gelirlerinde bu gayrisâfi-
nin kaldırılmasını ve safi gelirleri olarak müta
lâası» gerekir. Bize müdafaa ettiriyor, Hükü
metimizin Tarım Bakanı. Bu gayrisâfi üzerinde 
hassasiyetle duruluyor ve safi üzerinde durma 
olmuyor. Bu durumunda aydınlanması icabede-
cektir. Tasarı tümü ile bugünün ihtiyacını kar
şılayabilecek durumdadır. Sorumuza geç de olsa 
bir çare getirmeyi ben kıvançla karşılamakta
yım; teşekküle hayır ve uğur getirmesini diler, 
hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay aleyhte, buyuru
nuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, 6964 sayılı Ziraat Oda
ları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği yasasının 
bâzı maddelerini değiştiren kanun tasarısı ve 
teklifi üzerinde görüşlerimi açıklıyacağım. Yasa 
tasarı ve teklifi dedim; kelimeyi bilerek kulla
nıyorum, zannedildiği gibi Hükümetten gelen 
bir tasarı değildir, Hükümetin tasarısı kadar 
yasama organı üyelerinin de teklifi birleştirile
rek geldiği için yasayı tasarı ve teklif olarak 
ifade etmek zorunda kalıyorum. Konuyla ilgili 
ve temel meselelere işaret etmek istiyerek ko
nuşmam kısa olacaktı; ama Adalet Partisi Gru-
pu adına yapılan konuşma ile bir sayın üyenin 
konuşmaları kendilerine bâzı hususlarda, bâzı 
konuları hatırlatmak ve bâzı taahhütlerine de 
bağlı kalmalarını işaret etmek üzere evvelâ bu 
konuyu işliyeceğim. Adalet Partisi Grupu adına 
yapılan konuşmada, tefecilikle meşgul olanlar 
kimlerdir, hep beraber gezelim göreceksiniz ki, 
Cumhuriyet Halk Partililerdir şeklinde verilen 
cevabı, Adalet Partisi Grupu adına bir taahhüt 
olarak burada tescil etmek istiyorum. Çok ya
kında, bir haftanın içerisinde tarımda kredi dü
zeni, kredi sömürüsü ve kredi yağması için bir 
Cumhuriyet Senatosu araştırması önergesi ve-
eceğim. Hep beraber araştıralım, Türkiye ̂ de ta
rım sektöründe kredi politikasının nasıl bir sö
mürü düzeni haline geldiğini ve bu kredilerin 
nasıl işlediğini hep beraber göreceğiz. 

Ayrıca tefecilerin hangi siyasi teşekküller
den ve ne miktarda Türkiye'de tarımın başına 
musallat olduklarını beraberce göreceğiz. O za
man bu Cumhuriyet Senatosu araştırmasına 
müspet oy verip vermiyeceğini, A. P. nin grupu 
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adına yapılan bu konuşmadaki ciddiyeti ve sa
mimiyeti bir ölçü olarak gereceğiz. Göreceğiz 
ki, gerçekten tarım kesiminde kredi düzeni han
gi şekildedir? Ve göreceğiz ki, Ziraat Bankası 
kredileri, 74,50 kuruşluk krediler yüzbinlerce 
çiftçi ailesine hangi devirde daha çok verilmiş
tir? Tefecilik konusunda ise, 100 milyonlarca 
lira hangi devirlerde, hangi bankalar tarafın
dan kimlere verilmiştir ve bunlar Ziraat Banka
sından % 3, % 7, % 10 faizlerle alınarak 
yokluk ve yoksulluk içerisinde bulunan çiftçi 
ailelerine % 30, % 40, % 50 oranında faizler, 
le nasıl verilmiştir ve bu zulüm derecesindeld 
tefecilik nasıl işlemiştir? Bunun Devlet aracılı
ğı, ile nasıl yapıldığını hep beraber göreceğiz. 
O saman arkadaşlarım, bu araştırmayı Türkiye'
nin sathında hep beraber bir araştırma komis
yonu görevlisi olarak yapalım. Bu teklifim ile 
ümidediyorum ki, Adalet Partililer grup olarak 
bir taahhüt altında kalmışlardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hazırız. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sırf 

kredi almak için A. P. Başkanı olanları biliriz. 
SIRRI AT AL AY (Devamla) — Bir hususu 

tesbit etmek gerekir. A. P. grupu adına dendi 
ki, «Buraya gelip bâzı gayriciddî kelimeler söy
lenecek, ithamlarda bulunulacaksa cevaplar da 
buna göre olacaktır.» 

Ama, konuşmalar gruplar adına yapılınca 
gerçekten dikkatli olmak lâzım, bazan da adamı 
bu şekilde bağlarlar. 

Kredi imkânlarından bahsedildi, yine. Bir 
hafta önce Kars'ın bir yetiştirici ailesi için Zi
raat Bankası 70 - 80 bin lirayı kredi olarak bir 
çiftçi ailesine verme imkânından yoksun bir ha
le gelmenin ıstırabını çekerken, Sayın Domirel'-
in kardeşlerine Ziraat Bankasından 10 milyon
larca liranın verilmesini her halde duymamaz-
lıktan, bilmemezlikten gelen arkadaşlarımızın 
buraya gelip kredi yağmasını ve sömürüsünü C. 
H. P. ne veya diğer teşekküllere atma çabala
rında bulunmamaları gerekir idi. 

Bir diğer arkadaşımız da, öyle görünüyor ki, 
yarın Birleşik Toplantıda görülecek bir hesa
bın önyargıları içinde, şimdiden bugünkü bir 
sağcı kazetede görülen inönü'nün çocuklarına 
ait bir dedikoduyu işlemek hevesindedirler. Ger
çekten bu bizim siyasi hayatımızda yıllardan 
beri işlenmiştir, yıllardan beri bir dedikodu de

vam eder, gider. Ama, ne çıkar ki, 20 yıldır 
ben politika hayatı içerisinde bulunan bir kim
seyim bunun bir gün müspet bir şekilde, zama
nın iktidarının büyük bir kısmını elinde tutan 
D. P. devrinde ve A. P. devrinde, (Eğer vardı 
ise. yarın Soruşturma Hasırkk Komisyonunun 
raporu ile ilgili bir toplantı yapılacağı gibi, or
tada elinizi, kolunuzu bağlıyan hiçbir sey bu
lunmadığına göre, sadece Anayasamızda ve 
Müşterek içtüzükte görevi başında bulunan 
Başbakan hakkında soruşturma açılmaz, göre
vinin başında bulunmıyan Başbakan ve Bakan
lar hakkında, Devlet adamları hakkında da so
ruşturma açmak mümkündür.) bu imkânları ne
den kullanmazsınız? Şimdi, bir gün sonra. Mec
lis soruşturmasının görülecek hesabının sancıla
rı içerisindesiniz. Taşlık hikâyesini 20 yıl önce 
ben tiksinerek dinlemiştim, bugün yine eyle. 
20 yıldır bitmedi, niçin getirmiyorsunuz? Hiçin 
bunu ve müspet bir şekilde soruşturulacak baş
ka hususlar varsa getirmiyorsunuz? Hâlâ o hi
kâyeler. Köprülerin altından o kadar sula? geç
ti, o kadar hesaplar görüldü İd, hâlâ bir hikâye 
anlatılır. Bütün bunlara Hizanı yoktu, gerçek
ten. Fikret Gündoğan C. H. P. adına yaptığı ko
nuşmada bir fikir getirmişti, bir temel mesele 
getirmişti. Ama görülüyor ki, bu temel fikir
lere, Türkiye'nin sorunlarına ışık tutacak fik
rî büyük meselelerden kaçmılmakta, ancak de
dikoduya gelen meselelerde bir ustalıkla demo-
gojinin 20 yıldan beri meşhur hikâyeleri devanı 
edip gitmektedir. 

Buraya fikir olarak neler getirdiniz? C. H. 
P. devirlerinde babalan evlâtlarının yemekleri
nin hırsısı imiş, C. H. ?. devrinde yol parası... 
Bunlar geçti artık. Mühim olanı, bu hikâyeler 
değildir. Türkiye'de, tarımda çalışan milyon
larca insan mustariptir. Gelir dağılımında bü
yük bir eşitsizlik vardır. Toprak ve halk iliş
kileri 3 asır değil, tam 600 yıldan beri devam 
edip gitmektedir. Bunun çarelerini bulmak zo
rundayız. Burum çarelerini araştırmak zorun
dayız. Bunun için fikirler söyleniyor, bunun için 
çareler söyleniyor. Arkadaşlarımız bütün bu fi
kirleri bir kenara atacaklar, gelip diyecekler 
ki, «kalkmalım», diyorsunuz ama, sizin zamanı
nızda ne yapıldı ki, bizim devrimizde ne oldu 
ki... Yok vatandaş tarlalarının hırsızı idi şeklin
de basit ve söylenmesi kolay bâzı hikâyeler an-
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latmanın artık zamanı çoktan geçti. Bu hikâ
yeleri anlatmak gayet kolaydır. 

Ne demişiz biz, seçim beyannamesinde taah-
hüdeimişis, tarımda bunu yapm^ıs, 2 nci Beş 
Yıllık Plânda bunu yapmışız. Öyle mi? 

Şimdi İkinci Beş Yıllık Plânın tarımdaki 
karakterini biraz sonra anlatacağım. Takunyalı 
İkinci Beş Yıllık Plânın Türkiye'de nasıl bir 
sömürü düzeni meydana getirdiğinin, o halde 
burada açıklanması da zorunlu bir hale gele
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, izin verirseniz bu 
hususlara gitmeden önce evvelâ meselenin bir 
temel cihetine işaret etmek istiyeyim. 

6964 sayılı Yasanın bâzı maddeleri değişti
rilmek istenmektedir. Gerekçe olarak gösteri
len hususlar... . 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bi
limsel konuşma bu mu, takunyalı, makunyalı 
filân diyerek... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu, evet; 
takunyalı İkinci Beş Yıllık Plân karakterlide
dir ve niçin takunyalı İkinci Beş Yıllık Plân 
olduğunu anlatacağım, efendim. Sayın Ege, an
latacağım. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konşmayın, 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen 
de oy kullandın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ikinci Beş 
Yıllık Plâna ben oy kullanmadım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın 
efendim. Hatip, rahat konuşsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İkinci Beş 
Yıllık Plânın birçok hükümlerini değiştirmek 
için ne kadar uğraştığımı da bilirsiniz, ikin-
oi Beş Yıllık Plânda toprak reformunun yapıl
ması için, İkinci Beş Yıllık Plânda yer alması 
için önergelerimizin zatı devletlerinin de par
makları ile reddedildiğini unutmuş değiliz. 

İkinci Beş Yıllık Plânda hayvancılığın yer 
almasını istiyen önergelerimizin ve çabalarımı
zın, İkinci Beş Yıllık Plânda bölgeler arasın
daki farklılığın ortadan kalkmasını ve ikinci 
Beş Yıllık Plânda bunun yer alması için uzun 
uzun mücadelelerimizin neticesinde, «bölge 
plânlamasına ihtiyaç yoktur, zaten, yatırımlar 
yapılmaktadır, biz bir bölgesel plânın karşısın
dayız», diye burada saatlerce konuştunuz. Ama, 

1969 dan, seçimden biraz önce Saym Demirel 
her ne hikmet ise bütün bunları bırakıp bölge
sel plânın bir numaralı davacısı haline geldi. 
3 sene önce, 1967 de İkinci Beş Yıllık Plân içe
risinde bölgesel plânın yapılmasını teklif etti
ğimiz zaman, kıymetli arkadaşlarım, sizin oyla
rınızla reddedilmiş idi. Bizim siyasi felsefemiz 
ve görüşümüz odur ki, bölgesel bir plâna ihti
yaç yoktur. Doğu - Anadolu'yu biz zaten kal-
kındırmışıadır, Doğu - Anadolu'nun kalkınma
sı için ayrı bir plâna lüzum yoktur, diyen siz
ler değil, miydiniz? Başbakan ile Seyfi öztürk'-
ün konuşmaları üzerine önergeyi ret için oy 
kullananlar sizler değil miydiniz ki, şimdi bu
nun müdafaasını yapar hale gelirsiniz? 

İşte fikir bunlardır. Yoksa çıkıp, Taşlık hi
kâyesini anlatmak değildir. 

Ne diyordum, 6964 sayılı yasada bâzı güç
lükler varmış, iyi istemiyormuş, bunları işlete
bilmek için bâzı maddelerde değişiklik yapalım. 
Ziraat odaları ve özellikle Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği gerçekten Türkiye'de tanının kalkın
masına- tarımda çalışanların kader değişikliğin
de rol oynamış mıdır, rol oynıyabilecek midir 
ve bu kalkınmayı yapabilecek niteliklere sahip 
midir, değil midir? önemli olan budur. Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği bugünedek tarımda çalı
şan insanların, milyonlarca insanını ıstırabını 
açıkça ifade edebilecek Ziraat Mühendisleri Oda
ları Birliği paralelinde veyahut bu görüşlerin 
yakın-iTida bir görüşü müdafaa edebilmiş midir? 
Yoksa o toprak sahiplerinin ve toprak ağaları
nın savunucusu bir örgüt halinde mi kalmıştır? 
Evvelâ bunları görmek ve bilmek gerekir. Zi
raat Odaları şüphesiz ki, yurdun sathına dağı
lan çeşitli ziraat erbabının ümit beklediği bir 
teşekküldür. Ama bunların meydana getirdiği 
Ziraat Odaları Birliği ise, her ne hikmet ise, na
sıl olmuşsa, kuruluşundan bu yana daima toprak 
ağalarının elimde bir örgüt haline gelmiştir ve 
toprakta çalışan ırgatı, aracısı, yanmcısı ve mil
yonlarca topraksız insan da zanneder M, Ziraat 
Odaları Birliği kemdi yararını düşünen bir ör
güttür ve onu kalkın dıraibiilecek bir örgüt halin
dedir, ondan ümitler bekler. 

Aslında ise, yüzbinlerce dönüm araziye sahip 
toprak ağalarınım başkanlığını etmiş olduğu bir 
teşekkül olarak Türk köylüsünün, tarımda ça
lışan Çiftçi ailesinin ıstıraplarından habersiz ve 
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bunlara bir gün değinmemiş bir örgüt şeklimde 
bulunan bir teşekkülün yasasından şimdi bası 
kısımlarını düzelteceğiz. Yönetim kurulu oda 
meclisi tarafından nasıl düşürülecek veyahut 
ticaret odalarından ne nisbet payı daha fasla 
alıp almıyacağı meselesi... 6964 sayılı yasanın 1 
noi maddesi, C.H.P. Grupu adına Saym Gün-
doğam'ın da ifade ettiği gibi, Devletin tarım po
litikasını ve programım yürütebilecek ve ona 
yardım edecek, tarımda çalışan kimseleri)! mes
lekî dayanışmalarını sağlamak amaciyle kurul
ması öngörülen bu teşekküller, bu amacı yerine 
getirmiş midir ve ne nishette getirebilmiştir? 
Yahut gerçekten tarımda çalışan insanların ka
derini değiştirecek bir etkiyi sağlıyacak böyle 
bir örgüt nasıl meydana gelebilir? Yani tarım
da çalışan insanların bir örgütü olma niteliğini 
n?.-3il verebiliriz? Bunu yapabiliyor muyuz, ya
pamıyor muyuz, önemli olan konu budur. Bu
güne kadar tarımda çalışan milyonlarca inşa
mın kaderini iyiye götürebilecek ve talihini de
ğiştirecek hangi teşebbüste bulıınabilmiştir, Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği, örgütü? Tarım re
formu hikâye halinde, tefrikalı macerası içeri
sinde giderken, çeşitli örgütler, hattâ Mimarlar 
Odası bile buna sahip çıkarken ve bunun müca
delesi içerisinde bulumuriken, tarım reformunun 
encamından Türkiye Ziraat O dalan Birliği ha
berdar mıdır Harta bu konuda Saym Tarım 
Bakanı dahi tam bir teşebbüs yetkisino sahip 
midir? 

Bıiindan zannedersem 15 gün öne 3 idi, Say^n 
Tanın Bakanının haberi var veya yok, Devlet 

radyosundan ve televizyonundan tarım reformu 
tasarxs:mm Hükümet tarafından Meclise veya
hut Bakanlar Kuruluna verildiği haberini duy
duk. Ama onu takibe den bir hafta içerisinde 
Tanın Bakanının, Tarım işçileri Kongresinde 
tanın reformu tasarısının henüz Hükümete ve
rilmediğini, zira bu kongrede kendilerirıs vâki 
târisD cevap olarak, eğer verilmiş olsa idi, ken
dilerinin daha önce görüsünü taahhüdetmişler-
di, yani Tarım İşçileri Oda-mım veya örgütünün 
görüşüne de mura.caa.tlan. Sayın Bakan taah
hütle bulunmuşlardı, bunu yerine getirecekle
rini de ifade etmişlerdi. 

Görülüyor ki, tam Tarım îş Kongresinin ya
pılmasından bir gün önce veyahut iki gîm senra 
yapılacak Türkiya Ziraat Mühendisleri Kongre-
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sinden önce basına bir havadis sızar. Tarım re
formu tasarısı Mecliste veyahut Hükümette... 
Ama, Başbakamdra hiçbir haber yok. Tarım Ba
kanı ile Sayın Başbakan tarım reformunda ve
ya toprak reformu konularında müşterek görüş
te midirler, değil midirler? Tarım reformu ta
sarısı henüz nenededir? İddia edildiği şekilde, 
Hükümet Bakanlar Kuruluna vermiş, iddia 
e dilem bir görüşe göre Meclislere verilmiş. Ama, 
nerede olduğunu henüz kimse bilmemektedir. 
Sanırım geçen gündü, Sayın Bakana bir görüş
me sırasında sordum, nerede, tarım reformu ta
sarısı... Dediler ki, henüz bakanlıktadır, bakan
lık hazırlıkiannı ikmal edecektir ve Bakanlar 
Kuruluna verecektir. Vuslat başka bir bahara... 
Bütün bakanlıklara gidecek, bütün bakanlıklar 
görüşünü bildirecek, Bakanlar Kuruluna gide
cek ve omdan sonra da Parlâmentoya gelecek. 
Ama, bir taraftan da basında ve Devlet Rad
yosunda tarım reformu nerede ise Meclise gel
miş bir durumda. Neyin bu bir görüntüsüdür? 
Demek M, bâzı meseleleri, bâzı zor geçitler
den geçirtebilmek için rahatlıkla Türk kamu 
oyuna bir başka ad altında afişe edebiliyoruz. 
Ama gerçeğe geldiği takdirde ise, bu büyük 
konular hakkında henüz hiçbir hazırlığın ik
mal edilmediği gerçeği ile karşı karşıya bulun
maktayız. Türk köylüsü, Ziraat Odalan ve 
Ziraat Odalan Birliğinin şu dar çerçeveli, sa
dece bir teselli verebilecek imkânlan ile mi 
kalkınabilecektir? Yoksa temelde yapılan bir 
değişiklikle mi mümkündür? Köye tohumluk 
vermek, köye mektep açmak, yol, su, köprü, 
hastane yapmak; bu altyapı hizmetlerini gö
türmek bugün artık her siyasi iktidarın vazge
çilmez görevidir. Bunu kalite ve miktar iti
bariyle çok veya iyi derecede şu iktidar da yap
mak mecburiyetindedir, bu iktidar da yapmak 
mecburiyetindedir. Türkiye 20 nci Asırda o 
şartların içerisine gelmiştir, isterseniz yetki
leri verelim, 100 milyar lira üzerindeki millî 
gelir 40 milyar liraya varan bir bütçe imkânı
nı Sincan'daki Jandarma Karakol Kumandanı
na al bu imkânlannı der isem, altyapı hiz
metlerini, belki daha az masrafla, daha yay
gın bir şekilde, daha süratle ve daha az sayı
dan uzak olarak yapma imkânını bulabilir. Bu
günkü şartlar buraya gelmiş, dayanmıştır. 
Yol yaptım, mektep yaptım, toprak dağıttım, 
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geniş kredi imkânlarını sağladım demek bu
gün artık marifet değildir, önemli olan ilerici 
bir görüşe dayanan olbjektif bir kalkınma plâ
nı içerisinde, özellikle tarımda bir altyapı de
ğişikliğini yapabilmektir. Bu altyapı değişik
liğini yapmadığınız müddetçe, bâzı altyapı hiz
metlerini yapabilmeyi övünme yarışı, Türk 
köylüsünü kalkınıdıramaz. Kalkındırma demek, 
safi, değişmez, sağlam bir gelire sahilbolabilmek-
tir. Bu geliri sağlamadığımız müddetçe, bir 
iddiaya göre, Adalet Partisi ile Demokrat 
Partinin dönemlerindeki resmî görüşlerin ifa
desine göre, eğer söylenenler doğru ise, Tür
kiye'deki okulların üç misli okul yapılmıştır. 
Yine Meclislerde ifade edilen beyanatları 
eğer bir araya getirir, bunları gerçeklik ölçü
sü içerisinde bir kenara bırakır, iddialar nite
liğinde değerlendirmeye çalışırsanız, şimdi Tür
kiye'de, okur - yazar sayısı % 100 ün üzerine 
de çıkmış bulunuyor. O yarışlar çok söylendi, 
çok ifade edildi, ama, Türkiye'de, nüfusun 
bugün % 72 si köyde ve tarımda çalışmakta
dır. 1970 in Türkiye'sinde, tarımda çalışan 
nüfusun % 92 si tarım gelirinin % 48 ini alır, 
tarımda çalışan nüfusun % 8 i tarımdaki ge
lirin. % 52 sini alır. Bu durumdadır Türk ta
rımı. Ondan sonra çıkıp da sizin devrinizde 
köylü şöyleydi, benim devrimde böyleydi; me
sele bunun yarışında değildir. Bu kader deği
şikliği yapabildik mi, yapamadık mı? önemli 
olan konu bu. Türk köylüsü, o Selçuklular 
devrinde, Anadolu'da halk ve toprak ilişkile
ri ileri bir topluma yaklaşmasa da, ileri sayı
lacak bir hukukî düzen içerisinde, o günün 
şartları içerisinde, refah seviyesindeydi. Os
manlı İdaresinde, Osmanlı ileri toplumunda, 
Türk köylüsü timar arazisinde sipahi, arazinin 
sahibi Devlet bulunması yönünden, hem eya
lette orduyu besler, hem yönetici sınıfı teşkil 
etmek suretiyle toprağı işletirdi. Toprak na
zarî olarak Devletindi, fakat fiilî olarak top
rakta çalışan onun sahibi idi. Timar sahibi, 
Devletin ikiyüz yıl içerisinde bir kuruş artır-
madığı muayyen vergisini öder ve iki yıl üstüste 
toprağı işlemediği takdirde, toprak elinden alı
nırdı. Bu toprak ilişkisi ne zaman ki Osmanlı 
Devlet yapışımda zayıfladı; toprak ağaların 
eline, toprak Devlet memurlarının eline, top
rak bâzı askerlerin eline geçti, işte imparator

luk o zaman çatırdadı ve o zaman Viyana'dam 
geri döndük. Asıl Türkiye'nin, yani impara
torluğun çöküş ve geri çekiliş devri toprak -
halk ilişkilerindeki nizamın bozulması, toprak
ta çalışan köylünün toprağının ağalara, eşra
fa ve memura geçmesiyle meydana geldi. 
1570 ve 1600 tarihlerine kadar halk - toprak 
ilişiği, timar ve onun sipahilerinindi ve toprak, 
Devlete aitti ve toprak mülkiyeti mevcut de
ğildi, toprak işleyene, su kullanana aitti. Bu
gün her nedense, bu terimden çok ve pek çok 
rahatsız olanlar vardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tabii. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 1281 den bu 
yana Anadolu toprağında, köyde toprak işle
yenindi, 1600 yılına kadar toprak işleyenindi. 
Toprağın ağası, beyi, toprak ağası, eşraf veya
hut ona istikamet veren tüccarın eli ve parma
ğı henüz onun mülkiyeti üzerinde söz sahibi ol
mamıştı. Ama, yavaş yavaş merkezî idare za
yıflamaya başlar, Timar ve Sipahi teşkilâtı 
çöker, artık toprak yavaş yavaş ağaların, 
merkezden gönderilen Devlet memurlarının eli
ne geçer ve toprak ağaları, şehirde eşraf ve es
naf meydana gelir ve bu altyapı değişikliği bu 
güne kadar devam eder gelir. Aîtyi?pı değişik
liği işte bu. Düzendeki bozukluk ist'e bu. Bu alt
yapı değişikliğini henüz biz değiştiremedik. Üç 
asrı geçen ve dördüncü yüzyıla kadar devam 
eden toprak ve halk ilişkilerindeki bu düzensiz
liği baz, henüz ortadan kaldıramadık. Toprak 
reformu, tanm reformu iste bu ilisjlkliMerin dü
zeltilmesinin davasıdır. Bu düzeltmeyi yapabi
lecek miyiz, yapamıyacak mıyız? Mesele orada
dır. Yoksa Ziraat Odalarının ya^a^nda. ün dört 
maddeyi değiştirdik. Ne olacaktır? işleyiş. yani 
kongreler zamanında ya/mlacak veya yamlmıya-
cak, idare heyeti şu şekilde olacak veya, olmıya-
cak, yahut birliğin toprak ağaları elindeki ni
zamı biraz daha perkitecek ve daha. colk imkân
lara sahibolacaklar, muayyen bir teşekkülle mü
cadele için oradan daha çok para verilebilecek
tir. Plânlama bunu yapabiliyor mu? Birinci Beş 
Yıllık Plânda, toprakta çalışan insanların kade
rini değiştirmeyi, düşünen insanlar, bir avuç 
ilerici plâncı, tanm Sektörünü itici sektör ola
rak görmüş ve Türkiye'nin büyük ıstırabını çe
ken Türk köylüsünü, tarımda çalışan Türk köy
lüsünü kalkındırmak için kredi düzenini, Türk 
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köylüsünün, çiftlisinin lehinde olabilmek çabası 
içerisinde bulunmuştu ve köylük yerdeki sorun
ları temeldeki bir değişiklikle kalkındırmanın 
çarelerini aramıştır. 1967 ye kadar devam eden 
birinci plânın özlü karakteri, tarımda çaîi/san 
insanların kaderine dönük olan 1913 yıllarımın 
toprak ağasının ellerinde olan, 1938 yıllarının 
46 vilâyette yapılan, resmî belgelerle, bugün 
tetkik etliğimiz durumdan kurtarabilmenin ça
bası içerisinde olan Birinci Beş Yıllık Plânın o 
genç yapıcıları yerine, ikinci Beş Yıllık Plânın 
şimdi yöneldiği cihet özel sektörü zengin etme
nin çaıbasıdır. 66 tane özel sektör yatırımı içe
riğimle % 80 oranında indirim, gümrük muafi
yetini ssğlıyan İkinci Beş Yıllık Pîân on milyar 
liranın üzerinde bu memleketin imkânını özel 
teşebbüse vermenin ve özel teşebbüsü zencin 
etmenin çabası içerisindedir. On milyar liralık 
bu memleketin imkânını ezel teşebbüse tahsis 
eden ikinci Beş Yıllık Plânın felsefesi ve onun 
gayretkeşleri, Türk Harımında çalışan milyon
larca insanın ıstırabını, temelde değişikliği ya
pacak çareleri getirebilmiş midir? Kredi imkân
larını değiştirebilmiş midir? 

Size, ibretâmiz bir hususu anlatayım. Büyük 
baş hayvan ihracatı yaparız ve bunun bir mik
tarını Rusyaya yiauanz. Bu sene Rinaya .'m 
40 milyon TL. değerinde hayvan ihracatı yapı
lacaktır. Bunun için «Canlı Hayvanat İhracatçı
lar Biriliği» adında bir birlik vardır. Bu birliğin 
133 tane üyesi vardır. Üçte ikisinin hayvancılık 
hayvan besiciliği, yetiştiriciliği ile ilgisi mevcut 
değildir. Manifaturacıdır, mütaahhittir, kundu
racıdır, otel işletendir. Hayvan ihracatçılar bir
liğinin üyesidir ve oraya çömelmiştir, ihracatı 
bunlar yaparlar. Bu büyük, tatili kazancın bu 
seneki büvük hevesi içerisinde, 8 kişiye tahsis 
edilmek istendi bu 40 milyon liralık ihracat. 
Büyük kazançlar vardı. Çiftçi ailesi hayvan bes
ler, yıllarca onun çobanlığını yapar, emeğini çe
ker. kilosunu canlı odarak 250 - 275 kuruştan 
götürür tüccara verir; tüccar onu, bu sene, 7 
liradan RusyaVa ihraoetmenin imkânına sahi-
bolur, Ziraat Bankası da bu mutlu azınlhk içe
risindeki 8-10 kişiye birer milyon lira kredi ve
rir. Yorulmadan, meşakkat çekmeden 250 kuru
şa aldığı canlı hayvanı, 1 ay sonra 7 liradan ih-
raceder. Sermayeye de lüzum yok, Ziraat Ban
kasından her biri 700 - 800 bin veya birer mil
yon lira ihracat kredisi alırlar. Bunlar vakıa. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bu fakir vatandaşı korumak oluyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunlar va
kıa. Uğraşılır, didinilir bunlar 8 kişi olmasın 
diye. Şimdi kendisinden gerçekten sitayişle ve 
minnetle bahsedeceğim genç Ticaret Bakanı, 
mücadele verdi. Ama demin de ifade ettik ki, 
içlerinden 2/3 ü bakkal, manifaturacı, mütaah-
hit, otel işleten, 1/3 de canüı hayvan ticareti ile 
uğraşan kimseler. Her biri 2 şer 3 er milyonu 
vuracaklardı. Uğraştık, didindik, Ticaret Baka
nı da gerçekten anlayış gösterdi. Kazanç, hay
vancılıkla ilgisi olmıyan 8 kişi yerine 132 veya 
133 kişiye bölünmek suretiyle, bir dağılma bir 
esneklik gösterdi. Şimdi 1 milyon dolarlık son 
kısmın ihracı yapılıyor. Her ne hikmet ise 3 gün 
önce 20 kişiye verildi. Nedense 132 kişi bu se
fer 20 kişi; ama Ticaret Bakanlığının dış tica
retin kapısında bölgenin milletvekilleri, bu mut
lu azınlığın tatlı kârının davacısı ve takipçisi 
olurlarsa. Tarım Bakanına da bir gün bir vesüle 
ile söyledim, bu ihracatın hikâyesini anlatarak, 
kendisine hep beraber ceht edelim de bu vur
gundan kurtaralım, kooperatifler kurulsun, bu 
ihracat işlerini bizzat hayvanını yetiştiren köy
lü, çiftçi ailesi yapabilsin. Bunu temin edebildik 
mi, bunllan yapabiliyor muyuz? Önemli konu 
bu. Yoksa kredi şöyle idi, krediyi şöyle vermiş
tik, Taşlıkta ev, bilmem şöyle olmuştu; mesele 
%r>Iar delildir, önemli konu işte bu. Altyapı
daki bu değişiklikleri yapabiliyor muyuz? Köy
lünün emeğinin karşılığını kendisine verebiliyor 
muyuz Köylüyü, tarımda çalışan çiftçi ailesi
ni refah olmasa bile, insanca yaşıyabilecek ha
yat şartlarını temin edecek sabit bir gelire sahi-
bedebiîiyor muyuz? Bunlara ulaşmanın imkân
larını sağlıyacak bir örgütü kurabiliyor muyuz, 
kuramıyor muyuz? Neyi getirecektir Ziraat 
Odaları Birliği? Bugüne kadar neyi getirdiyse, 
onu getirecektir. Sadece bir teşekkül. Bunlara 
sâhibolabilmiş midir? Çünkü 4 ncü maddede 
vardır. Hayvancılıkla uğraşanlar da ziraat oda
larına ve birliklerine gireceklerdir. Ziraat Oda
ları Birliği, bir misalini verdiğim, Hayvan İh
racat Birliğindeki vurguna sahip çıkabilmiş mi
dir? Veya 200 bin baş hayvanı Danimarka ve 
Holânda'ya ihraç teşebbüsünün büyük vurgu
nunun karşısına çıkabilmiş midir? Yani bu sö
mürü düzenine, bu vurgun yarışı içerisinde dur 
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diyebilmiş ve köylünün nasibini anyabilmek I 
için, bu örgütler bir nebze olsun, teşebbüste bu
lunabilmişler midir? Yoksa birlik, 1 600 e kadar 
mevcudolmryan, 1600 yılından sonra yavaş ya
vaş güçlenen ve siyasi iktidarları yaratan, si
yasi iktidarların Türkiye'nin siyasi hayatında 
büyük rolü oynıyan esnaf ve tüccar eline geç
mesinde bu birlik bir mukavemet unsuru mu ol
muştur, yoksa toprak ağalarının ayrı bir deste
ği mi olmuştur, bir koalisyon halinde mi görü-
nebilmiştir? Dikkatle ifade ediyorum, ziraat 
odalarını değil. Ziraat Odaları Birliği olarak 
alıyorum. 

Gerçekten 1947 den sonraki klâsik îngiliz 
sömürüsü yerine dünyada ve özellikle Türkiye'
de, Amerika sömürüsü yerleşmeye başladığı ta
rihten bu yana toprakta çalışanların her neden
se kalkınması yönünde umumi sömürü düzeni | 
politikası içerisinde daima geri kalmaya çalışıl
mıştır. Bir şeyi açıkça ifade etmek gerekir ki, 
dünyada geri kalmış ülkelere yardımda insani 
duygu yerine, daha çok sömürüyü hangi imkân
la yapabilmenin endişesi vardır. Dünyanın sa
nayide gelişır'iş ülkeleri gsri kalmış ülkeleri
ne senede 4 - 5 milyar lira gibi ereri kalmışlık
tan kurtulma yardımı yapmıya çalışırlarken 
bir taraftan da bunu rahatlıkla geri almak
tadırlar. 1954 - 1960 arasında geri kalmış ül
kelerde, geri kalmış ülkelerin tarım geliri ola
rak sattıkları, 1969 un dünyasında ve Türki
ye'sinde 100 üzerinden 80 e düşmüştür. Ama 
sanayi ülkelerinin sattığı, işlenmiş maddeler 
ve maMna ise 100 üzerinden 110 a çıkmıştır. 
Bunun karşılısı, bir verim arasındaki hesaD 
5 - 6 milyar liradır. Dünyanın ileri memleket
lerinin geri kalmış memleketlere yardımı ise 
zaten 4 - 5 milyar liradır. Demek M, verdi
ğini geri alıyor, faiızler ise üstelik geri kal
mış ülkelerin sırtına binmektedir. Bir taraf
tan da biz hâlâ tarımda nüfusu 2 nci Plân 
döneminde % 72 den % 58 e indirmienin bü
yük bir başarısının sarhoşluğu içerisindeyiz. 
Nereden tarımda % 72 den % 58 e nüfusu 
indirelbiliyoruz? Erzincan'dan, Elâzığ'dan, Bit
lis'ten, Bingöl'den, Artvin'den ,Gümüşhane'dDn, 
Kars'tan her gün tarımda faal nüfus, yor
gan sırtında ya Haydarpaşa, ya Basmane ya- I 
hüt Ankara Garına inmektedir. Bunlar bir 
odacılık, bir hademelik arayıp bulabilmek I 

I idin başvurmadıkları, kapı ve başvurmadık
ları yasama organı üyeleri kapısı mevcut 
değildir ve bu azalmaları biz tarımdan sana
yie geçiş zannediyoruz. Tarımda faal nüfus 
gecekonduya gelmekte veyahut üretici ol-
mıyan, sanayi ile ilişiği bulunmıyan kapıcılık, 
odacılık veyahut da bunları da bulamayıp gün
lerce uğraşip tekrar köyüne dönmektedir. 
Türk köylüsünü, Türk çiftçisini bunlardan 
kurtarabildi mi? 600 sene önoe toprağında 
huzur içinde yaşıyan ve ileri Osmanlı toplumu 
içerisinde kendisini hiç olmazsa siyasi baskıla
rın uzağında tutabilen Türk köylüsüne, df telisi
ne kırsal yerdeki yaşantısında neyi getirebil
mişiz. Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliği 
ile, yahut 100 milyarın üzerindeki millî ge
lirle, yahut 30 milyar liralık bütçesi ile kade
rinde ve hayatında ne değişiklik getirelbiloıilş 

i miyiz Millî gelirdeki 77 dolarlık payla mı? 
Kırsal yerdeki, hele Bimlgördeki veya Bitli s'-
dekini düşünürseniz, tarımda çalışan Türk 
köylüsünün ayda bir et yediği mümkün mü
dür? Sayın Baysoy veterinerdir bilir, kendi 
Erzincan'ın Kemah'ın yahut Pülümür'ün yahut 
Karnek köyündeki çiftçi ailesi bayramdan 
bayrama yahut onun dışında eğer bıçak ye-
tişmemfese, hayvan yetiştirici Türk Köylüsü 
et bulabilmekte midir? Bu şartlardan kurta
rabildik mi? KalbaJhati ne C. H. P. devrine ne 
A. P., ne D. P. devrine götürmiyelim. Mühim 
olanı bu ıstıraplara hangi hakiki yolla bir 
ışık ve kurtuluş yolu bulabileceğiz? Yoksa, 
yıllarca övünüp duracağız, şu kadar tohum
luk verdim, şu kadar şap hastalığı tedavi 
ottim, şu kadar kredi dağıttım, şu kadar 
yol götürdüm, mektep götürdüm. Ama ka
der değişikliği yapmak lâzım, mühim olanı 
o. Onu yapabiliyor muyuz altyapı değişik
liğini yapabiliyor muyuz, bunu getirip sağ-
lıyabiliyor muyuz, önemli konu bu. Bunu ya
pabilelim, işte mesele bu. Eğer bunu yapa
mazsak, yapamıyor isek yıllarca bu de
vam eder. Böyle bir yasa teklifi gelince çe
şitli görüşler burada söylenir. Ondan sonra 
bir taraf kalkar ben siyasi teşekkül olarak 
iktidarım devrinde şunları yaptım, C. H. P. 
babası oğlunun ekmeğinin hırsızlığını temin 
etmftş bir siyasi iktidar olarak burada nasıl 

I gelir konuşur şeklinde hikâyeler anlatılır, ma-
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sallar söylenir, övünme türküleri (ifade edilir 
ve vatandaşın karşısına gidilir. 

Şimdi sözlerimi, A. P. Grupu adına C. H. P. 
Grupuna Ibir tarize cevap vermekle bitirece
ğini. A. P. Gruıpu adına ifade edildi ki, Türk 
köylüsü ne aldatılır, ne aldanır. Bunu söyle
meye nasıl dilleri varalbiliyor. Türk köylüsü 
altı asırdır ıstırap içerisindedir. Altı asırdır 
Türk köylüsü geri bırakıînıışlığm ıstırabını 
çekmektedir. Dün Dışişleri Bakanının Müşterek 
Pazar dolayısiyle Millet Meclisindeki konuşma
sı ile ifade ettiği gibi, Türk köylüsü medeniyet
çi görüşün bütün bu çabalan içerisindeki nasi
bini, sadece Vietnam in, sadece Yunanistan'ın 
ve İsrail'in dünkü vilâyetlerimizin veya eyalet
lerimizin bir parçası olan Arııavutluk'a kadar 
olan yerlerinin çok gerisinde olan altyapıya, 
- kalitesi de bâzı bölgelerde çok düşük ve as -
bölgeler arasında büyük farklılıklar olmasiyîe 
de, henüz bunların seviyesini geçmemiştir. Bir 
millî gelir sıralaması içerisinde gün geçtikçe er. 
aşağılara, aşağı kademelere düşmekteyiz. Şu 
aldatılma hikâyesinin bir kaçıncısı durumunda 
ifade edilen iktidarınız devrinde de dış borç
lar % 70 oranında artırmış bulunuyor. Dış borçla
rın acı hikâyesi mevcuttur, dış borçları her gün 
artırma yüzümüzü güldürmiyecektir. 

Gerçekten tarımda çalışan Türk köylüsü 
uzun yıllar aldatılmıştır. Siyasiler tarafından 
aldatılmıştır. O Batılılaşma hareketinden habe
ri yok mudur? Batılılaşma hareketi Tanzimat 
devrinde siyasi kişilerin, Sadrazamın veyahut 
Devlet adamlarının, Devlet iktidarını elinde tu
tan Hükümdara karşı kendi istikballerini sağ
lamak için başvurdukları yoldur. Ağanın top
rağını hukukî yoldan tescil ettirmek için baş
vurduğu yoldur. Alınlıkların kendilerini bi
rer teminat altına aldırmak için başvurduklar? 
yoldur. Ama bütün bunlar Türk köylüsüne ne
yi getirebilmiştir, uzun yıllar? Tarımda çalışan 
Türk köylüsüne bütün bu mücadelelerin, bu 
uzun yılların içerisinde Cumhuriyet devri de 
dâhil olmak üzere, alt yapı değişikliğinde ken
disine neyi nasibolarak getirebilmişisin*, neyi 
nasibolarak kendisine verebilmişizdir? işte dâ
va bu. Düzen değişikliği bu. Düzen değişikli
ği dendiği zaman bununla bir rejim değişikliği' 
mi getirmek istiyorsunuz, bu bir komünist ida
resinin teranesi midir? Hayır değil. Düsen de-
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ğişikliği işte bu. Bu bozuk düzen, bu alt yapı
da nüfusun % 72 sinin ıstırap çektiği ve memle
ketin ilerlemesinde, Batılılaşmasında- ve ilerle
mesinde gerekli kader değişikliğini görmediği 
bu büyük kütlenin değişikliğidir. İstediğimiz. 
kadar fabrikalar kuralım, istediğimiz kadar 
okullar açalım. Ama köylüyü asıl o tarımda 
çalışan köylünün, kader değişikliğini, alt yapı 
değişikliğini getirmediğimiz müddetçe Ziraat 
Odalarının Kanununda Meclisi idare şu şekilde 
olacakmış, bu şekilde olacak mış, payı azmış, 
çokmuş, bunu temin etmek bir şey değildir. 
önemli olan bunu yapmak ve bir de Parlâmen
to reformunu yapmak lâzımdır. Parlâmento 
reformu şu : özellikle Cumhuriyet Senatosuna 
düşmektedir, Parlamento reformu. Bu yasa hu
zurunuza geldiği zaman, Genel Kurula geldiği 
saman, o yasayı şu maddenin değiştirilmesi bu 
maddenin değiştirilmesi konusu ile değil, gelmiş 
midir, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odala
rı Birliği Kanunu, 6964 sayılı Kanunu, hiç ol
mazsa, tarım reformunun bir mesnedi olabile
cek istikamette değiştirebiliyor mu, değiştiremi
yor mu? iki senede bir falan noksanlıklar var
dır, filân noksanlık vardır, derme çatma kanun
lar getirmek ve bunları çıkarmak, ondan sonra 
da Parlâmento görev yapıyor. Artık Türk Par
lâmentosu da bir reformun içerisine girme zo-
runluğundadır, Mu reform, iki günde bir yasa 
değiştirmek veyahut K?sı zümrelerin veya
hut bâzı çıkarcı çevrelerin yararlarını koruya
bilmek için gelen yasaların tescil müessesesi ol
maktan kurtarabilmektir. Bu reformu, ait yapı 
değişikliğini yapmadığınız müddetçe ve yapma
dığımız müddetçe bütün bu çabalar geçicidir ve 
birbirimizi aldatmaktır, atlatmaktır, özellikle 
Türk köylüsünü bir aldatmanın içerisinde uyut
maktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, üzerinde, 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler; Anayasamız iktidar, 
muhalefet ve diğer siyasi guplarm kurulması
nı meşru kılmış ve komisyonlardaki teşekkül 
tarzını da izah etmiş, vuzuha kavuşturmuştur. 
Hal böyle iken buraya gelen bâzı hatip arka
daşlar, zaman zaman gerek grup olarak ve ge
rekse şahıs olarak oy vermedikleri kanunları 
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âdeta gayrimeşru bir durum sayar şekilde ifa
dede bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, altı yılı geçkin bir 
devredir siyasi hayatta bulunmaktayım. Fakat, 
bilhassa bu yüce kürsüden daima sayın, çok yü
ce, çok muhterem kelimelerle birbirimize hita-
bettiğimiz, saygıdeğer senatörlerin kanunların 
çıkmasında kütlelerin veyahut da şahısların ya
rarına veyahut da zararına halini bir tarafa bı
rakarak, T. C. Hükümetinin kurulusundan bugü
ne kadar iktidarda bulunmuş siyasi parti lider
lerini zemmetmek suretiyle, artık bizleri nerede 
ise parlâmentoda oturup dinliyemiyecek bir du
ruma düşürmüş bulunmaktadırlar. Öyle tahmin 
ederim ki, efkârı umumiye de Parlâmentomu
za bu bakımdan hiç de iyi bir not vermemekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel şu
nu bilmemiz gerekir ki, hakikaten bugün artık 
Anayasada da açıkça ifade edilmiştir ki, bir ka
nunun toplumun yararına faydalı bir şekilde çı
kabilmesi için bâzı asgari müştereklerde birleş
memiz, yanyana gelmemiz gerekir. Şimdi bir 
Ziraat Odaları Kanunu tadil ediliyor. Bu konu 
üzerindeki konuşmalar, kanunun şu maddesi 
veyahut da şu hususu iyidir, kötüdür şeklinde 
değil de, bunun dışına sapılmak suretiyle tanıa-
miyle partilerimizin birbirlerini suçlara ası ile 
geçti. 

Muhterem arkadaşlarım, 1957 yılında o za
manki iktidar, köylülerin ihtiyaçlarına binaen 
bu kanunu çıkarıyor. Fakat kanun 1963 yılma 
kadar muhtelif nedenlerle tatbik edilemiyor. 
1963 yılında koalisyon hükümetinde bulunan 
C. H. P. tarafından tatbika konuluyor. Bu ka
nun madem ki çiftçilerimizin bünyesine uygun 
değildi, onların kalkınmasını sağlıyamıyacaktı 
o halde neden bu kanun tatbik mevkiine ko
nuldu? Tadil edilerek daha mükemmel bir şe
kilde çıkarılsaydı daha iyi olmaz mı idi? 

Muhterem senatörler, hakikaten bugün ilke
mizin nüfusunun % 70 ini - her zaman söylüyo
ruz - köylü ve çiftçilerimiz teşkil etmektedir. 
Geriye kalan % 30 unu mühendis, doktor, işçi, 
sanayici ve diğer zümreler teşkil etmektedir. 
Şimdi dikkat buyurun, Türkiye'mizde % 70 in 
dışında bulunan % 30 kütle tamamiyle teşki
lâtlanmış durumdadır. Ve bugün birer baskı 
gnıpu olarak hükümetlerden istedikleri hakla

rını almaktadırlar. Bu bir realitedir, her gün 
görüyoruz, 175 lira günlük yevmiye alan bir 
mühendis arkadaş, günde 500 lira kazanan bir 
doktor arkadaş, illâ daha fazla para almanın 
cabası içinde. Halbuki, öbür taraftan geri kal
mışlığını sırf oy için savuna"1» ^Mı^umuz köy
lü zümresinin içtimai d'-rumunun y çelmesi 
mevzuubahisolduğu manian nedense başka bir 
durumun içerisine giriyoruz. 

Bur ay .ı bir kanun tadil edilmek üzere gel
miştir, bunun tadil edilmesindeki yegâne sebebi 
ben şunda görüyorum. Ziraatte istihsalin olabil
mesi için arazi, işgücü ve sermayenin yanyana 
gelmesi lâzım, ^ k a t , bunların üstünde olan bir 
husus var; bil£ uuhte: em arkadaşlar. Şunu ka
bul edelim ki '-"gün Türk köylüsünün bütün 
sıkıntısı şurr.^aa ileri gelmektedir. Türk köy
lüsü bilgisizdir, teşkilâtlanmamıştır, bir an ev
vel Türk köylüsünü teşkilâtlandırmak ancak 
ziraat odaları fra,sıtasiyle mümkün olabilecek
tir. Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları ziraat 
Odaları Birliğini toprak ağalarının müdafii ola
rak vasıflandırdılar. Bunu tenzih ederim. Ba
kıyorum bugün, Ziraat Odaları Birliği içerisin
de hemen hemen toprakla ilgisiz kimse yok. 
Ama 1963 yılında kanun tatbik edilmeye baş
landığı zaman, - 1965 e kadar öyle tahmin ede
rim ki - ziraat odalarının başında Anayasanın 
acık hükmüne rağmen 2 seneye yakın, ziraat 
odaları bütçesinden de yüzbinlerce lira almak 
suuretiyle hariçte seyahatler yapan, fakat bu 
parayı ödedi mi ödemedi mi bilmiyorum ve 
nihayet sıkışUrıldığı zaman istifa eden biri
si vardı. E., o zaman bunu neden düşünmedi
niz, o zaman da acaba bu arkadaş ağa mı idi? 

Muhterem arkdaşlar, ekonomik, sosyal ve 
ileri sanayi memleketi olarak tanınan ülke
lerin çiftçileri, tamamen teşkilâtlanmış, tarım 
sahasında Devlete bile yardımcı olacak güçte 
elemanlar yetiştirecek seviyeye gelmişlerdir. 
Hakikaten bâzı memleketlerinde Tarım Ba
kanlığına bile kuvvetli elemanlar verecek ta
rım teşekkülleri mevcuttur. Biz neden bu ha
le gelmiyelim. Çiftçinin sömürülmemesi için, 
teşkilâtlanması için ne yapması lâzımdır? 

Bu sebepledir ki, gelişmiş memleketler çift
çinin şuurlu ve bilinçli olarak teşkilâtlanma
sı içtimai yapılarındaki uçurumu ortadan kal
dırmıştır. Gelişmekte olan yurdumuzda çiftei-
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lerimisin biran evvel teşkilâtlanması lâzım
dır. En büyük görevin Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğine düşmüş olduğuna inanıyorum. Çiftçi 
köylünün sosyal, ekonomik kültürel ve zirai 
yönden gelişmesi şarttır. Köylü ve çiftçileri
mizin insanca yaşamasına, kalkınmasına ge
rekli vasıtaların teminine matuf kanunları da 
çıkarmak, onları da imkânlara kavuşturmak 
bu Parlâmentonun vazifesidir. Her ne kadar 
1957 yılında çıkıp da 1983 yılında tatbik edi
len 6964 sayılı Ziraat Odaları Kanunu ihtiya
ca cevap vermemişse, bugünkü tasarı ile da
ha iyi bir şekle gelebilmesi için huzurunuza 
gelinmiş bulunmaktadır. Tasarıyı daha iyi bir 
şekilde çıkarmanın yollarını bulalım. Bu ta
sarı ile, evet neler yapılmıştır, bâzı hususları 
vuzuha kavuşturmuştur; çiftçiliğin tarifi ya
pılmıştır, çiftçi belgesi verilenlerin köyde asıl
ması v.s. 

lYiuhterem arkadaşlarım, kredi mevzulanna 
dokunuyoruz ve diyoruz ki, krediler şöyle 
idi, böyle idi. Eskiden de bir defa söylemiştim. 
şunu siz de kabul edin biz de, eskiden kredi
ler banka müdürlerinin ziyafet masasında ve
riliyordu. Bugün Adalet Partisi olarak bunu 
hiçoîmazsa açıklığa kavuşturduk. Yani kimin 
ne aldığını - az mı çok mu - herkes biliyor, Bu 
büyük bir terakkidir. Evet, biliyoruz, tenkid 
ediyorum, eskiden böyle biliyor muyduk bunu. 
Ama bâzı hususlarda, 933 sayılı Kanun gere
ğince verilen büyük kredilerin yerinde olma
dığını bendeniz burada ifade ederken, bir çok
larınız farkında değildiniz. . Ben de o zaman, 
bunun doğru olmadığım ifade etmiştim, gün
dem dışı bir konuşma ile.. Çünkü Türkiye'de 
bir çiftçi 2 bin lira parayı bulamazken bir çift 
öküz almaya, diğer taraftan 3 - 5 yüzbin liralık 
kredilerin insanlara açılması doğru değildi. 
Ama bu hangi memleketlerde olabilirdi? Kül
tür seviyesi yüksek, okumuş, veterineri, ziraat
çısı köylere kadar gitmiş olan memleketlerde. 
Doğru, neden o kanunu yapan kanun yapıcı
lar, bu krediyi buna veriyoruz? Damızlık hay
van yetiştirecek, fidan yetiştirecek, komşusu
na yardımcı olacak. Fakat bizde o yoktu. Esa
sında o kanun bizim aleyhinıizdeydi. Adalet 
Partisi Hükümetinin aleyhinde idi. Fakat siz 
onu iyi değerlendiremediniz. Değerlendiremedi
ğiniz için iptal edildi, bizde feraha kavuş-

I tuk. Yoksa bizim temelimize bir dinamit koyu
yordunuz nerede ise.. 

I Muhterem arkadaşlar, diğer bir husus da 
Ticaret Borsalarının hisselerinden Ziraat Oda
larına bii" pay vermesi keyfiyetidir. Kanun 

I tasarısını tetkik ederken, bâzı arkadaşların 
I bu hususa muhalif olduklarını gördük. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; Ticaret Bor
saları ne satıyor? Yani bir defa bunu düşün
mek lâzım. Bütün zirai mahsulleri, menşe zirai 
mahsul. E.. Peki bir taraftan diyoruz ki, gelir 
dağılımında düzensizlik var. ifade ediliyor bu 
da muhalefet grupuna mensup arkadaşlar ta
rafından. Doğru, biz de katılıyoruz buna. Peki, 
Türkiye'deki bu gelir dağılımındaki, realite şu 
ki, bir sanayicinin içtimai seviyesi 10 kabul 
edilirse bir çiftçininki 1 dir yahut bir tüccarın-
ki 10 ise, çiftçininki 1 dir. 

E.. Bunlar çiftçilerin mallarını sattığına gö
re, bu kanun da çiftçiliğin teşkilâtlanmasını 
şart koştuğuna göre, neden bunlardan bâzı pay
ları alıp, çiftçileri teşkilâtlandırmamız için bu 
zümreye verildiği saman Anayasaya uygunluğu 
iddia ediliyor? Haddizatında bu işin Anayasaya 
uygun olmadığı da, Mersin 2 nci Asliye Mahke
mesi tarafından, oradaki Ziraat Odaları teşkilâ
tının, Mersin Ticaret Odasından geçmiş yıllara 
ait bir borcun istenmesi sebebi ile Anayasa 
Mahkememize intikal etmiş, Anayasa Mahkeme
si uzun tetikikat neticesinde Türkiye'de esasen 
bu gibi payların olduğuma değinmiştir. Hakika
ten şiirdi, özel idareler belediye hudutları dâ
hilinde olan binalardan vergi alıyorlar, bunun 
bir kısmını pay olarak veriyorlar. Beden Ter
biyesinin üzsl idareden almış olduğu paylar 
vardı. Hattâ son yıllarda bâzı şeyleri de biz faz-

j lalı ğm dan dolayı iptal ettik. Şimdi, o halde 
bunlar, bir zümreyi sömürmek için bir vergi 
ve saireden de bir paydır. Biade teamül halinde 

j tatbiki vardır, görüyoruz. Orada bence; Anaya
sa da bunu reudetiğ'ine göre, bu payların alın
masında da hiçbir mahzur yoktur. Yalnız mik
tarının azlığı çokluğu üzerinde birşey diyemem. 
Eğer kıymetli arkadaşlarımız daha iyi fikirler 
serd ederlerse bizi tenvir ederlerse, o zaman mâ
kul gördüğümüz takdirde bunlann fikirleri ta
rafına da meyil etmiş olabiliriz. Beni dinlediği
niz için teşekkür ederim. Hürmetlerimle. (A. P. 

I sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, aleyhte ko
nuşmak için buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 6964 sayılı 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesini burada görüşüyoruz. 
Türk çiftçisine yararlı olsun diye çıkarılmış 
olan bu kanun, çıktığı günden ve uygulanmaya 
başladığı günlerden bugüne kadar maalesef 
Türk çiftçisine faydalı olamamış bir kanundur. 
Benim muhterem arkadaşlarım, 0. H. P. li ar
kadaşlarım, hükümete ve A. P. ile müteveccih 
bâzı sözler söylüyorlarsa, bu kanunun uygulan
ması bozuk düzen içerisinde mümkün olamadı-
ğmdandır. Bunu ifade etmek istiyorlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türk köylü
sünün, Türk çiftçisinin örgütlenmesi için çıkan 
bu kanun, vicdanınıza soruyorum, hakikaten 
Türk çiftçisine faydalı oMu mu, olmadı mı? Bu 
getireceğiniz tadiller de Türk çiftçisine faydalı 
olacak mı, olamıyacak mı? Mesele bu. Bütün ar
kadaşlarımızın söyledikleri bu babda. Şimdi 
Hükümet bu kanunun değiştirilmesi için tasarı
lar getiriyor. G-önül arzu ediyordu ki, bu kanu
nu bambaşka bir surette getireydi. E, şimdi oda 
Meclisi şöyle teşekkül eder, üyeler şöyle olur, 
çiftçi şöyle tarif olur, bu bir fayda temin etmi-
yecek. Niçin fayda temin etmiyeeektir, arz ede
ceğim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Nasıl, olur, 
teşkilâtsız nasıl yürüteceksiniz, efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ha
yır, bu kanunla... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz Sayın Baysoy; siz de cevap vermeyi
niz Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Çün
kü, arkadaşlarımın temas ettiği gibi, altyapı 
devrimleri olmadıkça, toprak reformu olma
dıkça, tarım reformu olmadıkça bütün bu ya
pılan işler boşuna. Boşuna, çünkü anlatacağım. 
Kargacık, burgacık bir aksanın üzerine, bozuk 
bir arsanın üzerine yapılacak her bina bozuk 
olacaktır. Sebebini şimdi arz edeceğim. 

Bakınız arkadaşlar, D. P. devrinde bu ka
nun çıktı. Ondan sonra 1983 te bizim zamanı-
mızdaki; bizim ve Koalisyon hükümetleri za
manında uygulanmasına başlandı. E, çıkmış bir 
kanundur, Koalisyon Hükümetidir, tek söz sa

hibi de değildir.Uygulamaya koyuldu, iki sene, 
birbuçuk sene iktidarda kaldıktan sonra, sizin 
samanınızda da bu kanun tatbikatta, meriyet
te kaldı ve yürüdü. Ne oldu? Bozuk bir kanun 
olduğu için, düsen bozuk olduğu için, evet, bu
nun başına O. H. P. li bir politikacı arkadaş 
geçti, o da baktı ki bu toprak ağalığı ile bu iş 
beraber yiirümiyecek, ayrıldı gitti. 

Kim geldi bunun başına? 70 bin dönüm top
rak sahibi Fahri Kalman isminde, ömründe, bir 
gün toprak reformunu ağzına almamış, top
rak reformunun, tarım reformunun aleyhinde 
olan bir adam işin başına geçti. Bir gün bu ar
kadaşın ağzından Allah rızası için tarım refor
munu duymadık, toprak reformu dese hiç de
ğilse. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, düzenin bo
zukluğu şurada, şimdi oraya geleceğim. Herkes 
gelebilir, herkes seçilebilir, herkes suiistimal 
edebilir. Herkes bu Ziraat Odaları siyasi emel
lerine, menfaatlerine, kredi alınmasına âlet et
ti. Ziraat Odası Başkanıdır efendim; ver şuna 
krediyi. Bu devam eder de; bundan sonra da 
edecek. Bu kanun böyle oldukça, kanun bu şe
kilde geldiği müddetçe, bu bozuk düzen üzeri
ne kuruldukça. 

Şimdi arkadaşlarım, çiftçiyi tarif etmemi
şiz, diyoruz. Şimdi, çiftçiyi tarif etmekle işin 
içinden çıkacakmışız gibi geliyor. Çiftçi kim
miş? Çiftçiyi 4 neü maddede tarif ediyoruz: 

«Bu kanunun uygulanması bakımından 
ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıs
lah yollariyle yahut doğrudan doğruya tabi
attan istifade etmek suretiyle bitki, orman ve 
hayvan ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünle
rin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendi
rilmesine, muhafaza ve pazarlamasına çiftçilik 
elenir.» 

Demin öztekin arkadaşımızın dediği gibi, 
kunduracıdan tutunuz da besiciye kadar hepsi 
bunun içinde. Pazarlanmasma kadar, devam 
ediyor. 

Şimdi arkadaşlarım, şu girer, bu girer; 
asıl önemli olan Türkiye'de en büyük bir mese
le var. Türkiye'de çiftçi derken toprak sahibi 
çiftçi ile topraksız çiftçi ilk defa akla geliyor. 
Şimdi bu odalar meclisine veyahut da bu Ziraat 
Odalarına kimler girecek? Kimler seçilecek? 
Çiftçilikte birtakım branşlar var. işçilerin 

— 279 — 



C. Senatosu B : 15 15 . 12 . 1970 O : 1 

branşlarına göre örgütlenmesi var, sa
nayicilerin branşlarına göre, Ticaret Oda
larının branşlarına göre örgütlenmesi 
var. Ama ziraatçilerin branşlarına göre örgüt
lenmesi diye bir şey yok. Şu tarife bakınız. 
Dünyayı iğine alır. Bu tarife göre çiftçi olmı-
yan kimse yok. 

NURİ DEMİREL (Balıkesir) — Herkes gi
rer, adresler değişik yalnız. 

SALİM HAZES.BAĞLI (Devamla) — Bu 
tarife göre çiftçi olmıyan kimse olmaz. Şimdi 
»kanunun tekniğine geliyorum, politikasına gel
miyorum. Politikaya cevap verecek arkadaşla
rım bulunur. Ben de dönmek isterim, ama ben 
bugün vermeyeyim dedim. 

Şimdi arz edeyim, isterdim ki, ziraatçi arka
daşlarım da buna temas etsin. Şimdi bu tarife 
göre bakınız kimler seçilir. Ziraat Odalarına, 
yalnız tahıl (Çünkü, tahıl ziraati Türkiye'de 
fazla yapılıyor.) ziraati yapanlar girer, yahut 
yalnız besiciler girer, yahut yalnız toprak ağa
ları seçilir, topraksız köylü seçilemez ve onun 
için bir gün bu odanın basma gelen idare heyeti 
de topraksız köylünün meselesini konuşmaz. O 
halde bunu birtakım branşlara ayırmak, birta
kım kontenjanlar tanımak, birtakım meslek te-
şdkküllerme, birtakım meslekî durumlara göre" 
bölümler yapmak lâzımgelir. Meselâ, bu mem
lekette böyle teşekküller çok var. Barolar te
şekkülü vardır, devamlılık ifade eder; Kızılay 
örgütü vardır, birtakım kimselerden teşekkül 
eder; Ticaret Odalarının birtakım teşekkülleri 
var, branşlara g-irer. Yani bunun detaylarım 
şimdi burada saymak mümkün değil. Bunları 
incelemek lâzım. Bu memlekette öyle bir teşek
kül kuracaksınız ki; bu memleketteki çiftçinin, 
bilhassa topraksız köylünün derdine deva ola
cak insanları söz sahibi kılsın. Tekrar ediyo
rum, isminden bahsetmek de arzu etmiyorum 
ama, ne yazık ki böyle olmuştur. Fahri Talman 
gibi bir adamın işbaşına gelmesi mümkün ola
bilir, ama hiç değilse onun karşısına dikilecek 
üç beş tane adam olsun. 

Arkadaşlar ben bu ziraat odalarının toplan
tısına gittim. Orada filim gösteriliyor, işte şöy
le istihsal yapılır böyle istihsal yapılır; başka 
yapılan bir iş yok, Üstelik, ya Hükümetin tara
fında olmak yahut da politika yapmak veyahut 
da kredi kapmak için birer basamajk. O halde 

bu kanunla bu örgütlenme olmaz. Bu kanunla 
örgütlenen çiftçiyi örgütlendiremezsiniz. Top
rak sahibi olmıyan köylü nasıl seçilecek, oda
lara gelecek de sesini duyuracak? Ama, işçi te
şekkülünde yevmiyesini alamıyan, aylığını ala
mıyan pekâlâ söz sahibi olabiliyor ve bağırabi-
liyor. Kredi alamıyan köylü nasıl gelecek bura
da,, bu Odalar Birliğinde bağırıp çağırmak im
kânını bulacak, derdini söylemek imkânını bula
cak? Bir kredi alamıyan fakir köylünün, buna 
seçilmesini imkân dâhilinde görüyor musunuz? 
arkadaşlarım? Bu kanunla, bu düzenle, bu bo
zuk düzenle, işte bozuk düzen dediğimiz bu. 
Topraksız köylünün, kredi alamıyan köylünün 
buraya seçilmesine, burada iş, söz sahibi olabil
mesini imkân dâhilinde görebiliyor musunuz? 
Bu kanuna göre getirilmemiştir. O halde bu ka
nun kökünden dünden değiştirilmesi lâzımgelir 
idi. Bu değiştirilen maddelere temas etmek mec
buriyeti, illâ bir mecrada kalmak mecburiyeti 
hâsıl olursa, işte 4 ncü maddeyi sayıyorum; bu 
4 ncü madde ile çiftçiyi bir defa daha tarif ede
miyorsunuz ve de tarif edenıiyeceksiniz. Bu
nun teşekkülünü sanayi odaları, ticaret odaları 
şekline uygun şekilde getirmek lâzım idi. Bu iti
barla kanun, hiçbir fayda temin etnıiyecektir, 
hiçbir ise yaramıyacaktır; bu değişiklikler dâ
hil bir işe yaramıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, dedim ki; «Burada 
birtakım teşekküller vardır, örgütler vardır, fa
kat söz sahibi değildirler. Bugün işçi yevmiye
sinin azlığı sebebiyle sesini duyurmakta, grev
lere gitmekte, hattâ işgallere bile gitmektedir. 
Ama bunlara nedense ses çıkarılmamaktadır, ek
seriya göz yumulmaktadır. Ticaret Odaları is
tediği gibi kredileri almakta Ziraat Bankası
nın büyük kredilerini tüccar olanlar, tarımcı ol-
mıyanlar almaktadırlar veyahut da büyük top
rak sahibi olup o kredileri almış, yıllardır don
durmuş, başka ellere geçmesine meydan verme
miş kimselerin eline geçmiştir. Bugün Adana'da 
öyle toprak sahibi var ki, 500 bin lira almıştır, 
20 senedir bu parayı ödememiştir, faizini öde
miştir. Tarım Bakanlığı da der ki ,işte biz bun
ları biraz azaltıyoruz ve köylülere tevzii ediyo
ruz. Bunlar devede kulak işler, zaten bunlar 
çok cüzi işler, bunlar misal verilecek bir iki hâ
disedir. E, öbür tarafta topraksız köylü kredi 
alamaz. Yapabiliyor muyuz, bu getirdiğimiz ka-
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nunla, buna çare bulabiliyor muyuz? Yok bu
lamıyoruz. Köylü sesini duyuramıyor. Köylünün 
sesini duyuracak bir örgüt getirmek lâzım. Bu 
kanunla bu iş olmaz demek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, tadil edilen mad
delerine sıra geldiği zaman yine konuşacağım. 
Arkadaşlarımın temas ettiği gibi, Ticaret Oda
ları ve borsalardan verilecek katkıları ben, hat
tâ az bulmaktayım. Daha fazla verilmesi lâzım
ıdır, ben o arkadaşlarıma iştirak ediyorum. 

Ben, bir de bu üye olmak mecburiyetinin 
ve bütün 'köylülerin buna yardımda bulunma
sı, üye aidatı evrmesinin aleyhindeyim. Bu ka
nunun, bu maddesinin de tadili gerekirdi de
mek istiyorum. O madde gelmemiş. Muh
terem arkadaşlarım, aidat vermek cüz'i de olsa 
zor olur. Şimdi dağm başındaki köylü, bir tür
lü gelip bu ziraat odalarına kavuşamamış, 
kontrol edememiştir, iştirak de edememiştir. 
Ne haberi vardır, ne birşeyi vardır. Sadece 
aidat vermesini biliyor. Bir teşekküle üye ola
rak giren bir insan, bu işin nereye vardığını 
bilmesi lâzımgelir. Efendim gelsin, girsin. 
Köylümüz nereden gelecek, nasıl gelecek? Mese
leden haberi yoktur. Bu kanun meriyete girdi
ği zaman, birçok kimseler daha hiç böyle bir 
kanun olacağını bile bilmiyordu. Hâlâ bilen 
yok; hâlâ köylü buna aidat verdiği için kendi
sine ne gilbi menfaat temin edileceğinden de ha
beri yoktur. Bunun için bu aidat verme işi
nin de ihtiyari olması lâzımdır. Zaten borsa
lardan alıyoruz, Tarım Bakanlığı iki milyon 
veriyor, Ziraat Bankası yardım ediyor. Bun
larla geçinsinler Ziraat Odasının başına ge
çenler de, burayı bir çiftlik gibi, çok parası 
var, aidatı var diye birtakım menfaatlerine 
alet etmesinler. Çok aidat olursa daha çok men
faatlere alet edilir. Bu alacakları paralarla idare 
etsinler. Ben zorla aidat verilmenin aleyhinde
yim. Bunun da tadili gerekirdi. Sayın Sırrı Ma
lay arkadaşımın söylediği gibi Senatomuzun 
kendiliğinden bu işleri tadil etmesi gerekir idi. 
Bunların yapılmasını arz ediyorum. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sıra Sayın îzmen'de, ama, Sa
yın îzmen mesaimizin 'bitmesine çok az bir za
man kaldı. Bilmiyorum, özlü bir konuşma ile 
zamanı kullanabilecek misiniz? 

MEHMET ÎZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkanım, saat 19 a 5 var. Eğer 
19 da celseyi kapatacaksanız 4 dakikaya sığ
dırmak mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Belki 5 dakika da arkadaşlar 
müsaade ederler, bir kişi daha 'konuşmuş olur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — îzmen'in 
konuşmasından istifade edeceğiz, efendim. 

BAŞKAN — Lehte konuşmak için buyuru-
.nuz, Sayın îzmen. 

MEHMET ÎZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; üze
rinde müzakerede bulunduğumuz kanım münase
betiyle söz almak ihtiyacını duydum. İki sebep
le bu ihtiyacı duydum: 

Birincisi; bugün tadil edilen kanunun yürür
lüğe girmesinde, o zaman İkinci Koalisyon Hü
kümetinde vazife alınış bulunduğum için, o hiz
metle ilgili bâzı beyanlarda bulundular o beyan
lar üzerinde tavzihte bulunmak ihtiyacı. 

ikincisi de; bu kanun münasebeti ile bâzı 
temennilerde bulunmak arzusu ile söz almış bu
lunuyorum. 

Evvelâ şunu söylemek isterim ki, bu kanunun 
müzakeresi münasebetiyle konuşan hatiplerden, 
daha çok kanunun neden faydalı olmamış bulun
duğunu, faydalı olması için neler üzerinde du
rulması lâzımgeldiğini dinlemek isterken, bu 
hususta bendeniz şahsan doyurucu, tatmin edici 
beyanlar dinliyemediğimi söylemek isterim. 
Ayrıca, bu kanun münasebeti ile arkadaşlarımız 
kusura bakmasınlar, siyasiler; çiftçilerimiz, köy
lülerimiz üzerinden, onların üzerinden aşırma su
reti ile birbirlerine endaht ettiler. Türkiye'de 
sözle, yardımsız, en çok iltifata mazhar olan 
Türk çiftçisine üzülerek hepimiz birlikte söyle
meliyiz ki, şimdiye kadar şifa verici, hayatını 
düzeltici, istihsal vasıtalarını ıslah edici, ken
disini bugün çok arzu ettiğimiz refah ve medeni 
seviyeye getirici gayretler kâfi olmamıştır. 
Bunun kusuru şimdiye kadar vazife alanların 
hepsinde vardır. Bu kusurun bendeniz, siyasi
ler gibi kasdi, gayrikasdi olduğunu iddia ede
cek değilim. Fakat vakıa budur ki, bu zama
na kadar her türlü iltifata mazhar olan köylüle
rimize, çiftçilerimize, kendisine müspet şekilde 
hayatını değiştirecek şekilde el uzatılmamıştır. 

I Tarihimizi yapan budur, memleketimizi besliyen 

281 — 



C. Senatosu B : 15 

budur, dış ticaretimizin gelirini sağlıyan bu
dur, hattâ son zamanlarda dışarıya çalışmaya 
gitmek sureti ile döviz gelirlerimizin görün miyen 
kalemlerini besliyen budur. Fakat kendisine ya
pılan hizmetler de ortadadır. Bendeniz, o sa
man vazifede bulunduğum, nrada, 1957 sene
sinde çıkmış, fakat bir türlü yürürlüğe konul
mamış bulunan kanunun fiilen yürürlüce konul
ması hususunda o zamanki Tarım Bakanlığını 
idare eden, idareci değerli arkadaşlarımla isti
şare ettim. Dediler ki; «bu kanunun yürürlüğe 
konması için Türkiye ölçüsünde bir nevi umumi 
seçim yapmak lâzım. Bunun için bir milyon lira 
lâzım», v. s. filân. Bu mazeretleri bendeniz kâfi 
bulmadım, yerinde bulmadım, o zamanki ar
kadaşların da bana yardımı ile gayret ettik; 
bu seçimleri yaptık. Bundan maksadımız şu 
idi arkadaşlar; bugün, demin de arz ettiğim 
gibi, memleketin temelini teşkil eden unsur teş
kilâtsız. Bunun üstünde diğer sektörlerde çalı
şan bütün vatandaşlar teşkilâtlı. Devlete, 
Hükümete sözünü duyurmak ve ihtiyacı 
olan yardımları teşkilâtlı şekilde, tesirli 
şekilde talebetmek için bir teşkilâta ihtiyacı 
vardı. Belki de herkesten evvel gelen bir teş
kilâta ihtiyacı idi. Bunu göz önünde tutarak 
bunu yürürlüğe koyduk. «Efendim» kanun as
lında bozuktu, yürürlüğe konduktan sonra da 
hiçbir faydası yoktur» ; dediler. 

Arkadaşlar, meşhur bir söz vardır; en iyi, 
iyinin düşmanıdır. Bir kere iyiyi yapalım en iyi
yi de araştıralım. Yani hiçbir şev yapmamak 
daha mı iyidir? Bu sözler bendenin! üzdü. 

Sözümü kısa tutacağımı va'dettim. Kanını 
yürürlüğe girmelidir. Bu kanunun şimdiye ka
dar fayda sağlamaması çiftçiye hiçbir hizmet 
götürmeden talepte bulunulmuş olmasındandır. 
Evvelâ bir kere bir hizmet götürelim. Bu teşek
külün mevcudiyetini fiilen ispat edelim, fayda
sını ispat edelim, ondan sonra istiyelinı. Bizim 
köylümüz kadar gerçeğe müspet cevap veren 
köylü az bulunur, diyeceğim. 

Bendeniz o zaman bu teşekkülü bir inisial 
sermaye ile, tâbiri caizse bir fonla, takviye et
meyi düşündüm fakat nasibolmadı, 

BAŞKAN — Sayın ismen bir dakika. Sayın 
İzmen'in 5 dakika konuşmasını oylarınıza arz 
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| ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

Onu yapmak nasibolmadı. Sonra bu aidat 
halkımızı haklı olarak sıktı. Çünkü, kendisine 
hiçbir şey getirmiyen bir teşkilât, bir nevi men-
r.-p;a?:na bir geçini sağlar gibi bir manzara ile 
göründü. Haklıdır. Bir hizmet etmek imkânı 
da yok, arkadaşlar. Hizmet teçhizatla olur, pa
ra ile olur, vasıta ile olur v. s. Bu yüzden ger
çekten haklı şikâyetlere muciboldu. Bu kanun
la şimdi bu fon, bu aidat fonu tesis ediliyor; ai
dat da bir ölçüye göre sağlanıyor. 

Bendenizin ricam şudur; evvelâ bu fonlar, 
bu aidat büyük bir titizlikle tahsil edilmelidir. 
Tarım Bakanlığı bütçesine 2 milyondan aşağı ol
mamak üzere konulması kanunlaştırılmak iste
nen fonun, Tarım Bakanı arkadaşımdan ve bun
dan sonraki Tarım Bakanından rica ediyorum, 
bütçe mülâhazası ile, sununla, bununla çok de
fa gördüğümüz gibi, meselâ Ziraat Bankasına 
verilecek sermaye gibi, yani şu mülâhaza ile bu 
mülâhasa ile kısılmasın, kabil olduğu kadar ar
tırılarak verilsin, bir, 

İkincisi; Ziraat Odaları Birliğinden onların 
delâleti ile Ziraat Odalarından ve bunların yar
dımcısı ve murakıbı olan Tarım Bakanlığından 
rica ediyorum; bu alman paralarla hemen bir
takım personel masrafları gibi verimsiz şeylere 
gidilmesin. Bugün kanunla, tadil tasarısı ile 
istihdaf edilen, esasen hepiniz tarafından bili
nen çiftçimizin meseleleri üzerinde gerekli araş
tırmalar, müspet şekilde köylümüzün teknik ta-
r:mla ilgisini bağlıyacak ve tarım teşkilâtı ile 
aracındaki boşluğu dolduracak şekilde faaliyet
lere, araştırmalara sevk edilsin, müspet fayda
lar hâsıl olsun, 

Bugün ne denirse densin, tarımımıza büyük 
hizmet edilmektedir. Bütçelerden, gübreleme
den, ıslah edilmiş tohumdan v, s. den tarımımı
za büyük hizmetler edilmektedir. Fakat, mü
şahede etmekteyiz ki, barını hâsılası bu himmet
le mütenasip inkişaf etmemektedir. Bu da vakı
adır. Bunun başlıca sebeplerinden birisi de, tek
nik tan m yönünden, teknik tarım teşkilâtı ile 
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tarımla uğraşanlar arasındaki boşluğun bir tür
lü kapatılmamalıdır. Bu kanun vesilesi ile bu 
boşluğun kapatılmasına cehd edilmesini temenni 
ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Mesaimiz dolmuştur. 17.12.1970 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORVLAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüne.ş'in, gün ve sayılan belirtil
miş olan yazılara dair, yazdı soru önergesi İç
işleri Bal i anı Haldun Menteşcoğlu'nun cer abı 
(7/690) 

4 . 10 . 1970 

Cümihuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî üyesi 

Mehmet Özgün eş 
Soru : 1 
Aşağıda tarih ve sayıları belirtilen yazıla

rınızın mahiyeti nedir? 
a) Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilen 

6 Ekim 1960 gün ve Emniyet Genel Müdür
lüğü 112012 sayılı yazınız. 

ib) Devlet Bakanlığına gönderilen 29 Ma
yıs 1964 gün ve 49201 sayılı yazınız. 

c) Devlet Bakanlığına gönderilen 29 Ma
yıs 19o4 gün ve 49200 sayılı yasınız. 

d) Devlet Bakanbğma gönderilen 12 
Ağustos 1965 gün ve 78075 sayılı yasınız. 

e) Devlöt Bakanlığına gönderilen 23 Ey
lül 19S6 gün ve 110880 sayılı yazınız. 

f) Devlet Bakanlığına gönderilen 25 
Ekim 1966 gün ve 124750 sayılı yazınız. 

ıSoru : 2 
Yukarda sözü edilen yazılarınızla ilgili 

makamlara bir Dövlet memurunun, 
a) Atatürk ve Cumhuriyet aleyhtarlığı 

yaptığı, 
b) irticai yaymak için gayretler sarf et

tiği, I 

c) Millî Birlik ve beraberliği 
liyetlerde bulunduğu, 

bozucu faa-

Hakkmda haberler alınmış olduğunun bil
dirildiği doğru mudur? Doğru ise, bu Devlet 
memurunun adı nedir? 

Soru : 3 

1 nci soruda sözü edilen yazılarınızın bi
rer suretini cevabi yazınıza ekliyelbillir mili
niz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 9 . 12 . 1970 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 
Şube : 1. B. 

207021 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
üyesi Mehmet Özigüneş'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilğ: : 12 . 10 . 1970 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 10757/8571 - 7/690 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Mehmet Özgüneş tarafından Bakanlığımca ce
vaplandırılmak üzsre verilen soru önergesi in
celendi. 

önergede gün ve sayıları belirtilen yazılar 
ittibbarat kaynaklarımızdan derlenen bilgi
leri ihtiva eden giızli yazılardır. Mahiyetleri-
riin açıklanması ve örneklerinin verilmesi müm
kün görülememiştir. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

içişleri Bakanı 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 NCt BİRLEŞİM 

15 . 12 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

I 
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
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

3. — 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) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, İstanbul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getirilmemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Tevfik Fikret Lisesine da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/553) 

III . 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki

ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınarak kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/333; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1144) (S. Sayısı : 1476) (Dağıtma tari
hi : 26 . 11 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 



dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamıyacağma dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'iıı önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 

(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/36) 
(S. Sayısı : 1474) (Dağıtma tarihi : 24.11.1970) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/37) (S. Sayısı : 1475) (Dağıtma tarihi : 
24 . 11 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket KöksaPm, İstanbul'un Sağmacılar ve Esen
ler mıntakalarmda vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'iıı, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarmda vukubulan kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/36) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, İçel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi

selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri Özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/120; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1143) (S. Sayısı : 1478) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) 

X 2. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/95; Cumhuriyet Senato
su 1/1145) (S. Sayısı : 1479) (Dağıtma tarihi : 
4 . 12 . 1970) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) 
bendi ve sözü geçen kanuna geçici iki madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/145; Cumhu
riyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 12 . 1970) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1476 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ile Tarım ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından beşer üyenin katı lması ile kurulan Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1 / 3 3 3 ; Cumhuriyet Senatosu 1 /1144) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1788 

10 . 8 . 1970 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 31 . 7 . 1970 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 6964 sayılı Ziraat Odalan ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun, 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 21 . 5 . 1970 tarikinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 29, 30, 31 . 7 . 1970 tarihli 135, 136 ve 137 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 223) 

Müddet : 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 
'Tarım Komisyonu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 
Genel Kural 

17 gün 
17 » 
17 » 
20 » 

Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/1144 

Karar No. : 2 

24 . 11 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 31 Temmuz 1970 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun bâzı maddelerinin1 değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 
10 Ağustos 1970 tariflıli ve 1788 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Cumhuriyet Senatosunun 17 Kasım 1970 tarihli Birleşiminde Anayasa ve Adalet, Bütçe ve 
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Plân ile Tarım komisyonlarından (beşer üyenin katılmasiyle kurulması kaibul edilen 'Geçici Komisyo
numuzun 24 Kasım 1970 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Tarım Bakanlığı temsilcisi ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği adına da Birlik temsilcileri hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, 23 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Kanununum hâzı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere 23 Mayıs 1957 tarihli ve '09*64 sayılı Kanunla te
sis olunan Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği kuruluş masrafları için gerekli bulu
nan ödeneğin, ancak, 1963 yılı Bütçesinde sağlanmış olabilmesi nedeniyle bu tarihte teşekkül 'etmiş 
ve kanun uygulanajbilir nitelik kazanmıştır. 

Söz konusu kanunun yedi yıllık uygulama Süresinde karşılaşılan aksaklıklarını .gidermek üze
re kanun metninin yeniden ele alınması ve özellikle aksıyan hükümlerde zamanın ihtiyaçlarına uy
gun bir düzenlemeye gidilmesi 'zorunlu görülmüştür. 

Böyle bir gerekçe ile getirilen tasarı aşağıdaki esaslari ihtiva etmektedir : 
1. uygulamada müphemiyetiyle karşılaşılan 4 neü madde çiftçiliğin ve çiftçinin tarifi yönün

den açıklığa kavuşturulmuştur. 
2. 5 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne esas hakiki şahıslara ilişkin beyan cetvellerinin oda

lar tarafından onaylanmasını takiben bir ay süre ile köylerde muhtarlar 'eliyle ve herkesin göre-
Ibileceği bir şekilde askıya alınması öngörülmüştür. 

3. Oda Umumi Heyeti toplantıları ve vazifeleri ile ilgili 8 nci maddede yer alan oda genel ku
ruluna ilişkin bölüme tarımla ilgili kuruluşlarla da koordineli çalışmalarda bulunulmasını temin 
edecek düzenlemeler getirilmiştir. 

4. Oda meclisiyle ilgili 9 ncu maddenin 3 ncü paragrafında belirtilen müessese ve kuruluş tem
silcilerinin oda meclislerinde talbiî âza hüviyetiyle 'bulunmaları ve rey hakkına sahifbolmaları imkâ
nı tanınmıştır. 

5. ili nci maddede yapılan değişiklikle oda idare heyeti üye sayılarının azaltılması ve (böylece 
odaların malî yükünün hafifletilmesi yoluna gidilmiştir. 

'6. Vilâyet kongrelerinin toplantılarına, ilişkin '17 nci maddede yapılan değişiklikle bu maddede 
(belirtilen kongrelerin malî mülâhazalar nedeniyle vilâyet dahilindeki ziraat odaları meclislerinden 
heşer, idare heyetlerinden de ikişer üyenin katılmasi suretiyle yapılabilmesi öngörülmüştür. 

7. Giriş ücretleri ve yıllık aidatlara ilişkin 20 nci madde yeni bir düzenlemeye tabi kılınarak 
giriş ücretleri ve ödenecek aidatlar bizzat kantin metninde derec-elendirilmiştir. 

8. Birlik idare heyetinin teşkili ve birliğin temsil edilmesiyle ilgili 28 nci maddenin 1 nci pa
ragrafında belirtilen idare heyetinin yine malî mülâhazalar nedeniyle sayısı düşürülerek 9 üyeden 
teşekkül etmesi öngörülmüştür. 

'9. 30 ncu maddede yeni bir düzenlemeye gidilerek umumi kâtip ile ilgili hükümlere açıklık ge
tirilmiştir. 

10. Birliğin gelirlerine ilişkin 31 nci madde yeniden düzenlenerek bu maddenin (e) fıkra
sında yer alan ticaret ve zahire borsalarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tutarından alınacak 
yüzde beşlerin; ancak, 5990 sayılı Kanunun 55 n-i maddesinde tadadedilen fıkralardan yalnız 
(muamele ve tescil ücreti) ile (yapılan hizmetler karşılığı ücretler) (C) ve (Ç) fıkralarındaki 
gelirlerden bir yıl evvelki tutarının yüzde beşime inhisar ettirilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankacına yapılacak 800 000 liralık yardımrn 1 000 000 
Türk lirasına çıkartılması gerekli görülmüştür. 

11. Ayrıca tasarı, yukarda arz edilen yeni düzenlemeler esaslarında 6964 sayılı Kanun met
ninde gerekli değişiklikleri de öngörmektedir. 

Yukarda getirdiği yenilikler ve bu yeniliklere ilişkin düzenlemeler genel olarak belirtilen 
tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1476) 
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II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Î I Î - Tasarının önemine ve mahiyetine binaen Oic-nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 

hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 
'Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 'Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Kâtip Sözcü Balıkesir 
B. Tunakan (Söz hakkım mahfuzdur) A. Karaküçük N. D emir el 

A. 8. Ağanoğlu 

İstanbul Tabiî Üye C. Bşk. S. Üye Ankara 
Muhalifim ve M. Ataklı H. Ay diner 1. Yetiş 

muhalefetim eklidir 
E. Özden 

Urfa Gümüşhane Sinop 
/ . E. Karakapıcı A. Cüâra N. İnebeyli 

Muhalefet şerhi 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanunun, bâzı maddelerinin de-
ğiştinilm'eısi hakkında kanun tasarısına ve ezcümle bu tasarının 19 ve 31 ncü maddelerine mu
halifim:. 

1. Tasarı umumiyetle kaleme alininken hatalı ibareler tashih -edilmemiş ve diğer kanun
larla ilişkileri nazarı dikkate alınmamıştır. Dördüncü madde de dçsularda balıkçılık ya
pılması çiftçilik sayılmıştır. Bu beyan ile Su Ürünleri kanunlarındaki! hükümler birbirine uy
mamaktadır. 18 nci maddede İdare Heyeti va Oda Meclisinin feshi hakkındaki kaideler uımıu-
mi prensiplere aykırıdır. Fesihten zarar gören veya feshi uygun görmiyen kimselerin nere
ye ve ne müddet içinde müracaat edecekleri g i sterilin.emiştir. 

2. Tasarının 31 nci maddesinin (e) fıkrasında Ticaret Borsalarının '% 3 nisbetinide Zi
raat Odaları Birliğine yardım etmeleri öngö rükııüştür. Bir kuruluşun diğer bir kuruluş 
lehine bâzı mükellefiyetler altına sokulması angaryadan başka bir şey değildir. Bu fıkra 
Anayasamıza muhaliftir. Anayasa Mahkemelinin 21 Temmuz 1970 tarihli ve 13555 sayılı 
Resmî G-azetede yayımlanan kararı bu mütalâamızı teyidetmeiktedir. Ticaret Bocalarının 
çiftçi ile ilgileri yoktur. Tüccarla ilişkileri rjievjcuttur. Büyük vilâyetlerde bu yüzden Tica
ret Borsaları kendilerine düşen görevleri yapamaz hale 'gelmişlerdir. Milyonları aşan bi
rikmiş borçların yükü altında ezilmektedirler. Hakikat böyle iken bu fıkrayı tasarıda mu
hafaza etmek doğru değildir. 

3. Ticaret Borsalarının Ziraat Odaları Birliğine vermekle mükellef tutuldukları birikmiş 
borçların da ortadan kaldırılması ve bu suretle Ticaret Borsalarının bu yüklerden kurtulma
larının temin edilmesi yerinde olurdu. 

Ekrem özden 
24 . 11 . 1970 

C. Senatosu .S. Sayısı : 1476) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun, tazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanunun 4, 5, 8, 
9, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 31 ve 32 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Odaların üyeleri 

Madde 4. — Ziraat Odalarının asli fahrî ve 
müşavir olmak üzere üç türlü üyesi vardır. 

I - Asli üyeler : 
Devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden; 
a) Hakiki reşit şahıslar; 
b) Hükmi şahıslar; 
c) Hükmi şahsiyeti haiz olmasa dahi Dev

lete, katma ve hususi bütçeli dairelere, beledi
yelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait iş
letme ve müesseselerdir. 

Bu kanunun uygulanması bakımından ekim, 
dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yol-
lariyle yahut doğrudan doğruya tabiattan isti
fade etmek suretiyle bi tki orman ve hayvan 
ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünlerin yetiş
tiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine, 
muhafaza ve pazarlamasına çiftçilik denir. 

îç sularda balıkçılık yapılması da bu kanu
nun uygulanması bakımından çiftçilik sayılır. 

Yukardaki faaliyetleri mal sahibi, kiracı, ya
rıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir 
ekim veya yetiştirme devresi yapanlara çiftçi 
denir. 

II - Fahrî üyeler : 
Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odala

rın faaliyetine yalan ilgi gösteren, maddi ve mâ
nevi yardımlarda bulunan kimselerdir. Fahrî 
üyeler oda meclisleri tarafından seçilir. 

III - Müşavir üyeler : 
Oda meclis ve idare heyetleri ve Odalar Bir

liği umumi heyeti ve idare heyetince lüzum gö
rüldükçe fikir ve tecrübelerinden istifade mak-
sadiyle kendilerine başvurulan kimselerdir. 

Üye kaydı 
Madde 5. — Dördüncü maddenin birinci fık

rasının «b» ve «e» bendlerinde yazılı hükmî şa-

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun, bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (3. Sayısı : 1476) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

hışlar, işletme ve müesseseler, şekli nizamname
de gösterilecek aslî üyelik beyannamesini vilâ
yet merkezlerinde valilere, kazalarda kayma
kamlara vermeye mecburdurlar. 

Asli üye vasıflarını haiz hakikî şahıslar hak
kında nizamnamede istenilen malûmat bulun
dukları köy veya mahalle ihtiyar meclisi veya 
heyetlerince cetvel halinde tanzim ve tasdik edi
lerek muhtarlar tarafından vilâyet merkezle
rinde valilere, kazalarda kaymakamlara tevdi 
olunur. Bu cetveller odalar tarafından onaylan
dıktan sonra bir ay süre ile ilân tahtasına ve 
köylerde muhtarlar tarafından herkesin göre
bileceği bir yere asılır. Muhtarlar üyelik du
rumlarında vukua gelen değişiklikleri yılda bir 
defa ve nizamnamede gösterilecek zamanda oda
lara bildirmekle yükümlüdürler. 

Kayda mütaallik itirazlar nizamnamede ya
zılı usule göre oda idare heyetlerince karara 
bağlanır. îdare heyeti kararma karşı tebliğ ta
rihinden 
itiraz edilebilir. 

(Geçici Komisyonun (kabul ettiği metin) 

itibaren 15 gün içinde Oda Meclisine 

Oda umumi heyetinin toplantısı ve görevleri 

Madde 8. — Oda umumi heyetinin mûtat 
toplantısı, 2 yılda bir 7 nci maddede yazılı se
çimi takibeden Kasım ayında olur. Olağanüstü 
hallerde oda meclisinin kararı veya umumi he
yet üyelerinin üçte birinin yazılı talebiyle umu
mi heyet toplantıya çağırılır. 

Birlik idare heyetinin kararı ile umumi he
yetin toplantıya çağırılması caizdir. 

Umumi heyet toplantılarına tarımla ilgili 
teşkilât temsilcileri de davet edilir. Ancak bun
ların seçme, seçilme ve oy verme hakları yok
tur. 

Umumi heyet, delegeler üye tamsayısının ço
ğunluğu ile oturuma geçer. Nisap olmayınca 
umumi heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu 
toplantıda nisaba bakılmaksızın görüşmelere 
başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile ve
rilir. 

Umumi heyetin görevleri, oda meclisini teş
kil edecek üyeleri seçmek, oda faaliyetleri hak
kında temennilerde bulunmak ve direktifler ver
mektir. 

Vilâyet kongreleri ile birlik umumi heyet 
toplantılarından en geç 15 gün evvel yetkili ku-

C. Senatosu (S. Sayısı : 1476) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

rullar, g-enel kurula iştirak edecek delege ve 
yetkililere : 

1. Gündemi, 
2. Devre faaliyet raporlarını, 
3. Hesap bilançolarını, 
4. Muhammen bütçelerini, iadeli taahhütlü 

olarak gönderirler. 
Oda Meclisi 

Madde 9. — Ziraat Odası Meclisi, umumi he
yet tarafından iki yıl için seçilen ve umumi he
yet üye tamsayısının yarı sayısında üyeden te
şekkül eder. 

Ziraat Odası Meclisine seçilecek üyelerin ni
telikleri nizamnamede gösterilir. Umumi heyet 
sayısı ne olursa olsun oda meclisi üyesi sayısı 
yirmibiri geçemez. 

Oda meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasın
dan bir başkan, bir başkanvekili seçer. 

O yerdeki tarımla ilgili teşkilât ve müesse
selerin temsilcileri ile çiftçilerin sosyal ve eko
nomik problemleri ile alâkalı ve yetkili müesse
selerin temsilcileri oda meclisinin müşavir üye-
sidirler. Müşavir üyeler meclislerde konuşabi
lirler. Ancak oy hakları yoktur. 

İdare heyeti 
Madde 11. — Ziraat Odası îdare Heyeti oda 

meclisinin iki yıl için kendi arasından seçeceği 
yedi üyeden teşekkül eder. 

Oda idare heyeti her yıl seçilmiş üyeleri ara
sından bir başkan, bir başkanvekili ve bir mu
hasip seçer. 

Vilâyet kongresi 
Madde 17. — Her yıl Kasım ayında her vi

lâyet sınırı içindeki ziraat odaları meclisinden 
beşer, idare heyetlerinden de ikişer temsilci il 
merkezinde kongre halinde toplanır. Toplantı
yı il merkezi ziraat odası düzenler. Bu kongre
ye o il dâhilinde tarımla ilgili teşkilât ve mü
esseselerin temsilcileri davet olunur. Ancak bu 
temsilcilerin seçme, seçilme ve oy hakları yok
tur. 

İl kongresi üye tamsayısının yarıdan bir 
fazla çoğunluğu ile toplanır. Toplantı günü ço
ğunluk sağlanamazsa ertesi günü nisaba bakıl
maksızın toplantı yapılır. 

Valiler kongrenin toplanması ve çalışması 
için gerekli yardımları yapmakla görevlidir. 

C Senatosu (S. Sayısı : 1476) 
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(Millet •Meclisinin1 kabul ettiği metim) 

Kongrede : 
a) İl dahilindeki odaların senelik çalışma 

programları ve raporlan, uygulama sonuçlan 
ve karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri, 

b) Odalar arasındaki ilişkiler ve işbirliği, 
c) Odaların dilekleri ve ihtiyaçları, 
ç) îl koordinasyon kurulunun senelik ça

lışma programları ve raporları, uygulama so
nuçları, 

d) Kongre üyeleri arasından Ziraat Oda-
lan Birliği umumi heyetine iki yıl için katılacak 
asil ve yedek il temsilcilerinin seçilmesi, 

Konuları görüşülür ve karara bağlanır. 
Kongre için lüzumlu idari masraflar Odalar 

Birliğince karşılanır. 

t dar e heyeti ve oda meclisinin feshi 
Madde 18. — Oda idare heyeti ve meclisle

rinin feshi aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) idare heyetlerinin feshi : 
Oda meclisleri; idare heyetlerinin, çalışma-

lan meslekî ahlâk ve memleketin umumi men
faatleri ile ahenkli olarak yürütmemesi, mev
zuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması, 
siyasetle uğraşması hallerinde feshedip yenile
rini seçebilir, yeni idare heyetleri feshedilenle
rin süresini tamamlar. 

b) Oda meclisinin feshi : 
1. Oda meclisleri üye tamsayısının yarısın

dan fazlasının yazılı talebi ve yine üye tamsa
yısının üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği 
kararla kendi kendini fesheder. 

2. (a) fıkrasındaki işlemleri yapan oda 
umumi heyeti veyahut birlik kararma riayet et-
miyen oda meclisleri oda umumi heyetince fes
hedilir. 

Bu hallerde meclis yeniden teşkil olunur. 
Yeni meclis eskisinin süresini tamamlar. Feshe
dilen meclisin yeniden teşekkülüne kadar bu 
kanun ve nizamnamede gösterilen görevlerin ne 
şekilde ifa edileceği Tanm Bakanlığınca belir
tilir. 

Oda gelirleri 
Madde 19. — Ziraat odalarının gelirleri şun

lardır : 
a) Giriş ücreti, 
b) Yıllık aidat, 
c) Yayın gelirleri, 

(Geçici Komıisyonun Ikabul ettiği metin) 
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ç) Bağışlar ve yardımlar, 
d) Para cezaları, 
e) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek kâr

lar, 
f) Ziraat sergilerinin duhuliye hasılatı, 
g) 31 nci maddenin «d», «e» ve «f» fıkra

larında yazılı gelirlerden düşecek pay, 
h) Odalar birliğinden yapılacak yardam. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidat 

Madde 20. — Dördüncü maddenin «a» fık
rasına göre odalara kayıtlı bulunanlardan tah
sil olunacak yıllık aidat miktarları bakımından 
üyeler beş dereceye ayrılır. Üye derecelerinin 
tâyininde üyenin yıllık gayrisâfi çiftçilik geliri 
nazara alınır, 

a) 100 000 lira veya daha yukarı geliri 
olanlar birinci derece. 

b) 50 000 ilâ 100 000 liraya kadar geliri 
olanlar (50 000 dâhil) ikinci derece, 

c) 25 000 ilâ 50 000 liraya kadar geliri 
olanlar (25 000 dâhil) üçüncü derece, 

ç) 5 000 ilâ 25 000 liraya kadar geliri olan
lar (5 000 dâhil) dördüncü derece, 

d) 5 000 liradan az geliri olanlar besinci 
derece çiftçi addolunur. 

Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat mik
tarları 1 nci derece çiftçiler için binde 4, 2 nci 
derece çiftçiler için binde 3, 3 ncü derece çift
çiler için binde 2 nisbetlerine göre hesaplanır. 
4 ncü derecedeki çiftçilerden 5, 5 nci derece 
çiftçilerden 1 lira aidat alınır. 

Dördüncü maddenin «b» ve «e» fıkralarına 
göre odalara kaydedilen üyeler ise, yıllık gayri
sâfi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrılır. 

a) 100 000 lira veya daha yukarı geliri 
olanlar birinci derece, 

b) 50 000 ilâ 100 000 liraya kadar geliri 
olanlar (50 000 dâhil) ikinci derece. 

c) 50 000 liradan aşağı geliri olanlar üçün
cü derece çiftçi addolunur. 

Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarları 
da, birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci 
derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece 
çiftçiler için binde üç nisbetine göre hesaplanır. 

Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücret
leri birinci derecedeki çiftçilerden 100, 
derecedeki çiftçilerden 50, üçüncü derecedeki 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1476) 
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çiftçilerden 25, dördüncü derecedeki çiftçiler
den 10, beşinci derecedeki çiftçilerden 1 lira 
olarak alınır. 

Yukardaki esaslara göre bulunacak yıllık 
aidat miktarları birinci derece çiftçiler için 
onbin liradan yukarı, beşinci derecedeki çiftçi
ler için bir liradan aşağı olamaz. 

Re'sen yapılacak kayıtlarını ve tesbit oluna
cak derecelerini durumlarına uygun bulmıyan-
lar nizamnamede tesbit edilecek usuller daire
sinde oda meclisine itiraz edebilir. 

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimseler
le işletme ve müesseselere içinde bulunulan yıl 
haricolmak üzere geçmiş üç yıldan evvelki yıl
lar için aidat tahakkuk ettirilemez. 

Tahakkuk yılını takibeden yılın başından 
itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemiyen giriş üc
retleri ve aidat zaman aşımına uğrar. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ait 
usuller nizamnamede belirtilir. 

Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 

Madde 26. — Ziraat Odaları Birliği Umumi 
Heyeti 17 nci madde gereğince yapılan vilâyet 
kongrelerinde iki yıl için seçilip gönderilecek 
temsilcilerden teşekkül eder. 

Umumi heyete sekize kadar (sekiz dâhil) 
odası olan vilâyetlerden iki., sekizden fazla odası 
olan vilâyetlerden üç temsilci gönderilir. 

Birlik idare heyeti reis ve azaları, genel sek
reter umumi heyette üye ve rey sahibidirler. 

Umumi heyet iki yılda bir Aralık ayı için
de toplanır. Birlik idare heyetinin vereceği ka
rara göre umumi heyetin olağanüstü toplantıya 
çağrılması caizdir. 

Umumi heyet toplantılarına ilgili bakanlık
lar ve meslekî kuruluşlar temsilcileri de çağırı
lır. Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme 
İlakları yoktur. 

Toplantı, birlik idare heyeti başkanı tara
fından açılır ve başkanlık divanı için bir baş
kan, bir başkanvekili ve dört kâtip seçilir. 

Birlik idare heyeti 

Madde 28. — Birlik idare heyeti, birlik umu
mi heyetinin kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği on kişi ile birlik genel sekreterinden 
teşekkül eder. 

Ö, Senatosu 
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Birlik idare heyeti, kendi üyeleri arasından 
bir başkan, bir baskanvekili ve bir muhasip se
çer. 

Ziraat Odaları Birliğini protokolde idare he
yeti başkanı veya baskanvekili, bulunmadıkları 
takdirde başkanın heyete dâhil bulunanlar ara
sından seçeceği kimseler temsil eder. Birliğin 
kanuni mümessili idare heyeti başkanıdır. Bu
nunla beraber iç yönetmelik dairesinde idare 
heyeti başkanı veya baskanvekili ile diğer bir 
veya birkaç üyenin müşterek imzaları ancak 
birliği ilzam eder. 

Umumi kâtip ve iç yönetmelik 
Madde 30. — Umumi kâtip, birlik umumi 

heyetince Devlet hizmetinde, birlik ve odalarda, 
özel veya resmî zirai işletmelerin başında en az 
5 yıl çalışmış ziraat yüksek mühendisleri ara
sından 4 yıl için seçilir. 

Umumi kâtip birlik idare heyeti ile birlik 
umumi heyetinde üye ve oy sahibidir. 

Aynı şahıs umumi kâtip olarak tekrar seçi
lebilir. 

Birliğin iç teşkilâtının iş bölümü ve işlerin 
yürütülmesi şekli ve imza yetkileri, birlik idare 
heyetince hazırlanıp birlik umumi heyetince 
tasdik edilecek bir yönetmelik ile tâyin olunur. 

Birliğin gelirleri 
Madde 31. — Ziraat Odaları Birliğinin ge

lirleri şunlardır : 
a) 21 nci madde gereğince odalardan gön

derilecek % 10 1ar, 
b) Neşriyat gelirleri, 
c) Yardım ve bağışlar, 
ç) Sair müteferrik gelirler, 
d) T. C. Ziraat Bankasından 1 000 000 li

radan az olmamak şartı ile yapılacak yıllık yar
dım, 

e) Yıllık gelirleri 50 000 lirayı aşan ticaret 
borsalarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tu
tarının % 3 ü, 

f) Tarım Bakanlığı bütçesine konacak 
2 000 000 liradan az olmamak üzere yapılacak 
yıllık yardım, 

«d», «e» ve «f» bendlerinde yazık teşekkül
ler bu paraları zamanları nizamnamede belli 
edilecek 4 eşit taksitte birlik emrine ödemekle 
yükümlüdürler. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 
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Hisselerin tevzii, yardım ve bütçeden sarfiyat 

Madde 32. — Hangi odalara ne miktarda 
yardım yapılacağı birlik bütçesinde gösterilir. 

31 nci maddenin «d», «e» ve «f» bendlerin-
de yazılı gelirlerin % 10 unu birlik kendisi için 
alıkoyduktan sonra bakiyesini odalar arasında 
müsavaten taksim eder. 

Birlik bütçesinden sarfiyat başkan veya 
başkanvekili ve genel sekreter, genel sekreterin 
bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek 
imzası ile yapılır. (1 000) liradan aşağı müte
ferrik masraflar yalnız genel sekreterin imzası 
ile yapılabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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