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1. — GEÇEN T 

Kars Üyesi Sim Atalayin, yasama organ
larının denetimle ilgili yetkilerinin yerine geti
rilmesinin her hangi bir safhasında ortaya çı
kan yolsuzluk ve suç niteliğindeki olaylara do
kunarak, Başbakan hakkında kurulan Araştır
ma Hazırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi 
sırasında Komisyon Başkanının açıkladığı hu
susun tetkik konusu yapılmasını istedi. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; tütün pi
yasasının, sömürüye meydan vermiyecek şekil
de açılmasını, baş fiyatla birlikte taban fiya
tının da ilânı ve Tekel idaresinin satmaldığı 
üzüm fiyatlarının yükseltilmesi gerektiğini bil
dirdi, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nahit 
Menteşe; tütünde taban fiyatının tatbik edile-
miyeoeğini, mühir.ı olanm ortalama alımların 
ekiciyi tatmin etmesi olduğunu, Tekel idaresinin 
destekleme alımlarına devam edeceğini ve piya
sanın da zamanında açılacağını beyan etti. 

Samsun Üyesi Eefet Eendeci, gündem dışı 
konuşmaların içtüzük hükümleri dışma çıktı
ğım, Başkanın bu tarz görüşmelere izin verme
mesi gerektiğini ifade etti. 

Başkan; bunun, gündem dışı söz isteklerin
den hatibin konuşma konusunun tamamen anla
şılmasından doğan bir netice olduğunu, verilen 
kısa süre içinde konuşmacının mevzuunun ancak 
anlaşıldığını, konuşmanın devamının Genel Ku
rulun takdirine arz edilmekte bulunduğunu be
lirtti. 

İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley; emekli, 
malûl, dul ve yetimlerin aylıklarının biran ev
vel ayarlanmasını, buna dair kanun yürürlüğe 
girinceye kadar bunlara da % 50 nisbetinde 
avans verilmesinin yerinde olacağını bildirdi. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal; Başbakan 
hakkındaki Araştırma Hazırlık Komisyonu ra
porunun Birleşik toplantıda kabulü münasebe
tiyle bir gazetenin «Demirdi paralı askerler 
kurtardı» şeklinde başlık koyduğunu, orada 
oy kullanan bütün parlömanterlerin vicdanî ka
naatlerini aksettirdiklerini, Başkanlık Divanı
nın gerekli muameleye tevessül etmesini istedi. 

Kastamonu üyesi Ahmet Nusret Tuna; de
mokratik nizamda alman kararlara hürmetkar 
olmanın, rejimin devamı ve yaşaması için ilk 
şart olduğunu, parlömanterlerin içinde bulun-

UTANAK ÖZETİ 

i duğumuz hür demokratik nizamı korumak için 
burada bulunduklarını ve kürsüde yapılan ye
minlerin de bu yolda olduğunu bildirdi. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm; Afyon 
ekiminin sınırlandırılması Hükümetçe kararlaş
tırıldığı bir devrede bir Amerikalının «Türkiye'
de afyon kaçakçılığını yöneten şebekenin içinde 
yasama dokunulmazlığı bulunan bâzı kişile
rin de bulunduğu» yolundaki beyanının doğru 
olup olmadığını meydana çıkarmak üzere bir 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ku
rulmasını istiyen önergesi okundu ve içtüzüğe 
göre gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı
nın teşkil olunduğuna dair mezkûr Komisyon 

I Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 
507 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde yer 

alan ve 10 liradan 50 liraya kadar olan para 
cezalarının kesinliğine dair hükmün Anayasaya 
aykırı olduğundan iptal edildiğini belirten Ana
yasa Mahkemesi Başaknlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Antalya Üyesi Akif Tekin'e izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi okundu ve izin ka
bul edildi. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Antalya Üyesi Akif Tekin'e tahsisatının ve
rilebilmesi için Genel Kurulca karar verilmesine 
dair Başkanlık yazısı okundu ve teklif kabul 
olundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
seçim yapıldı. 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler bitirildi ve maddelerine 
geçilmesi ile ivedilikle görüşülmesi kabul edil
di. 

Evvelce alınan karar gereğince; 23 Aralık 
1970 Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşime saat 19,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Macit Zer en Âdil Ünlü 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 
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2, — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi 

Mehmet Güler İn yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3 951) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/952) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 18 nci Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
(«Bütçe Kom:V>yonunda da arkadaşlar var

dır.» sesleri) 
BAŞKAN — Evet efendim, Bütçe Komisyo

nundaki arkadaşları da dikkate alarak durumu 
tetkik ediyoruz. 

Salt çoğunluğumuz mevcuttur, görüşmelere 
başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gün
dem dışı bâzı söz talepleri vardır. Onları sırası 
ile arz edeceğim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
bugün denetim mevzularını konuşmak için top
landık. Bu itibarla gündem dışı konuşmamak 
gerektir. 

BAŞKAN — Efendim önergeyi o gün oyla
dık. Oylamada, Çarşamba günleri de dedik. Ya
ni bir defaya mahsus olmak üzere değil, devam
lılık ifade eden bir takrir oyladık. 

Bu itibarla gündemi bitirdikçe sırası ide gö
rüşeceğiz. 

Yüce Senato Başkanlığına 
Senatomuzun 22 . 12 . 1970 tarih ve 17 nci 

Birleşiminde Denizli Senaitörü Sayın Hüseyin 

Atmaca tarafından gündem dışı konuşmaya ce
vap vermek istiyorum. 

Saygılarımla. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

A. ihsan Birincioğlu 

Sayın Başkan 
Gündem dışı söz rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

Başkanlığa 
22 . 12 . 1970 tarihli Birleşimde gündem dı

şı konuşma yapan Cumhuriyet Senatosu Kasta
monu Üyesi Sayın Nusret Tuna'nm, tam tuta
nağa geçen bâzı cümleleri aynı günkü gündem 
dışı konuşmamı eleştirmesi» yönünden tam tu
tanakta aynı kalmasının sakıncaları olacağın-

— 333 — 
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dan, içtüzüğün 115 nci maddesi gereğince, ge
çen tutanak üzerinde düzeltmeler yapmak üzere 
söz rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Kars 

Sim Atalay 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Atalay'dan mese
leye başlamamız lâzımgeliyor. 

115 nci madde gereğince söz istediğine göre, 
115 nci maddeyi de tetkik edelim : 

«Tam tutanak ve tutanak özeti. 
Madde 115. — Cumhuriyet Senatosunda iki 

çeşit tutanak tutulur : 
1. Tam tutanak - Bu tutanak, görüşmeleri 

olduğu gibi kapsamak üzere Tutanak Dergisi 
ile ve icabında Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Bu tutanağın, itiraz halinde, itiraz edenin 
ilk birleşimde söz alması veya Başkanlığa gön
dereceği bir yazının gelecek Tutanak Dergisi
nin sonuna aynen konması suretiyle düzeltilmesi 
lâzımıdır. 

2. Tutanak özeti - Bu özet, Tutanak Dergi
sine konur.» 

Şimdi, siz Sayın Atalay; 17 nci Birleşimde 
yapmış olduğunuz gündem dışı konuşmanın tu
tanaklara yanlış geçtiği kanaatinde misiniz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
önergemde izah etmiş bulunuyorum. Sayın Tu-
na'nm görüşmelerinde, benim görüşmelerim yan
lış bir şekilde tutanağa nakledilmiş bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Değil efendim. Sizin görüşme
leriniz, sizin ağzınızdan - aynen konuştuğunuz 
gibi - teype ve tutanaklara geçmiştir. 

Bir başka arkadaşın konuşmuş olması, sizin 
bizzat dikte ederek yazdırdığınız hususu orta
dan kaldırmaz. Bu itibarla söz veremâyeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
dikkat buyurursanız, madde bir kimsenin ken
di konuşmasını düzeltmesi değildir. Herhangi 
bir şahsın tutanağa geçen ve kendisini ilzam 
edecek bâr hususun düzeltilmesini âmirdir. 

Bu sebeple beyanatınız tüzükle aynı açık
lıkta değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sizin şimdi ver
diğiniz izahattan anlıyorum ki, 17 nci Birleşim
de yapmış olduğunuz konuşmanın, bir başka ar
kadaşın tahrif etmesi suretiyle tutanaklara yan
lış geçmesi ihtimalini önlemek içindir. 

Ben ona cevap teşkil eden konuşmamı yap
tım. Bilmem, dikkat buyurmadmız mı? Dedim 
ki; yapmış olduğunuz konuşma bizzat siziaı dik
te ettiğiniz şekilde teype ve zabıtlara geçmiş
tir. 

Binaenaleyh, bir başka arkadaşın size ce
vap verirken, fikirlerindi yanlış anlaması veya 
yanlış söylemiş olması, sizin konuşmalarınızın 
aynen zapta geçmiş olmasını önlemez, değiştir
mez, tahrif etmez. Bu itibarla endişeye mahal 
yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Değiştirir Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Değiştirmez efendim. Beni af 
buyurun... 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğü bu se
fer yanlış anlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim, içtüzüğü ben 
böyle anlıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yanlış anlıyor
sunuz. Bu madde oylama ile ilgili değil. 

BAŞKAN — Direniyorsanız oylıyayrm efen
dim. Ben hakkınıza hürmetkarım. Şimdi mahal 
görmedim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. O halde Sayın 
Atalay'a söz verilmesini kabul eden arkadaş
lar.... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Gülmeyin 
arkadaşlar, yıllarca Başkanlık yaptı.. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yarın sizin ko
nuşmanızı ben tahrif edersem ne olacak? (A. P. 
sıralarından, «edemezsin» sesleri) 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil-
nenryştir efendim. 

i. — Gümrük ve Tekel Bakanı A. İhsan Bi-
rincioğlu'nun, ekici tütün piyasasının mümkün 
olduğu kadar erken açılmasına çalışıldığına, si
yah üzümlerin alınması hususunda Tekel'in gö
revli bulunmamasına rağmen ihtiyaç nisbetinde 
yapılan alımlarda daima müstahsilin lehinde ha
reket edildiğine dair demeci 

BAŞKAN — Sayın ihsan Birincioğlu, 17 nci 
Birleşimde gündem dışı görüşme yapan Denizli 
Senatörü Sayın Atmaca'ya cevap teşkil eden 
görüşmesini yapacak, buyurunuz efendim. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI A. İHSAN 
BİBİNCİOĞLU (Trabzon Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; Denizli senatörü 
Sayın Hüseyin Atmaca'nm tütün ve üzüm yetiş
tiricileri hakkında yaptığı gündem dışı konuş
maya cevap arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Sayın Atmaca, konuşmasının başında, ekici
ler adına şu sualleri ortaya koymuştur : 

Tütün piyasası ne zaman açılacaktır? 
Tütün fiyatı ne olacaktır? 
Tütün satabilecek miyiz? 
Tütün ve siyah kuru üzüm alımında Tekel 

destekleme mubayaası yapacak mıdır? 
Konuşmasının diğer kısımlarına cevap arz 

etmeden önce, çok kısa olarak, bu suallere ce
vap veriyorum : 

Bütün hazırlıklar ve tedbirlerimizi ekici tü
tün piyasalarını geçen yıldan daha erken açma/k 
maksadına göre ayarlamış bulunuyoruz. 

Ekici piyasalarında tekelin tütün fiyatı, eki
cinin emeğini tam olarak değerlendirecek iyi, 
kaliteli mahsul yetiştirmesini teşvik edecek se
viyeye çıkarılacaktır. Kanuna aykırı olarak ya
pılmış dikimlerle, geçen seneki uyarma ve ri
calarımıza rağmen sulak arazide yetiştirilen tü
tünler hariç satılmamış ekici tütünü kalmıyaca-
ğını Tekel Bakanı olarak buradan g-aranti edi
yorum. 

Tekel, önümüzdeki tütün piyasalarında des
tekleme alımı yapacaktır. Siyah kuru üzüm 
üzerinde Tekelin destekleme alımı piyasası söz 
konusu değildir. Bu konuda biraz sonra tamam
layıcı malûmat arz edeceğim. 

Muhterem senatör arkadaşlarım; şimdi ko
nuşmacının ileri sürdüğü diğer hususlara ce
vap arz ediyorum: 

Tütün ve üzüm yetiştiricilerinin yıllardır 
boğaz tokluğuna çalıştığı ve bu yüzden, devam 
ederse ekicinin kamının dahi doymıyacağı ifa
de ediliyor. Bu asla doğru değildir. Bilhassa tü
tün istihsalinin, Hükümeti istihsalin tanzimi 
maksadı ile tedbirler almaya zorlıyacak kadar 
artması, bu iddiayı tamamen tekzibedici mahi
yettedir. Ege tütün mahsulünün yarısının kara
borsada düşük fiyatlarla ekici elinden çıktığı 
yolundaki iddiasına gelecek olursak, bu miktar 
son derece mübalâğalı olup, asla hakikatin ifa
desi de değildir. Karaborsada satıldığı tahmin 

edilen ekici tütünlerinin miktarı, Ege bölgesi 
tütün istihsalinin ancak % 2 civarındadır. Eki
cilerimizi, tütünü karaborsacılara yok pahası
na kaptırmaması için gerek radyo ve gerek 
ekici teşekkülleri vasıtası ile, gerekse mahalli
ne gönderdiğimiz alım heyeti başkanı vasıtalı 
ita uyarmış bulunuyoruz. Bu uyarmaya başeks-
per, eksperlerimiz vasıtası ile aralıksız da de
vam etmekteyiz. 

Konuşmacı vüsat ve şümul derecesini yu
karda arz ettiğim karaborsa faaliyeti sebebi ile 
bizim köylüden yana değil, ihracatçı tüccardan 
yana olduğumuz ve fırsatçı tüccarı kolladığı
mızı, köylünün soyulmasına, hukuk dışı gayri-
meşru kazanca destek olduğumuzu ve Hükü
met olarak suça iştirak ettiğimizi söylüyor. 

Geçen seneki ekici tütün piyasalarında ta-
kibettiğimiz alım taktiği ve fiyat politikası her
kesin malûmudur. Sayın senatör bu isnadının 
ekicilerimizi de en az benim kadar üzeceğinden 
asla şüphe etmiyorum. 

Bakanlığımız dosyalarında ekicilerimizin te
şekküllerini bildiren belgelerin yanında, tüc
carın muhtelif şikâyetnameleri ehemmiyetli yer 
işgal etmektedir. O kadar hazindir ki, geçen yıl 
Ege tütün piyasası dolayısı ile Yüksek Senato
nuzda yapılan müzakerede, Senatonun tümü 
alım politikamızı tasvibetmiş ve bilhassa sayın 
senatörün bağlı bulunduğu O. H. P. Grupu adı
na yapılan konuşmalarda takibettiğimiz politi
ka tamamen kendileri tarafından da tasvibedil-
mişti,. Buna rağmen sayın senatör, her nedense, 
her yıl yapıldığı gibi, bu yıl da tütün muba
yaa mevsiminin yaklaştığı bu sıralarda, bu şe
kilde konuşmaları her halde kendilerine bir mes
lek ittihaz etmiş oluyorlar. 

Kaldı ki, sayın senatörün mensubolduğu 
partinin diğer bir arkadaşı geçen sene burada, 
tüccarların aleyhinde bulunduğumu, ucuz tü
tün satmak suretiyle tüccarın tütün satışlarına 
mâni olduğumu, müteaddit defalar şu kürsüye 
getirmişlerdi. Bu itibarla sayın arkadaşım 
zannediyorum ki mensubolduğu partinin taki-
bettiği politikanın dışında şahsi bir konuşmanın 
içine girmiş bulunuyorlar. 

Tütünde karaborsa faaliyeti son derece giz
li şartlar içinde cereyan eder. Tesoiti son dere
ce zordur. Zamanı idaremde tesbit edilmiş fa
kat, hakkında kanuni işlem yapılmamış tek bir 
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karaborsa alımı biliyorlarsa, burada açıklamalı 
veya Bakanlığımıza bildirmelidirler. Kendileri
ni, tütün üretici bir bölg'enin Senatörü olarak, 
bu konuda bize yardımcı olmaya davet ediyo
rum. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, Millet Mec
lisinde de yapmış olduğumuz bir konuşmada 
Ege'de bir kısım tüccarların karaborsa alımla
rına girdiği tarafımdan ifade edilmiştir. Bunla
rın tesbitine çalıştığımı söyledim. Yaptığımız 
istihbarata göre, bugüne kadar 29 bin denk ci
varında, eski yıllara nazaran daha büyük mik
yasta, tüccarlar tarafından karaborsa alımları ya
pıldığı öğrenilmiştir. Ama, hepinizin yine ma
lûmu olduğu veçhile, bu kabil alımlar yasak ol
duğundan, alıcı ve satıcı bunları mubayaa açıl
madan tescil edemediğinden ve kendi araların
da kaldığından, bunların tesbiti zor oluyor. Sa
dece haricen yapmış olduğumuz soruşturmala
ra istinadetmek suretiyle bu kabil beyanlarda 
bulunuyorum. Şayet bu satışları kati olarak 
tesbit ettiğimiz takdirde, elbette İd, haklarında 
kanuni takibat yapacağız. 

Sayın senatörler, yeni Tütün ve Tütün Te
keli Kanununun öngördüğü gibi, ekici tütünle
rinin kurulacak satış merkezlerinde müzayede 
ile satışı imkânı sağlanıncaya kadar, bu gibi 
olayları kesin olarak yüzde yüz önlemek müm
kün değildir. Demin arz ettiğim veçhile gizli 
yapılmaktadırlar. Bizim yapmaya gayret et
tiğimiz şey, bu yoldan ekicilerimizin uğradığı 
zararı haddi asgariye indirmektir. Bunda da 
başarıya ulaştığımıza inanıyorum. Geçmiş yıl
larda mahsulün en az % 20 ekicinin elinden 
alınmış olması mühmısenmez bir olay telâkki 
edilirken, bugün mahsulün % 2 sinin karabor
sa satılmasının şikâyet konusu yapılır hale gel
miş olması bu inancımızı teyidetmektedir. 

Sayın Atmaca, «Tütün yetiştiricisini güç du
rumdan kurtarmanın yolu, piyasa ve fiyat ko
nularının mâkul ölçüler içinde ele alınmasıdır.» 
şeklinde bir konuşmanın içine girmiştir. «Ve 
bunun için de piyasanın erken açılması lâzım-
dn\» diyor. Konuşmamın başında da arz etti
ğim gibi, bu sene ekici tütün piyasalarının geçen 
seneden daha erken açılması için elden gelen bü
tün imkânlarımızı kullanmaktayız. 

Tütün alım fiyatlarına gelecek olursak; sa
yın konuşmacı, geçen sene ortalama fiyatın 6 

r lira civarında olduğunu iddia etmektedir. Ge
çen sene Bakanlığıma ait bütçenin müzakeresi 
yapılırken, zabıtların da tetkikinden anlaşılaca
ğı veçhile, «Ege'de yapılan tütün alımlarının 
vasatisinin 8 liranın üstüne çıktığı bir gerçek
tir. Bu husus da zabıtlarda vardır. Bu itibarla, 

I her halde kendisi bu işten anlamadığı için, bir 
yerden yanlış malûmat almış olacak ki, bu şe
kilde yanlış bir beyanda bulunmuş oluyor. Bu 
rakam asla doğru değildir. Geçen sene bu fiya
tın 8 lira olduğu zabıtlarla da sabittir. 

Muhtelif vesilelerle ifade ettiğim gibi, Hü
kümetimizin fiyat konusundaki görüşü hulasa
ten şu esaslara istinat ettirilmektedir : 

1. Ekicilerimizin emeğini tam olarak ve 
hakkı ile değerlendirmek. 

2. Ekicilerin bâzı alıcılar tarafından istis
marına mâni olmak, İd bunun.için geçen yıl 
Ege'de tütün piyasası açıldığı andan itibaren 
denk başına ekicilere 40 lira vermek suretiyle 
mümkün mertebe karaborsacıların eline düşme
melerini sağlamıştım. O zaman aldığımız tedbir
ler tam mânasiyle bir kıymet ifade ettiği hepi
nizin malûmudur. 

3. ihraç fiyatlarımızı dünya pazarlarını ra
kiplerimize kaptırmıyacak derecede tutmak mec
buriyetindeyiz. 

Hepinizin malûmu olduğu veçhile, bugün 
elimizde külliyetli miktarda tütün mevcuttur. 

Sayın senatörler, Türk parası değerinde ya
pılan son ayarlama sebebiyle baş fiyatın en az 
18 liraya çıkarılmasının zaruri olduğunu ve ta
ban fiyatının da 12 lira olması gerektiğini iddia 
etmektedir. 

Bir defa, muhterem arkadaşlarımın hepsi 
müttefiktirler zannediyorum, tütünde taban fi
yatı olmaz. Bu münasebetle önümüzdeki ekici 
tütün piyasalariyie ilgili bâzı hususları kısaca 
açıklamak istiyorum. 

Hiç şüphe edilmemelidir ki, devalüasyondan 
mütevellit fark sebebiyle ortaya çıkan miktar 
ekiciye intikal ettirilecektir. Bunun için de âza
mi titizliği göstermiş bulunuyoruz. Burada göz 
önünde tutulması gereken diğer bir husus, 1970 
tahsulünün ihraç fiyatlarının dış piyasamızdan 
kovacak derecede yükselmemesine dikkat et
mek, aksi takdirde ihracatı artırmak amaciyle 
yapılan para operasyonu geri tepen bir silâh ha-

| line gelir. Bu suretle tütün satma imkânından 
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mahrum kalır ve mevcut piyasaları da elimiz- ı 
den çıkartmış oluruz. Bu itibarla bu mevzuda 
gayet hassas davranıyoruz. 

Sayın senatörler, Sayın Hüseyin Atmaca si
yah kuru üzüm konusuna da temas etmiştir. 
Konuşmamın başında arz ettiğim gibi, Tekel 
üzüm konusunda destekleme alımı yapmamak
tadır. Tekelin de böyle bir görevi mevcut de
ğildir. Arkadaşımız bu mevzuu her halde iyice 
tetkik etmemiş olacaklar. Çünkü Tekele böyle 
bir görev verilmemiştir. Tekelin üzüm alımları
nı bu açıdan değerlendirmek yanlış netice ve 
hükümlere varılmasına sebebolmaktadır. Tekel 
sadece kendi ihtiyacı için üzüm satınalmak-
tadır. Bizim bu konuda yapmaya gayret etti
ğimiz ve yaptığımız tek şey, alımları yaparken, 
piyasada nâzım rol oynamaktan ibarettir. Bu 
sebeple Tekelin kuru üzüm mubayaa ettiği yer
lerde uyguladığı fiyatlar piyasanın en yüksek 
fiyatlarıdır. 

Kaldı ki, sayın senatör bu sene Denizli vi
lâyetinin Çal kazasında, kışın erken başlaması 
dolayısiyle, ihraçlık ünümün donması durumu 
muvacehesinde bendenize müracaat etmiş, çok 
ucuz fiyatla satılan bu üzüme müdahalemi ta-
lebetmiş idi. Beraberinde Denizli Milletvekili 
Sayın Fuat Avcı da var idi. Kendilerinin bu 
taleplerini haklı bulduğumdan kendilerine ge
rekli kolaylığı gösterdim. Vatandaşın donan 
ve kıymeti azalan bu üzümlerini şarap imalâ
tında kullanmak üzere değerlendirmek için bü
tün imkânlarımı da kullandım. Üstelik kalktı 
bana teşekkür etti, beni tebrik etti; ama ne ka
dar hazindir ki, burada geldi böyle konuştu. 

Sizlerin burada bu meselelerden dolayı vak
tinizi aldığını için hepinizden özür diler, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in; 13 nu
maralı Hazırlık Komisyonu raporunun T. B. M. 
31. si toplantısında görüşülmesi sırasında Ko
misyon Balkanının bir beyanının doğurduğu 
şüphe ve bunun takibi yolunda vâki çalışmalara 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gürhan Titrek, ne konu
da görüşeceksiniz efendim? Gündem dışı söz 
rica ediyorum demişsiniz, lütfeder misiniz konu
sunu? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — 13 nolu Hazırlık Komisyonu rapo

runun T. B. M. M. nde müzakeresi sırasında 
Ziraat Bankasını ilgilendiren bir beyan olmuş
tu. Bu beyan hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Evet, 17 nci Birleşimde yapıl
mış olan bir görüşmeye cevap teşkil edecek. 
Buyurunun. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; malûmlarınız olduğu üzere bir hafta evvel 
Çarşamba günü 13 numaralı Hazırlık Komis
yonunun raporu T. B. M. M. nde konuşulurken 
Komisyon Başkanının ortaya atmış olduğu son 
anlardaki bir iddia bâzı zihinlerde şüpheler 
uyandırmış bulunmaktadır. 

Meclis bittikten sonra derhal Bakanlığıma 
gittim ve orada Ziraat Bankası Genel Müdürü
nü çağırarak, Mecliste Komisyon Başkanının 
ileri sürmüş olduğu hususları kendiline ilettim. 
Ve böyle bir durumun olup olmadığını tahkik 
etmesini ve nelfciceden bilgi vermesini rica et
tim. Ziraat Bankası Genel Müdürü ilk ağızda 
böyle bir durumun olamıyacağını, çünkü ban
ka kayıtlarında her hangi bir gizliliğin, hele bu 
meselede yapılmasına imkân olmadığını beyan 
etmesine rağmen «tahkikatını yap, neticede 
sonra konuşalım» dedim ve ayrıldım. Ayrıldık
tan bir müddet sonrada, Bakanlıkla çalışmama 
devam ettiğim sırada Sayın Başbakanım telefon
la beni aradılar ve aynen burada söylüyeyim. 
Zihinlerinde hâlâ bâzı şüpheler uyandırmakta 
devam eden arkadaşlarımız var ise, Sayın Baş
bakanımızın da ne derecede samimi olduğuna 
inanırlar belki. Sayın Başbakan Meclisteki bu 
konuşmalardan sonra, bilhassa komisyon Baş
kanı Naci Beyin konuşmasından sonra «Mesele
lerin üzerine gidiniz. Eğer hakikaten Ziraat 
Bankasının kayıtlarında bir silinti, bir sakla
ma, bir gizlilik yapılmış ise bunu yapanlar hak
kında en şiddetli şekilde hareket ederek teczi
ye ediniz kendilerini» diye söylemişlerdir. 

Akşama doğru Ziraat Bankası Genel Müdü
rü bana vermiş olduğu bilgide her hangi bir şe
kilde gizlemenin olmadığını, komisyon üyele
rine istenen rakamların depasmanlı olarak ko
misyona bildirildiğini beyan etti. Ve ayrıca 
müfettişlere de tahkik ettirmekte olduğunu söy
ledi. Ve bunun üzerine ben de kendilerine has-
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sa olan efkârı umumiyeye derhal bir açıklamada 
bulununuz, dedim. Ziraat Bankası Genel Mü
dürünün o gün basın ve radyo yolu ile yapmış 
olduğu açıklama da malûmlarınız. Bugün ise 
Ziraat Bankası müfettişlerinin bu mesele hak
kında yapmış oldukları tahkikat neticelenmiş
tir. Rapor gelmiş bulunmaktadır. Raporu oku
yacağım : 

«T. B. M. M. nin 16 . 12 . 1970 günlü bir
leşiminde 13 sayılı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporunun görüşülmesi sırasında ko
misyon başkanınca yapılan konuşmada Yük
seliş Firmasının borç bakiyelerini gösteren kar
ton ve föylerin tesbiti neticesinde raporda zik
redilenin aksine 5 milyon liralık bir yanlışlık 
olduğunun, ilgili banka şubesinde bâzı muha
sebe oyunları yapıldığının, 3 milyon liralık bir 
depasmanın gizli tutulduğunun, sonra bu baki
yenin 5 milyon liraya çıktığının tesbdt edildiği, 
kayıtlarda tahrifat yapıldığının ifade edildiği 
17 . 12 . 1970 günlü gazeteler neşriyatından 
öğrenilmesi üzerine, konu acilen müfettişleri
mize e incelenmiş ve tanzim edilen inceleme ra
porunda : 

a) Gerek Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun tetkiki sırasında ve gerekse tetkik öncesine 
ait ay sonlarında (420 B) sayılı Özel Yükseliş 
ve Yükssk Mühendislik Mimarlık Yüksek Oku
lu firmasının senet mukabili avans hesabında 
depasmana yer verildiğinin ve komisyonun tet
kikte bulunduğu 27 . 7 . 1970 tarihinde hesap 
bakiyesinin 14 073 353 lira olup, 4 milyon li
ralık bir depasmanın bulunduğunun ilgili hesap 
föyierinin tetkiki ile sabit bulunması; 

b) ilgili firmaya ait Yenişehir Şubesi nez-
ci indeki senet mukaibili avans borçlu câri he
sap ve ticari mevzuat föylermde ve bunlara 
ilişkin hesaba ait evrakı müspitede her hangi 
silinti, kazıntı ve tahrifatın olmaması; 

c) Komisyonun tetkikine arz olunan ve 
kontrol raporlarında da belirtilen firmanın 
şube nezdindeki ticari mevduat hesabından re
vizyon alınmadan diğer şubelerce tediyede bu
lunulması ve buna ait hesap bakiyesinin bâzı 
tarihlerde tediyeleri karşılıyacak seviyede bu
lunmaması üzerine hesabı cari mektuplarının 
bekletilmesi dışında muhasebeye taallûk eden 
mevzuat harici bir işleme raslanılmaması, bu 
hususun da muttali olunduğundan genel mü

dürlükçe müteaddit tenbihlerde bulunularak 
önlenmesi cihetine gidilmesi ve durumun ko
misyonun raporunun 12 - 13 ncü sayfalarında 
da kredi depasmanı ve bankacılıkta mutad bir 
işlem olarak nitelendirilmesi ve bankamız yet
kililerinin komisyon tutanaklarına geçen beyan
ları ile adı geçen firmaya lüzum halinde risk 
bulunmaması hasebi ile depasman yapıldığının 
belirtilmesi, depasman yapılmıyor, ay sonların
da depasmana yer verilmiyor şeklinde bir ifa
de bulunulmaması muvacehesinde komisyon 
başkanının iddiasının sübuta ermediği netice
sine varılmıştır. 

Fakat, Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
porunun 12 nci sayfasında, (c) fıkrasında belir
tilen son kredi tezyidinden sonra borçlu hesap
larda ay sonları itibariyle depasmana sebebi
yet verilmediği tesbit olunmuştur, değimin il
gili avans hesabına ait köylerde komisyonun 
tetkik tarihi olan 27 . 7 . 1970 tarihinde borç 
bakiyesinin 14 milyon 73 bin 803 lira olarak 
açık ve belirli bir şekilde gösterilmesi ve bu
na göre de 4 milyon 73 bin 803 liralık depasma
nın bulunması ve raporumuzun diğer sayfala
rında açıklandığı üzere, ay sonlarında da de
pasmana yer verilmemesi muvacehesinde, hangi 
görüş ve düşünce altında yazıldığının anlaşıl
madığı belirtilmiştir. Bunun dışında raporda 
yer alan adı geçen firma hesaplarının kullanı
lışı ile ilgili tenkidler dolayısiyle şubeye, genel 
müdürlüğümüze yapılan tebligatın bir sureti de 
cakdim olunmuştur; denmektedir. 

Muhterem senatörler, şu tetkikattan görül
mektedir ki, komisyondan hiçbir şey gizlenme-
miştir. Depasmanlı rakamlar komisyonun tetki
kine arz edilmiştir. En ufak bir silinti, kazıntı 
her hangi bir hesap föylerinde, muhasebe ka
yıtlarında mevcut bulunmamaktadır. 

NEJAT SASLICALI (Balıkesir) — Gözle
rimizle gördük Sayın Bakan. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Tetkiki yapan 
müfettişin ismi ne? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, işte bu 
noktada şu hususa dikkat etmek lâzımgelir. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Müfettişin ismi 
ne? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Ben müfettiş ismi üzerinde dur-
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muyoram beyefendi. Gelirsiniz Bakanlığıma 
müfettişin ismini de söylerim. Şimdi bilmiyorum 
müfettişin kim olduğunu. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Rapordan 
okuyorsunuz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Hayır efendim, Ziraat Bankası
nın raporun hülâsasını genel müdürlükçe gön
derdiği şey. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Müfettiş ra
poru değil, umum müdürün yazdığı bir yazı. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım; 

burada şunu söylemek isterim ki, lütfen zihin-
lerinizdeki şüphecilikte devam etmeyiniz. Eğer 
bu şüphecilikten siyasi bir fayda umuyorsanız, 
ona edin istediğiniz kadar. Ama her şahıstan bu 
şekilde şüphelenmeye hiç birinizin hakkı olmasa 
gerektir. 

Bir defa şunu söyliyelim ki, herkes, her na
muslu kişi, diğer kişiyi de kendisi kadar na 
muslu bilmeye mecburdur. Eğer bunda ısrar 
ediyorsanız mutlaka, birtakım şüpheli hareket
ler vardır, çok rica ediyorum hiçbir kimse bu 
şekilde, hele ben şahsan da ona ilâve edeyim, 
hiçbir suretle yanlışın, kazıntının, silintinin, giz
lenmenin yanında olamam arkadaşlar. Böyle 
bir şey tesbit edilmiş olsa idi, evvelâ takdir et
meniz lâzımki, benim bu işte daha başka türlü 
hareket edebileceğim kanaatinde olmanızı ar
zu ederdim. Bu arzuya ulaşmak benim için bir 
arzu, istektir, ama siz gidersiniz, gitmezsiniz, 
türlü siyasi mülâhazalarla, orası da beni ilgilen
dirmez. Ama beni ilgilendiren her şeyden evvel, 
sizin siyasi mülâhazalarla, düşünceniz değil, 
kendi vicdanımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meselede halen 
de görüyoruz, raporların, müfettiş tetkikatının 
raporlarının verilmiş olmasına rağmen hâlâ zi
hinlerde şüpheler devam ettirilmek istenmekte
dir. istediğimiz kadar söyliyelim, yine buna 
da devam edecekleri anlaşılıyor. 

Esasen arkadaşımızın o gün yapmış olduğu 
konuşmada da bu hususu birazcık be
lirtir şekilde sözleri de mevcuttur. 
Demektedirler ki, siyasi çoğunluğu oylariyle 
tahkikat durdurulmuştur.» (C. H. P. sıraların
dan doğru sesleri) «Başbakan siyasi teşekkülün 
büyük çoğunluğunun oylariyle kurtulmuştur.» 

«Kendi partisi genel başkanının kurmak için.» 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa gereğin

ce, biliyorsunuz ki, milletvekilleri verdikleri 
reylerde tam mânasiyle viodanlariyle başbaşa 
oylarını kullanırlar ve yalnız vicdanlarına kar
şı sorumludurlar. Sayın Başbakan bir grup top
lantısı yapmamıştır. Bir grup kararı zaten de 
alınmasına imkân yoktur. Ve en son yapmış ol
duğu konuşmada da kendi partisine mensup 
milletvekili ve senatör arkadaşlarına ellerini 
vicdanlarına koyarak hareket etmelerini ve hat-
<tâ tahkikatın açılmasını rica etmiştir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Çok geç ama. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — işişten 

geçtikten sonra. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geç veya 

erken size ne. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, sizin 
arzu ettiğiniz siyasi oyunla hareket etmek mec
buriyetinde değiliz. Birazcık da anlayışı içinde 
bulunan rica ederim, öyle istiyorsunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz 
oyun değil, inceleme istiyoruz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Oyun ne de
mek? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz in
celeme yapsa idik, bu kadar dedikodu olur mu 
idi? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen siz görüş
menizi yapınız. Çünkü, karşılıklı görüşme sure
tiyle bu konuşmanın neticelenmesi mümkün ol
maz, daha pek çok saatler görüşmemiz icabe-
der. Lütfen görüşmenizi yapınız efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben 
kendim yapacağım, müfettişin yapmasiyle de
ğil. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Yapınız efendim. Kendiniz ya
parsınız yine. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi sorumluluk 
taşıyan herkes kendi vicdanında... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bırak
madınız. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yapacaklar 
olacaktır. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, taham
mül gösterelim rica ederim. Sayın Bakan dü
şündüklerini, bildiklerini söylüyor. Herkes bil
diği, düşündüğü ve arzu ettiği, inandığı gibi 
konuşur. Mutlaka bir grupun inandığı şekilde 
görüşmek mecburiyeti de yoktur. Tahammül 
göstereceğiz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siyasi 
oyun diyor. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Eşit imkân sağ
lamak lâzımdır. 

BAŞKAN — Zatıâliniz konuştunuz, birçok 
arkadaşlarımız konuştular, dinlediler. Mukabil 
konuşmalar yapıldı. Bunlara tahammül göster
mezsek bunun sonunu alamayız. Ben Genel Ku
rul çalışmalarının selâmeti bakımından bunu 
rica ediyorum. Lütfediniz. Buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Hiçbir mebus ve senatör arkadaş 
vicdanından başka bir sesin tesiri altında oy 
kullanmaz ve kullanmamalıdır. Bizim görüşü
müz bu durumdadır. Ve Anayasamız da kendi
lerinin bu şekilde serbest hareketini temin için 
de 17 nci maddesiyle dokunulmazlık müessesesi
ni getirmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bir grup kendi verdiği oyun 
mutlaka doğru, diğer tarafın kullanmış olduğu 
oyun mutlaka yanlış olduğu hususunda iddiada 
devam eder ve bunu birtakım art niyetlerle si
yasi menfaatler peşinde kullanmaya kalkarsa, 
o zaman bâzı meselelerimizi halletmekte, takdir 
edersiniz ki, güçlük çekeriz. Her şeyden evvel 
her arkadaşın, her mebusun, her senatörün di
ğer, kendi partisinden olmıyan arkadaşının kul
landığı oya hürümet göstermesi ve saygılı ol
ması gerekir. Eğer bu saygıdan ve hürmetten 
uzak kalır isek, aramızda meseleler çoğalır, uçu
rumlar açıttır, bu da Türkiye'mizin menfaatine 
her halde yararlı olmaz. 

Bu arada kaldı ki, hiçbir zaman A. P. Meclis 
ve Senato grupları Sayın Başvekili kurtarmak 
düşüncesiyle hareket etmemiştir. Ersasen orta
da kurtulacak, kurtarılacak bir kimse de bahis 
konusu değil. Tahkikat raporunun üzerine hu
kukçu olan arkadaşlarımız birazcık hassasiyetle 
eğilirler ve vicdanlarına ellerini de basarlarsa 
Sayın Başvekili ilzam edecek bir husus bulama
dıklarını, kulaktan kulağa ve vicdanın sesine 
kulak veren bâzı muhalif arkadaşlarımızın da 

söylediklerini fısıltı halinde, aile (sohbetleri içe
risinde kullandıklarını duymaktayız, memnun 
da olmaktayız, Ama, bu Meclisin çatısı içerisine 
geldikleri zaman bu duygularından uzaklaşarak 
mutlak surette başka türlü hareket etmelerine 
de bir mâna verememekteyiz. 

Binaenaleyh Sayın Başbakanın kurtuluşa ih
tiyacı yoktur. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 
Gayet açık bir şekilde beyanda bulunmuştur; 
«Açın soruşturmayı, ne türlü istiyorsanız o şe
kilde yapın» demiş ve netice itibariyle işi mah
kemelere de götürmüş bulunmaktadır. Böyle 
bir korkusu olan şahıs, eğer bulunmuş olsa idi, 
her halde mahkemelere de gitmesine imkân ve 
ihtimal kalmazdı. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün birtakım 
bunalımlardan bahsediyoruz. Bunalımlar, görü
yoruz ki, zorla Türkiye'ye yayılmak istenmekte
dir. Her şeyden evvel bir Polonya hâdisesi ile 
arkadaşımın Türkiye'de bulunan bu hâdiseyi 
mukayese etmesine de ziyadesiyle üzüntü duy
duğumu belirtmek isterim. Hiçbir zaman Polon
ya'da olan bir hâdiseyle buradaki hâdisenin ay
nı olup olmadığını objektif ölçüler içerisinde bir 
göz atarsak her halde birçok vicdan, bu benzet
menin yanlış olduğunu tesbit edecektir. Ben da
ha fazla üzerinde durmuyorum. Yalnızca, son 
olarak şurasını arz etmek isterim ki, kurtulmak 
istiyen kimse yoktur. Kurtarılmak istenen kim
se de bulunmamaktadır. Her türlü şekilde biz 
vicdanlarımıza ve Türkiye'nin menfaatine olan 
meselede istediğiniz kadar tenkidlerde bulunu
nuz, doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyacağımız. 
Tekrar bildirir, hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar. ) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Bir dakika Sa

yın Başkan, bir dakika. Sataşma olmuştur Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay söz mü istiyorsu
nuz? Kimseye sataşma vâki olmadı, ben dikkat
le dinledim. Sizin takdiriniz öyle. Sataşma diye 
bir mevzu yok. Kimsenin ismi de mevzuubahsol-
madı. Kime sataşıldı? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
Polonya ile, oradaki olaylarla mukayese yaptı
ğımı söylemek suretiyle benim söylemediğim 
sözleri bana izafe etmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, siz daima bu şe
kilde söz almayı bir marifet sayıyorsunuz. 
(A. ÖP. sıraflann'dan alkışlar, C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

Ben eşit hareket etmek suretiyle size daima 
ısöz verdim. Her zaman da vermekteyim. Usulü 
veçhile 'söz istediğiniz zaman söz de veriyorum, 
ama yapmayınız bunu. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz de bu kelâm
ları söylemeyi bir marifet mi sanıyorsunuz, söz 
vermemeyi marifet mi sanıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, pek çok defa bu
rada beyan ettim. Aynı şekilde beyan ediyo
rum : Gündem dışı yapılan konuşmaların gerek 
Genel Kurul çalışmalarına, gerekse efkârı umu-
miyeye ışık tutması bakımından faydalı olduğu 
kanataini izhar ettim. Zatıâlinize de, herkese ol
duğu gibi, seyyanen, ayırdetmeksizin söz ver
dim. Yalnız bu müsamahamızı başka türlü kul
landığınız takdirde, biz de takdir hakkımızı is-
temiyerek kullanmak zorunda kalacağız. Bize 
yardımcı olunuz ki, size geniş geniş söz imkânı 
tanıyalım. Rica ederim, yapmayınız bunları.. 

Gündeme geçtiğimi beyan ettim, usul ile il
gili bir takririniz var. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
daha önce niçin söz istediğimi görmemezlikten 
geliyorsunuz da; ifade ediyorsunuz diyorsunuz 
ki, gündem dışı konuşmalar... Dün Sayın Nusret 
Tuna'nm yaptığı konuşmalardan dolayı söz... 

BAŞKAN — Efendim bu noktaya G-enel Ku
rul izin vermedi, o noktayı atlıyarak devam 
ediniz, buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi İçtüzü
ğün 65 nci maddesi iki hususu kapsar. Birincisi 
sözleri söylemediği halde kendisinin söylemiş 
olduğu şeklinde ilzam eden bir konuşmanın at
fı, ikincisi de kürsüde sataşmadır. Sayın Ba
kan iki harekette de bulunmuşlardır. 1 ncisi 
Polonya olayları ile Türkiye'yi mukayese etti
ğimi söylemişlerdir. Ben Polonya olaylarından 
bahsettim, ama Türkiye ile mukayese etmedim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim, 
lütfen oturunuz cevabını vereyim. Konuşacak 
mısınız, söz mü istiyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — İkincisi de, ikin
ci husus da İçtüzüğün 61 nci maddesinin birin

ci fıkrasına göre olan söz hakkımdır. Sayın 
Bakan yine aynı şekilde ard niyetlerle siyasi 
maksatlar peşinde koşanlar ve siyasi oyunlar 
kelimeleri ile... 

BAŞKAN — Sayın Atalay şu dakikada bile 
tüzüğün dışındasmız. Tüzükle alâkanız yok. 
Söz istiyorsunuz, sataşmadan ötürü söz istiyor
sunuz. Kısaca syyliyebileceğiniz bu hususu, 
aşağı - yukarı, on dakikadır ayakta ifade edi
yorsunuz. Yani Başkanlığın vermemiş olduğu 
bir hakkı izin almaksızın, Riyasetin iznini ta
şımamak suretiyle istimale kalkıyorsunuz. Tü
züğe aykırı hareket değil mi? Oturunuz efen
dim, sataşma hakkında söz istiyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bakan 
bana söylemediğim sözleri izafe etmiştir.. 

BAŞKAN — İşte tüzük ona sataşma diyor 
efendim. Onun adını tüzük sataşma koy
muş. Sataşmanın bir konuşmada var olup ol
madığının takdiri, her hangi bir sayın üyeye ait 
değildir. G-enel Kurul ile Riyasete aittir. Ben 
takdir hakîkimi kullandım, burada bir sataş
ma görmedim. Direniyorsanız, Genel Kurulun 
da mütalâasını alırım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Direnme hak
kımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — O halde oyluyorum. Sataşma 
olduğu hususunu oylayacağım, eğer sataşma 
varsa söz vereceğim. Sayın Bakanın konuşma
sında Sayın Atalay'a vâki bir sataşma varsa... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Var, 
var.... 

BAŞKAN — Var ise oylarınıza müracaat 
ediyorum. Var olduğunu kabul edenler.. 

MUSLİHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, peki sataşma yoksa bu ko
nuşmalar ne anlama gelir? Bu sözleri, yani Sa
yın Bakan bu sözleri ne maksatla söyledi sataş
ma yoksa? Niçin söylemiş olsun peki? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul' — O si
zin dediğiniz, mantıkta Ördek Hayri hikâyesi
dir. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler, sataşma ol
duğunu kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. Sataşma yoktur. 

— 341 — 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kars Üyesi Sırrı At alay'vı; Çarşamba 
günü toplantılarının denetimle ilgili konulara ay
rıldığı halde gündemde soruların yer almadığın
dan, gündemin tanzimi konusunda kendisine 
söz verilmesini ist iyen önergesi. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmeler bitmiş
tir. 

Ancak, gündeme başlıyabilmemiz için günde
me vâki bir itirazı değerlendirmek zorundayız. 
Sayın Atalay yine bir takrir gönderdi bize, ay
nen okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde denetimle ilgili sözlü soruların 

yer almadığını görüyoruz. Kabul edilen öner
geye göre, denetimle ilgili konuların görüşülme
sini sağlamak için, Çarşamba günleri Çarşamba 
günü çalışma günleri arasına alınmıştır. Tanzim 
edilen gündemde sorular mevcut değildir. 

içtüzüğün 58 nci maddesi gereğince gündem
le ilgili olarak söz verilmesini saygılarımla tale-
bederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Efendim gündemle ilişkin oldu
ğu için usul hakkında söz istediği mânasında an
ladım. öyle mi efendim, konuşmak mı istiyor
sunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, lütfeder
seniz. 

BAŞKAN — Ben de eşit hareket ettiğimin 
bir öreneğini daha vermiş olmak için buyurunuz, 
diyorum. Daha evvel bana eşit hareket etmemi 
ihtar buyurdunuz da onun için söylüyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir lûtfunuz 
değil, hakkım ise gelirim ve hakkım. 

BAŞKAN — Bu hakkı her zaman, herkese 
olduğu gibi size de veriyorum, buyurunuz, mem
nuniyetle dinliyeceğiz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Ömer ile siz yanyana oturmuşsunuz, Senatoyu 
siz idare ediyorsunuz; yeter artık canım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben ne söy
ledim sana canım. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

SIRRI ATALAY (Kars) — Denetimle ilgili 
konuların Birleşik Toplantı olmıyan Çarşamba 

i günlerinde diğer IvTillet Meclisinden gelen konu-
I larla beraber yer alması hususu için önergeyi 
! ben vermiş içlim. Yüksek Heyet lütfedip kabul 

etmiş îdi. Denetimle ilgili ve diğer konular Çar
şamba günü görüşülmek üzere bu Birledim Ge
nel Kurulun kararı ile yapılmış bulunmaktadır. 
Ancak, birleşimin gündeminde sorularla ilgili 
hususlar yer almamaktadır. Denetim. Anayasa
nın 89 ve 90 ncı maddelerinde tesbit edilen 
yollar olarak altıdır. Sözlü soru, yazılı soru, 
genel görüşme, Meclis arattırması, Meclis soruş
turması ve gensoru. 

İkisi bu Meclisin görevleri dışındadır. Meclis 
soruşturması, Birleşik Toplantının ve gensoru 
münhasıran Millet Meclisinin görevleri içerisin
dedir. Denetim tecezzi kabul etmez, yani bü
tün sözlü sora, yazık soruya denetimden ayırıp 
Meclis araştırmaları ile genel görüşmeleri de
netim yollan olarak kabul etmeye imkân yok
tur. 

Bu sebeple soruları denetim yollarından ayı
rıp ayrı bir muameleye tâbi tutmaya imkân yok
tur. Ancak, usun yıllardan beri daha önce ve
rilmiş bir karar vardır, karar sudur: Sorular 
Salı günü görüşülecektir. Bundan maksat de
netim yollarını engellemek veyahut bu imkândan 
mahrum etmek değil, bakanların - sanki cevap 
vereceklermiş gibi - gelip de günlerce bekleme
sinler, bu sebeple haftanın bir fninü gelsinler 
cevap versinler; diğer günlerde de bu olmasın. 
Fakat gördük ki yıllarda?! beri soru imkânı bir 
türlü işlemedi ve bakanlar da haklı olarak nasıll 

I olsa denetimle ilgili soru var, gcrüsülmiyecek-
tir diye umumiyetle gelmezler. 

| Yüksek Senatonun denetini yollarını artık 
; isletmesinin zamanı gelmiştir. İste bu sr-dise 
\ ve kaygı iledir k i ; bir müddet önce bir önerge 
| vererek Çarşamba günleri denetim konuları-
| nın da görüşülmesini temin etmek üzere, ça-
| lışma günleri arasına Çarşamba günlerinin de 
j alaınmasmı istedim ve Genel Kurul kabul 
| etti. 
i Şimdi, denemez ki ; Salı günü munhası-
! ran yazılı ve sözlü görüşülecek, bu sebeple 
I alınmıyor. Bu mümkün değil. Çünkü önerge-
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de; «sar'ilh olarak denetim imkânları sağlan
mak üzere...» Deniyor, önergem aynı şekilde; 
«Millet Meclisinden gelmesi muhtemel olan 
kanun tasarısı ve tekliflerini görüşmek üze
re» ibaresi var, muhtemelen gelecektir de. 
Esas maksat, önergenin birindi maddesinde 
yer alan ve Genel Kumlun kaibul ettiği hu
sus denetimle ilgili konuları görüşmek üze
redir. Şimdi, denetimle ilgili konuların başın
da gelen yazılı ve sözlü sorular Çarşamba 
gündemine alınıyor. Bunun için ne Saym 
Başkan, ne Dilvan yetkili değil. Genel Kurul 
bunu kabul etmiştir. Divanın takdirine veya
hut başkanvekillerfn'm takdirine havale edil-
m!iş bir konu da değildir. Genel Kurulun ka
rarıdır. Denetimle ilgili konular Çarşamba 
günü görüşülecektir. Ama, bugün mevcut de
ğildir. Her halde bu hususta Başkanın vere
ceği bir izahat olacaktır, bir bilgi olacatetır. 
Bu bilgiytiı dinledikten sonra, zannedersem, 
Yüksek: Heyet karşı görüş olarak bana cöz 
verirse bir tartışmanın içerisinde bir usul me
selesini hallederiz. Ama, iriisiyat'if el'indıe 
olan Başkan kendi görüşünü ifade e'tıtikten 
sonra meseleyi kapar ise, o saman, işte bu 
n ekil d e kapanma vardır ki; bu şekilde horla
malar olur, bir başka şekilde fi'krm'izi söy
lemeye çahşırsnız. Meseleler nerelerden açılı
yor görüyor musunuz? Saym Bakan biraz önce 
'konuştu, Başkan söz vermedi. Ama cevabını 
alacaktır. Şimdi vermezseniz bir başka vesile 
ile bu olacaktır. Görüyor musunuz? O zaman 
da zorluyor diyeceksiniz. Hayır, imkânları 
eşit surette vermeyip de, vermemek marifet sa
yılır ise, bir başka marifeti de görürsünüz. 

'BAŞKAN — Sayın Atalay'a Riyasetin ce
vabını arz ediyorum. 

Sayın Atalay'm 10 . 12 . 1970 gününe tesa
düf eden toplantımızda bir önerge verdiği ve 
bu önergede Çarşamba günleri de toplanılma-
marını istediği bir gerçektir. Bu önerge oylan
mış, kabul edilmiştir. Ancak, Sayın Atalay'-
m düşündüğü ile yazdığı şey arasında bir 
hayli fark vardır, önergeisi simidi elimde, oku-

- yacağım. 
Yani (Sayın Atalay, Çarşamba günleri de

netimle ilgili olan konular görüşülsün şevk

linde bu önergeyi verdi ise o takdirde, bize 
vermiş olduğu önergedeki yazısı ile düşün
düğü şey arasında hayli fark vardır; arz 
ediyorum. 

«Gündemde mevcut ve gündemlere gel
mesi muhtemel denetimle ilgili konular ve gö
rüşülmesi gerekli yasa metinlerinin görüşül
melerinin zamanında yapılaJbilmesi...» Bakı
nız; «zamanında yapılabilmesi..» Zaman keli-
meisiniı ayrıca tırnak içerisine almış. Ne idi za
manı? Önceden bilinen, daha evvelden karar
laştırılan zaman. Yani, Salı günleri biz bunu 
yapmıyor muyuz? Salı günleri denetimle ;1-
giü görüşmeleri yapıyoruz, soruları görüşüyo
ruz. Perşembe günkü mûtat toplantımızda da 
Soruların dışında kalan konuları görüşüyoruz. 
Yani, görüşmelerin normal olan zamanı bu. 

Şimdi vermiş olduğu takrirde; «zamanında 
yapılabilmesi için» diyor. Yani gündemdeki 
konuların fazla dolgun olması ve fazla ol
ması sebebi ile konular zamanında görüşülemi-
yor. Gündemin yükünü hafifletmek bakı
mından bir gün daha toplantı yapalım da 
meseleler zamanında görüşülsün demek istiyor. 
Bakınız tekrar okuyorum : 

«'Gündemde mevcut ve gündemlere gelmesi 
muhtemel, denetimle ilgili konular ve görü
şülmesi gerekli yasa metinlerinin görüşülme
lerinin zamanında yapılabilmesi ve müesseıiL 

yetleritiin sağlanması için...» Neyi, neyin mü-
esssiriyeti Evvelce alınmış olan kararların 
müessesriyetlerinin sağlanması için Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun haftada en 
az 3 gün çalışmasını... Hâdise bu. Böylece an
laşılmış, böylece oylanmış olduğu için gün
dem de Genel Kurulun kararına uygun şekil
de tanzim edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benim irademi 
burada tebdil ettiniz, Saym Başkan. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Hep seni 
mi dinliyeoeğiz? 

AHMET NTISRET TUNA (Kastamonu) 
— Seni Başkanvekili seçeceğiz, başka çare 
yok. 

343 -
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2. — İstanbul Üyesi Şevket Akyürck'in Ada 
let Partisinden istifa ettiğini bidiren A. P. 
Grup Başkanığı tezkeresi. 

(BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanı
nın bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Grupumuz üyesi ve 

istanbul Senatörü Şevket Akyürek partimiz- ; nulmuştur. 

den istifa etmiştir. 
'Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 

Gurupu Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6964 saydı Ziraat Odaları re Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve. Adalet, Ta
rım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye alınarak kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/333, Cumhuriyet Senatosu 
1/1144) (S. Sayısı : 1476) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporu üze
rindeki görüşmelerimize başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesi ve ivedilikle görüşül
mesi karalaştırılmıştı. Maddeyi okutuyorum. 

6C64 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanımummun, bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 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 yeler : 
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-

(1) 1476 S. Sayılı basmayan 10 . 12 . 1970 
tarihli 14 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

laıiyle yahut doğrudan doğruya tabiattan isti
fade etmek suretiyle bitki, orman ve hayvan 
ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünlerin yetiş
tiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine, 
muhafaza ve pazarlamasına çiftçilik denir. 

İç 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. 

I î - Fahrî üyeler : 
Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odala

rın faaliyetine yakın 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 «c» Ibendlerimde yazılı (hükmi şa
hıslar, işletme ve müesseseler, şekli nizamname
de gösterilecek aslî üyelik beyannamesini vilâ
yet merkezlerinde valilere, kazalarda kayma
kamlara vermeye mecburdurlar. 

Asli üye vasıflarını haiz hakiki 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 tarafmdaıı herkesin göre-
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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. İdare heyeti kararına karşı tebliğ ta
rihinden itibaren 15 gün içinde Oda Meclisine 
itiraz edilebilir. 

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
rullar, genel 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 balkan, 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-
siclirler. Müşavir üyeler meclislerde konuşabi
lirler. Ancak oy hakları yoktur. 

idare heyeti 
Madde 11. — Ziraat Odası İdare 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 merkebi 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. 

Kongrede : 
a) il dahilindeki odaların senelik çalışma 

programları ve raporları, uygulama sonuçları 
ve karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri, 

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

lışma programlan ve raporları, uygulama so
nuçları, 

d) Kongre üyeleri arasından Ziraat Oda
ları 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. 
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idare heyeti ve oda meclisinin feshi 
Madde 18. — Oda idare heyeti ve meclisle

rinin feshi aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) İdare heyetlerinin feshi : 

Oda meclisleri; idare heyetlerinin, çalışma
ları 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 kararına 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 vo nizamnamede gösterilen görevlerin ne 
şekilde ifa edileceği Tarım Bakanlığınca belir
tilir. 

Oda gelirleri 
Madde 19. — Ziraat odalarının gelirleri şun

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

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 beşinci 
dsrece çiftçi addolunur. 

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

Dördüncü maddenin «b» ve «c» fıkralarına 
göre odalara kaydedilen üyeler ise, yıllık gayri-
Lâfi 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 dsrece çiftçi addolunur. 

Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarları 
da, birinci derecs çiftçiler için binde beş, ikinci 
Gerece 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, ikinci 
derecedeki çiftçilerden 50, üçüncü derecedeki 
çiftçilerden 25, dördüncü derecedeki çiftçiler
den 10, beşinci derecedeki çiftçilerden 1 lira 
olarak alınır. 

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

E e'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 işktnıs ve müesseselere içinde bulunulan yıl 
haricolmak üzere geçmiş üç yıldan evvelki yıl
lar için aidat tahakkuk ettirilemez. 
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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 TJmr.nıi 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
di 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 
hakları 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

mî heyetinin kendi üyeleri arasından iyi yıl için 
seçeceği on kişi ile birlik genel sekreterinden 
teşekkül eder. 

Birlik idare heyeti, kendi üyeleri arasından 
bir başkan, bir başkanvekili ve bir muhasip 
seçer. 

Ziraat Odaları Birliğini protokolde idare 
heyeti başkanı veya başkanvekili, bulunmadık
ları takdirde başkanın heyete dâhil bulunan
lar arasından seçeceği kimseler temsil eder. 
Birliğin kanuni mümessili idare heyeti başka
nıdır. Bununla beraber iç yönetmelik dairesin
de idare heyeti başkanı veya başkanvekili ile 
tiiğer bir veya birkaç üyenin müşterek imza
ları ancak birliği ilzam eder. 

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

heyetince Devlet hizmetinde, birlik ve odalar
da, özel veya resmî zirai işletmelerin başında 
en az 5 yıl çalışmış zirat yüksek mühendisleri 
arasından 4 yıl için seçilir. 

23 . 12 . 1970 O : İ 

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

Aynı şahıs umumi kâtip olarak tekrar se
çilebilir. 

Birliğin iç teşkilâtının iş bölümü ve işlerin 
yürüi'ülmesi şekli ve imza yetkileri, birlik idare 
bcyatince 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 şarkiyle yapılacak yıllık 
yardım, 

e) Yıllık gelirleri 50 000 lirayı aşan tica
ret borsalarının bir evvelki yıl umumi gelirleri 
tutarının % 3 ü, 

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

«d», «e» ve «f» bendlerinde yazılı teşekkül
ler bu paralan zamanları nizamnamede belli 
edilecek 4 eşit taksitte birlik emrine ödemekle 
yükümlüdürler. 
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 sekrete
rin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müş
terek imzası ile yapılır. (1 000) liradan aşağı 
müteferrik masraflar yalnız genel sekreterin im
zası ile yapılabilir. 

BAŞKAN — Efendim, uzunca bir madde 
okuduk. Her ne kadar bu maddenin okunması 
sırasında; madde 4, 5, 8, 9, 11 gibi, madde nu
maraları geçmişse de bunların tamamı, görüş
mekte olduğumuz tasarının 1 nci maddesinin 
ayrı ayrı fıkraları mahiyetinde idi. Bu itibar-
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la 1 nci maddeyi bu kadar uzun olarak okut
tuk. Bundan sonra okuyacağımız yürürlük 
maddesi, 2 nci maddedir. 

Şimdi, bu kadar uzun bir maddenin bir ara
da müzakeresinin zorluğu ortadadır. Tüzüğü
müzün 73 ncü maddesi bize bir kolaylık da 
bahşetmektedir. «Çeşitli fıkraları olan bir mad
denin görüşülmesinde Genel Kurul fıkraların 
ayrı, ayrı oya konmalarına karar verebilir» 
demektedir. Demek ki, Genel Kurul karar ver
diği takdirde hız bu usun maddeyi fıkralara 
bölmek suretiyle de müzakere edebileceğiz. 

Şimdi, bu konuda Sayın Atalay bize kolay
lık olmak üzare bir takrir göndermiştir. Oku
tup oylayacağım. Ancak, daha evvel usul hak 
kında söz istiyen bâzı arkadaşlarım oldu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, biraz, evvel okunan madde gereğin
ce hareket etmenin gereği oyktur. Görüşmek
te olduğumuz tadil tasarısı, sizin ifade etti
ğiniz şekilde, bir maddenin fıkraları şeklin
de mütalâa edilemez. Çünkü, bu tadil tasa
rısı t alil ettiği asıl kanunun gerçek maddelerine 
uygun şekilde madde numarası göstermek sure
tiyle tadilleri ihtiva etmektedir. Binaenaleyh 
sizin beyanıma doğru olsa, bir maddenin di-
ğar fıkraları da olsa, o zaman 6964 sayılı Kanu
nun 3, 4, 5, 8, 9, 12, 30, 32, 33 ncü maddeleri 
eski halinde kalır. Yalnız 1 nci maddeye bir
kaç fıkra ilâve edilmiş olur. Oysa, Komisyon 
böyle yapmamış, belki bir yanlışlık var ama ora
da değil. Bir maddeye fıkra koymamış, 6954 
sayılı Kanunun 4, 5, 8, 9, 11, 12, 32 ve 33 ncü 
maddelerini «madde» diye, değitirerek yazmış. 
Her halde madde içinde madde numarası olan 
bir fıkra olamaz. Hukukî bilgimize dayana
rak söylüyorum. Müsaade ederseniz bu böyle 
olamaz. 

BAŞKAN — Bayın Gündoğan neticeyi söyle
yiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usûl 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; yerimden de ifa
de ettiğim veçhile, Sayın Başkanın biraz ev
vel okuttuğu ve bir madde olarak Genel Ku
rula sunduğu, içindeki 4, 5, 8, 11, 15; ne ise, 

madde numaralan ile anılan hükümleri ihtiva 
eden düzenlemenin de birinci maddenin fıkrala
rı olduğu kanısında bulunduğunu ifade ettiler. 
Oysa, elimizdeki tasarıya bakarsanız, filhakika 
tasarının 1 nci maddesinde 6964 sayılı Ziraat 
Odaları Kanununun hangi maddelerinin değişti
rildiği yazılmakta fakat, ondan sonra hemen 
tasarı 1 nci maddeyi bırakıp, o madde ile iliş
kisini kesip, £964 sayılı Kanunun gerçek 4 ncü 
maddesinde ne değişiklik yapmışsa, onu hüküm 
altına almış bulunuyor. Binaenaleyh, Sayın 
Başkanın ifade ettikleri gibi, şimdi okudukları 
önümüzdeki tasarının madde 4, 5, 8, 9, 11, 17, 
18, 19, 20, 26, 30, 31 ve 32 gibi düzenlemeleri 
ih'iva eden maddeleri aynen 6964 sayılı Ka
nununa mevcut 5, 6, 8, 9 ve 11 nci maddelerine 
tetabuk etmektedir. 

Binaenaleyh, bu kanunu müzakere eder
ken, hiçbir zorluğa mâruz değiliz. Belki de dü
zeltme şöyle olabilir; bu tadil tasarısının 1 nci 
raddesi 6964 sayılı Kanunda yapılan deği
şiklikleri ihtiva eder. Evet, denilebilir ki, bu 
madde nereye konacaktır? 6964 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi yerine mi geçecektir? îşte müş
külât buradadır. 6964 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi, şimdi bu tasanda yazılı olduğu gibi, 
yine aynı kanunun bilmem hangi maddelerinin 
değiştirilmesine mütedair değildir. Ziraat Oda
larının gayelerini gösteren maddedir. Onu hal
letmeye kalktınız. Yoksa, zinhar!... 1 nci madde
nin fıkralarıdır bunlar. Bu değişiklikler, fıkra 
gibi anlaşılsın dediğiniz zaman daha büyük bir 
müşkülâtla karşı karşıya kalırsınız. O da şu 
olur; demek ki, 6964 sayılı Kanunun 4 ncü, 5 
nci, 8 nci, 9 ncu. llnci ve diğer maddeleri de
ğiştirilmedi, ya,., yeni bir düzenleme aracı ola
rak bu maddeler bir madde altında toplandı, 
anlamına gelir. Yani, 6964 sayılı Kanunun es
ki maddeleri olduğu gibi kalır, bir de bunlar 
yanyana kalır. Hangisinin lâzımülittiba saya
cağını tatbikatçı bilemez. Ama, bir düzeltme 
gerekiyorsa, 1 nci maddenin başka bir hüîane 
bağlanması lâzımdır. Bence şöyle olması lâzım-. 
dır; - Birden aklıma gelen - «6964 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir,» demek ve öyle başlamak lâzımdır. Ve 
giderek, şimdi bu fıkradaki 1 nci maddeyi çı
karmak lâzımdır buradan. «6964 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirii-
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mistir.» derseniz kanunu değiştirmiş olursunuz, 
maddeyi değiştirmiş olursunuz, Yok,. «6964 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.» derseniz onu da değiştirin. Bü
tün maddeleri değiştirirsiniz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Farkı ne 
olur? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Fark 
ne olur? Asıl kanunda değiştirmek islediği::!" 
madde değişmiş olur. Yoksa, sizin anladığınız 
yahut yazdığınız gibi bir madde tedvin edecek
siniz, asıl kanundaki maddeleri fıkra fıkra de-
ğiştiriyormuş gibi yeni bir düzenleme aracı ge
tireceksiniz. Bu olmaz. Yapmıyorsunuz ki, 
bunu. Yeni bir fıkra getirmiyorsunuz, yeni bir 
hüküm getirmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Asıl 
kanundaki maddeleri teker teker değiştiriyor
sunuz. öyle ise lütfediniz, bu kanunun başında
ki 1 nci maddeyi kaldırınız. Şöyle deyiniz; 
- tabiî komisyon bunu değiştirecek ve hep be
raber karara varacağız. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bu mesele ay
rı bir mesele. Ayrıca söz isteyin, maddenin tar-
z\ tertibi üzerinde söz isteyin, bir önerge ile de 
bunu istediğiniz şekle koyabilirsiniz. Ancak, 
Riyaset Divanının konuyu yanlış takdim et
miş olması mevzuubahis değildir. Biz, elimizde
ki tasarıyı, bize hazırlanıp geldiği gibi, takdi
me mecburuz. Bunun üzerinde tasarruf yapmak 
Genel Kurula aittir, istediği şekle sokabilir. 
Şimdi, burada 1 nci madde diye göstermiş ol
duğumuz madde, 6964 sayılı Kanunu değiştir
mek istiyen şu kanunun 1 nci maddesidir ve 
onun fıkraları gibidir diğer, maddeler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — öyle 
mi efendim?.. 

BAŞKAN — Lütfediniz de ben de cevap ve
reyim. 

Aksi takdirde, madde 1 den sonra gelen 
madde 4, bu kanunun 2 nci maddesi olmak lâ-
zımgelirdi. Çünkü, 1 den sonra 4 gelmez, 2 ge
lir. Yahut başka bir deyimle, eğer bu 2 nci 
madde olacaktıysa bu 1 nci madde diye okuttu
ğum uzun metnin sonunda gelen yürürlük mad
desi yani, elimizdeki belgenin 11 nci sayfasının 
aşağıdan 4 ncü satırında görülen maddeye 2 de
meye mahal kalmazdı. Biz, madde 1 olarak ge
len metni muhterem Genel Kurula aynen oku
tup, arz ettik. Bu tarzda, bu terkipte bir hata 

varsa, bunu düzeltmek sizlere aittir, Takrir 
. verirsiniz, gereğini yaparız,, Ama, biz maddeyi 
olduğu gibi sunduk. Saikaca bir şey yapmadık. 
Bunun için bir zaman kaybettiğimizi de sanmı
yorum, Çünkü, şu usulle harcamış olduğumuz 
zamanı bir tarafa alır isek. bu mesele tir kere 
okundu, Bir defa daba oku'imıyacağı, sadece 
başlıkları okunarak müzakereye geçileceği için, 
bir zaman kaybedildiğini de zannetmiyorum. 
Şimdi, usul hakkında sez islediniz. Halbuki, 
ziz şu konuşmanızın son kısmı ile bu maddenin 
tertip tarzın: değiştirmeye müteveccih bir ko
nuşma yapmış oldunuz. Bu ayrı bir şey. Onu be-
-lirtrnek isterim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim-
| di, Sayın Başkanım, sizin henüz daha kulakla-
| rm^zda aksi sedası kaybolmamış olan beyanı

nız şu idi, dediniz ki; «Bu kanun tasarısı üç 
maddedir. 1 nci madde, birçok fıkraları ihtiva 
etmektedir. Binaenaleyh, meselâ, «Odaların 
Ü3̂ eleri» matlabı adı alt'uda madde 4 diye de
ğişikliğe uğrayan madde, madde 4 olarak 6961 
say)lı Kanunda yer alan madde değildir.» Ya? . 
«Bu kanunun birinci maddesinin bir fıkrasıdır.» 
elediniz. Böyle dediniz. Ve ben sizin bu beya
nınız üzerine söz aldmı. 

BAŞKAN —• Evet, öyle söyledim, 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyle 

değildir ama. Neden böyle değildir? Çünkü, bu 
kanun 1 nci maddesi ile 6064 sayılı Kanunda 
hangi maddeleri değiştirdiğini yazmıştır. Fa
kat, hemen arkasından 2 nci sırada madde 4 di
ye 6964 sayılı Kanunun gerçek 4 ncü maddesi
ni değiştirmiştir. Yani, 1 nci maddeye bir fıkra 
ilâve etmemiştir. Böyle takdim ettiniz siz me
seleyi. Şimdi, lütfediniz ben de teklifte bulunu
yorum. Sizin de takdiminiz, affedersiniz, hata
lıdır, Bizim müzakere tarzımız başkadır. Dedi
ğiniz gibi yaparsanız kanunu hatalı çıkarmaya 
müncer olur. Ama, müsaade ederseniz, bu 1 nci 
maddeyi, biraz evvel de teklif ettiğim gibi, de
ğiştirmeye de vakit yok. Onun için takdiminize 
takaddüm etmek, yahut takdiminiz veçhile iş
lem yapılmasını önlemek için burada söz aldım, 
Müsaade buyurun yerime gideyim, Yapacağım 
şey gayet basit. Bu kanunun 1 nci maddesinin 
tayymı, çıkarılmasını istiyeceğim. Ama, 4 ncü 
maddesi geldiği zaman da, «6964 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.» diye bir tadil önergesi vereceğim. 
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BAŞKAN — Böyle bir sey yapacağınıza gö

re biz, doğru takdim etmiş oluyoruz. Siz bir şeyi 
değiştirmek lüzumunu, bizi muayyen bir istika
mete almak için hissediyorsunuz. Eğer onu yap
mazsanız biz doğru takdim etmiş oluyoruz. 

FİKRET GÜHBOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, 1 nci maddeyi kaldıracağız da.,. 

BAŞKAN — Şimdi, usul hakkında görüştü
nüz. Başka söyliyeceğiniz bir söz var mı efen
dim? Bir de teklifiniz olacak. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ola
cak ya,.. Sayın Başkanım simdi sizin söyledik
lerinizi tesbit ettik, Burada yazılı olanlar da 
elimizde. Benim söylediklerim de herkesin meş-
hııdatı oldu. Aman rica edeceğim eğer bana söz 
verdiniz de bir dahaki sefere söz vermemek gibi 
bir durum olursa ki,... 

BAŞKAN — Nereden çıkarıyorsunuz? Saym 
Gündoğan bunu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hak
kımı istimal etmiş olmak gibi bir şey onlaşıiır-
sa bu kanunu ciddî olarak sakat çıkarabiliriz. 
Onun için tekrar ediyorum,.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, tekrar tek
rar söz almak hakkını haizsiniz, Müsterih bulu
nunuz. Ne zaman isterseniz, usul hakkında, esas 
hakkında bütün arkadaşlarım söz sırasına tabi
dirler, alacaklardır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki 
efendin-!, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, usulle ilgili konuşmanı
zın bir neticeye müncer olması lâzımdır. Yazılı 
olarak teklifinizi bekliyorum. 

Saym Artukmaç da usul hakkında istedi, 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Saym Baş

kan, ben daha evvel söz almıştım. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç. bir dakikanı

zı rica ediyorum. Sayın Türkmen, «daha evvel 
usul hakkında söz istedim» diyor, muhterem 
kâtip üye arkadaşım da teyidettiler. Buyuru
nuz Saym Türkmen. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Ben de 
aynı konu üzerinde istiyorum. 

BAŞKAN — Yazalım efendim. Salih Türk
men'i kaydetmişiz. Sadık Artukmaç, Ömer 
Ucuzal, Kürümoğlu 

SIRR ÎATALAY (Kars) — Önergemi izah 
edeceğim. Deminden beri söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — O ayrı efendim. 
Buyurunuz Saym Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Burada şekil 
müzakeresi ile vakit kaybetmeden, bu münaka
şayı kısa kesmenin bence mümkün olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü, 1 nci maddeyi bir ka
nun maddesi ve diğerlerini bunun fıkrası ola
rak arz edip müşkülât yaratmamak mümkün
dür. Birinci madde, aslında bir hüküm getir
mek için değil, bu kanunla tadili yapılmak is
tenin kanunun muhtevasını, hangi mevzuda 
maddeler getirdiğini bildirmek bakımındandır. 
(A. P. sıralarından «doğru, doğru» sesleri) Bu 
itibarla bu madde olmasaydı, «bu kanunun bâzı 
maddeleri değiştirildi» desek kâfi gelirdi. Fakat 
teklif yapanlar daha vuzuh vermek istemişler, 
demişler ki; «bu kanunla şu maddeleri değişti
receğiz» muhtevayı bildirmişlerdir. Bu itibarla 
diğer maddeler bu kanunun fıkraları olarak ge
çiyorsa, onunla birlikte hepsini birleştirerek 
okuyup birlikte müzakereye lüzum yoktur. Her 
maddeyi ayrı ayrı, 4 ncü maddeyi ayrı, 11 nci 
maddeyi ayrı ayrı konuşup, ayrı ayrı müzakere 
edip, reye koymak hem mümkündür, hem de 
faydalıdır Ve zaruridir. Aksi takdirde bakın ne 
mahzurlar çıkar : Bir defa kanun maddesi 
okunduktan sonra reye konulmasının bir gayesi 
vardır; dinliyenler kanun maddesini bilip onun 
üzerinde rey ve haklarını kullanırlar. Halbuki 
hepsi birilikte okunduğu vakit hepsinin akılda 
kalması mümkün değildir, bir. 

İkincisi, bir tadil teklifi veren arkadaş diğer 
şeyleri aynen yazmak suretiyle tadil fıkrası ko
yacaktır. O vakit 8 .10 madde varsa hepsini ay
nı bırakacak, yalnız bir kelimeyi değiştirecek, 
çok güç. 

Üçüncü güçlük; olabilir ki, bu maddelerin 
içinde yalnız birisine muhallif bulunur, diğerleri
ni tasvibeder. Halbuki hepsi bir arada oldu mu 
o madde dolayısiyle hepsine muhalefet reyi kul
lanmak mecburiyeti hâsıl olur. Binaenaleyh 
bunların hepsini önlemek mümkündür. Ricam 
şudur; oya konulsun, her madde ayrı ayrı oku
narak oylansın. Bu, mümkündür ve menedici 
hiçbir şey yoktur. Bu kanunun diğer maddele
rini, fıkra olarak gösterip de müşkülât çıkarma
ya da lüzum yoktur. Bu şekilde müzakere yapıl
masını arz ve rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Şimdi, 2 arkadaş tatbikatın 
aleyhinde konuşmuş oldu. Lehinde konuşacak 
kimse var mı? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ben. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç daha evvel 
söz aldılar, Sayın Tuna. Size de lehinde söz ve
reyim. Artukmaç da konuşsunlar. Bu suretle iki
şer üyeye söz vermiş olacağım. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; senelerden be
ri hu kürsüde müzakere edilen kanunlar tetkik 
olunduğu zaman görülecektir ki, Başkanlığın 
tuttuğu yolun doğru olduğu kanaatindeyim. Ka
nunların değişikliği iki şekilden biri ile oluyor. 
Birisi der ki, falan kanunun falan maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yine aynı kanu
nun falan maddesi şu şekilde değiştirilmiş diye 
vazıh olarak birer birer yazar. Ama, bir kısmı 
da bu şekilde, şimdiki müzakere ettiğimiz ka
nun metninde olduğu gibi, «6964 sayılı Kanu
nun falan falan maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş» der. Şimdi müzakere etmekte oldu
ğumuz tasan da bu şekilde gelmiştir. Şimdi, bu
rada yapılacak şey, 6964 sayılı Kanunun hangi 
maddeleri değiştiriliyor ise bu maddeleri ayrı 
ayrı müzakere etmek gerekir. Tatbikat şu : Be
nim hatırladığıma göre, meselâ der ki : «Türk 
Ceza Kanununun falan falan falan maddeleri 
- bunu iyi hatırlıyorum - aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş» ve o maddeler de bu kürsülerde ay
rı ayrı, 5 nci maddesi, 8 nci maddesi falan mad
desi diye müzakeresi yapılmıştır. Ama yukarda 
1 nci maddede o maddelerin tümü yazılıyor; 10 
ncu madde, 20 nci madde, 50 nci madde diye. 
Binaenaleyh yapılan yol doğrudur ve bendeniz 
şunu teklif ediyorum : Bu 6964 sayılı Kanunun 
meselâ 4 ncü maddesi müzakere mevzuu olur. 
Bu madde biter. Bittikten sonra mütaakıp 5 nci 
maddesi geliyor. O müzakere edilir. Bu suretle 
1 nci madde sona erdirilmiş olur. 

Sayın Gündoğan arkadaşımın fikrine de ka
tılmadığımı burada sarahatle ifade etmek isti
yorum. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Şimdi, lehinde bir üye arkada

şıma daha söz vereyim. Kürümoğlu, müsaade 
eder misiniz Sayın Tuna'ya söz vereyim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Bir keli
ni;: ils ifade edeyim. Sayın Türkmen ve Sayın 
Artukmaç arkadaşlarım gayet esaslı nokta
lara temas ettiler. Benim de söyliyeceklerlm 
bu idi. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşma yaptılar efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Tuna. 
/iHiViıiiT NUBRüT TüNA (Kastamonu) — 

Iviuhterem arkadaşlar, bütün konuşan arkadaş
larımın beyanlarında hakikat payı var. Bu ka
nan böyle gelmemeliydi. Yani bir nicidıle ya
zacağım. Ne kadar değişiklik varsa bir madde
nin içinde getireceğiz. Böyle gelmemesi iyi 
olurdu. Böyle gelmiş. Bu gelen yanlış değil
dir. Oradaki falan kanunun maddesi değil, 
müzakere ettiğimiz kanunun 1 nci maddesi. 
Bu madde ile o bahsedilen kanunun hangi mad
deleri değiştiriliyor, bunlar birer birer gös
terilmiş. Şimdi, buraya bu şekilde geldikten son
ra artık üzerinde icabeden, bize terettübeden 
vazifeyi ifa etmemiz mümkündür. Bu, bu şe
kilde gelen ilk kanun değildir. 1965 te bir Se
çim Kanunu vardı, bütün tadiller bir madde 
halindeydi. Oylamaların sıkıntı vereceği ka
nunlar, maalesef, bu şekilde yazılıyor. Bütün 
değişiklikler bir maddenin içinde yazılıyor, ge
liyor. 

Şimdi, muhterem arkdaşlar, oylamalarda 
hakikaten falan maddeyi filân arkadaşımız 
kabul eder, filân maddeyi kabul etmiyebilir. 
Yalnız elimizdeki usulün 73 ncü maddesi var. 
73 ncü maddenin son fıkrası şöyle diyor: 
«Çeşitli fıkraları, olan bir maddenin görüşül
mesinde Genel Kurul fıkraların ayrı ayrı oya 
konulmasına karar verebilir». Bu zamana ka
dar böyle yaptık. Sayın Başkanın tuttuğu 
yol. ve takdimi gayet doğrudur. Elimizdeki 
teklife tam ugundur. Maddenin tamamını okut-
nriişSuı-. Hakikaten madde; 3 maddeden İbaret
tik. Birinci madde, Başkanın okuttuğu yere 
kadar gelmektedir. Ama, her değişiklik ayrı 
ayn olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Evet, canı 
yürekten iştirak ediyorum, daha iyi olurdu. 
Ama, öyle olmamış böyle gelmiş. Nedir? 
Şu maddelerde değişiklik yapacak mıyız, yap-
mıyacak mıyız? Burada Tüzüğümüz, bu zama
na kadar tatbikatımız var. Bu madde üze
rinde müzakere açılıp, değişiklik önergeleri 
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geldiği sanan elbette önergenin lehinde, aley- j 
hinde sör3 verilecektir. Oylama ayrı ayrı fıkra- ' 
lar şeklinde yapılanı diye Genel Kurulumuz 
karar verebilir. Ayrı ayrı müzakere yapılsın. 
Arkadaşlar; bu. Tüsüğürnüzde yok. Yani, her 
fıkra için ayrı ayrı müzakere açılsın. Bu yok. 
Tümü üzerinde müzakere aç'Jmasma dair ka
yıt var. Ayn ayrı yoklama imkân!, var. Bi-
iipanaleyh, Başkanın tuttuğu yol doğrudur. 
Bu madde üzerinde, değişiklikler üzerinde 
görüşmeler yapıldıktan sonra fıkra fıkra öy
le r.ması doğrudur, isabetlidir. Genel Kurulu
muzun böyle bir karar almaya hakkı vardır. 
Sayın Atalay'mda ümidediyorum ki, verdiği 
önerge bu şekilde olacaktır. Biz de, memnuni
yetle, fıkra fıkra oylanmasını kabul edeceğimizi 
arz ediyoruz. Teşekkür ederim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Efsndim, Kanunlar Müdürlüğümüz vardır, ma-
lûmuâliniz, şu ana kadar dört beş tane önerge 
bulabilirdi. 

AHMET NüSRET TUNA (Kastamonu) — 
20 tane bulunur. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Ama Riyasete takdim etmiş olmaları lâzımdı. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, Genel Sek
reter arkadaşımız, buyurduğunuz gibit, «Emsal 
'bulmuştur, yapılan işlem doğru dur.» demekte
dir. «Varsa okuyalım.» sesleri) efendim. Getirt
tiriliyor. Bekliyelim mi oylamadan evvel? Usul 
konusu, lehte aleyhte konuşulmuştur. Sayın Gün-
•doğan'm bir ele takriri var bu konuda,, izah bu
yurdular. Okutup oylarınıza sunacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
benin de daha önce takririm vardı. 

BAŞKAN — Konuşuldu bu. Bu usul mü, 
ayrı bir usul meselesi mi? Bununla ilgili mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Verelim size, 
takrir sizde. 

BAŞKAN — Bir tane önergemiz var, «6984 
sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Odaları Birliğinin bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ait kamın tasarısının 1 nci mad
desi ile değiştirilen 4, 7. 8 ve 9 ncu maddeleri 
için söz rica ediyorum diyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eayır efendim, 
görüşme il s ilgili olarak bir önerge vermiştim. 

BAŞKAN — Varsa buradadır bilmiyorum, 
arıyalmı efendim. Görüşülmekte olan tasarının 

1 ncâ maddesi, asıl yasanın birçok maddelerini 
değiştirdiğinden, değiştirilen maddelerin ayrı 
ayrı görüşülmesi ve oylanmasını istiyorsunuz. 

Sayın Ataîay, yani ilk okuduğum 73 ncu 
maddeye göre, fıkra fıkra, ayrı ayrı görüşül
mesi mânasını aldım, ben bunu. Bu şekilde de 
Genel Kurula sundum buradan. Bu itibarla şu 
usul üzerindeki ihtilâfı hallettikten sonra, zatı-
âlinizin önergesini oylıyacağım. 

Okuyunuz efendim. . 

Sayın Başkanlığa 
6964 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiş tiriümesini, 1476 sayılı tasarının 1 nci mad
desinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan'm teklifini 
okuttum, dinlediniz. Bir numaralı maddenin çı
karılmasını teklif etmektedir. Ama yerine ne
yin konacağını da.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Neyin 
konacağını gösterdim efendim. 

BAŞKAN — Onu da gösterdiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
6964 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aşa

ğıdaki cümlelerin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

ilâvesi istenen cümle: «6964 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Şimdi, birinci teklifiniz kabul 
edildiği takdirde peşinden bunu oylıyacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ama 
efendim şunu demek istiyorum. Bütün maddeler 
beyle getirildi. Siz kaçınılmaz bir zorunluğa dü
şüyorsunuz. Bunlar fıkra oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bu konuda 
C:'3Tüstünüz. Verdiğiniz takriri de aynen okut
tum, oyluyorum. 

FÎKRST GÜNDOĞAN (istanbul) — Bun
lar fıkra mı kalacak? 

BAŞKAN — Efendim, sizin teklifiniz red
dedildiği takdirde Başkanlık işlemine devam 
edecektir. 

- — t* i / AJ 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yani | 
fıkra olarak kalacak. I 

BAŞKAN" — Öyle ya, Genel Kurul karar ve
recek bu hususta. Okuttuğum birinci takriri 
tekrar okuyun. 

(istanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiş
tir. 

İkinci takririn oylanmasına mahal kalma
mıştır. 

Şimdi, Sayın Atalay'm takririni okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi, 

asıl yasanın birçok maddesini değiştirdiğinden, 
maddelerin ayrı ayrı görüşülmesi ve oylanması 
gerektiğinden, bu şekilde görüşme ve oylama 
yapılmasını arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun tema
yülünden de bu şekildeki hareketin tasvip gö
receği anlaşılmaktadır. Yani demin okuttuğu
muz uzun maddenin tümünün birden müzakere
sinin mümkün olmıyacağı kanaati ile, parça fık
ra fıkra görüşülmesinin uygun olacağı temayülü 
oylanacaktır. 

Bunu istiyorsunuz değil mi efendim takriri
nizde? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — üzerinde ayrıca görüşmeye, 

izah etmeye lüzum görüyor musunuz? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, efendim. 
BAŞKAN — O halde takriri oylarınıza su

nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Şimdi», maddeyi bu şekilde okuyun. 
0964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun, bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 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 : 
Devamb. 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 İktisadi Devlet Teşekküllerine ait iş
letme ve müesseselerdir. 

Bıı kanunun uygulanması bakımından ©kim, 
dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yol-
lariyle yahut doğrudan doğruya tabiattan isti
fade etmek suretiyle bitki, orman ve hayvan 
ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünlerin yetiş
tiricileri tarafından inlenip değerlendirilmesine, 

i muhafaza ve pazarlamasına çiftçilik denir. 
iç 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 yakın ilgi gösteren, maddî ve mâ
nevi yardımlarda bulunan kimselerdir. Fahrî 

I üyeler eda meclisleri tarafından seçilir. 
I III - Müşavir üyeler : 
I Oda meclis ve idare heyetleri ve Odalar Bir-
I ligi umumi heyeti ve idare heyetince lüzum ge-
I rüldükçe fikir ve tecrübelerinden istifade mak-
I sadiyle kendilerine başvurulan kimselerdir. 

BAŞKAN — Söz istiyenler? 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkın-

I da söz iotiyorum. Bu maddenin oylanmasına lü-
I zum olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, bununla ilgili 
I bir takrir geldi bize de o maksatla okudum. 
I Yani Başkanlığın tutumu sebebe mebnidir. Eğer 
I bunun değiştirilmesini istiyen bir önerge elimde 
I olmasaydı, belki buyurduğunuz gibi hareket 
I mümkün olurdu. 

Sayın Atalay, sizin takririnizde mi var efen
dim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, kabul 
I edildikten sonra artık 4 ncü maddeye doğrudan 
I geçeceksiniz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
I 1 nci madde üzerinde benim tadil teklifim var-
I dır. Dünkü takrir efendim, bugünkü takrir de-
I ğil-
353 — 
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BAŞKAN — Efendim, takrirler gelmekte ve 
takrirler içerisinde bir tek madde için söz isten
memekte, «Falan falan maddeler için söz istiyo
rum.» seklinde yazılmaktadır. Bu iıtibarîa biz 
anmda tertipliyemedik, özür dilerim. 

Şimdi, arkadaşlarıma şöyle sorayım. 1 nci 
madde ile ilgili takrir sahibi var mı? Şu oku
duğum kısımla bunu ayrı mütalâa ediyoruz. 
Var mı takrir sahibi? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Var efendim. Müsaade ederseniz yerimden kısa
ca izah edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen i«zah ediniz. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, tadil tasarısın
da bâzı maddeler sayılmış. Bu maddelerin değiş
tirilmesini ihtiva eden 1 nci fıkra kabul edilir
se bendeme birkaç fıkranın daha değiştirilmesi 
teklifinde bulundum. Eğer uygun görürseniz bu 
maddeyi en sonda görüşelim. Hangi maddeler 
değişmiş, hangi maddeler değişmemiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, 6964 sayılı Ziraat Oda
ları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanu
nunun 4, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 
30, 31 ve ilh. Bu değil mi bahsettiğiniz? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Orada başka numaralar da var. 

BAŞKAN — Maddeleri, «Aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir,» şeklinde koymak istiyorsunuz. 
Takririniz kulundu... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bu önergeyi 
reye koymaya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — O halde madde 4 ü demin okut-
t"ğ;im ;^in şimdi okutmuyorum. Madde 4 diye 
yazılı fıkra üzerinde söz istiyenlere vereceğim. 

Sayın Fikret Gündoğan, Sayın Lütfi Bilgen, 
Sayın Yılmaz Mete Sayın Ekrem Özden kayıt
lıdırlar. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurur musunuz, 1 nci madde-
:ım K::cİ3 bulunan bîaı maddeler hakkında ben 
f-''z j;:'.ed;m, fakat sonra usul değişti. Onun için 
benim sözüm bu madde üzerinde değildir, diğer 
maddeler hakkındadır. 

BAŞKAN — Sayın Özden, ben okudum. «Söz 
istememiştim.» diye de haber gönderebilirdi
niz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ama hakkım 
zayi olur. Bu maddeler geldiği zaman arkadaş
lar söz alacak, ben geride kalacağım. 

BAŞKAN — Niçin hakkınız zayi olsun, o 
maddeler geldiği zaman zâtıâlnıiz söz istersiniz, 
veririz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu tarafa 
bakmıyorsunuz, hep o tarafa baktığınız için... 

BAŞKAN — Rica ederim, göndermiş oldu
ğunuz tekliflerinizin hangi birisini ben ihmal 
edebilirim, bunu bilerek, inanarak mı söyîüyor-
cuıma? Vâki oldu mu böyle Ibir »şey? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — ihmal dâ
vası değil, bundan evvel takrirlerimi var. 

BAŞKAN — Varsa zamanı gelince görüşe
ceksiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Orada yok. 
BALKAN — Nerede yok, hangisi yok, han-

£i maddeyi soruyorsunuz? Zamanı gelince bula
madığımı söyleyiniz... 

Şimdi, 4 ncü maddeyle ilgilj bir takririniz 
var mı Sayın Özden? 

EKEEM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, 1 nci madde olarak tâbir ettiğinizi diğer 
maddelerle bir yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Geçti o... 
Sayın Gündoğan buyurunuz, rica ediyo

rum. 
SÎRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

ben daha önce önerge gönderdim ve söz fctedim 
4 ncü madde hakkında, adım okunmadı. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, sö* istemiştim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu şekilde söz is
terseniz, neticeye biran evvel varmamız mümkün 
olmas. Ses istemenin de bir usulü âdabı var, ri
ca ederim, sez istiyenlere şöz veriyoruz, verece
ğiz-

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
E^kaıı, söz istemiyorum. Bir takrir vermiştim; 
onun, maddelere başlamadan evvel, nazarı dik
kate alınmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu'nun takriri
ni okuyunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
1476 sıra sayılı Kanun tasarısının müzakere

si sırasında üzerinde değişiklik teklifi verilmi-
yen maddelerin aynen müzakeresin olarak oya 
sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Bitlis 
Orfaan Kürümoğlu 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki aleyhinde... Takrir sahibi 
izah edecek mi takririni? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Usule ta
allûk eden bir konudur, halledilsin. 

BAŞKAN — Buyurunuz, vuzuh veriniz.. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; bir
kaç celsedir basit bir kanun üzerinde biz çırpı
nıp duruyoruz. Buna bazan yerinde bazan yerin
de olmıyan hâdiselerin sebebiyet verdiğini ve 
bizzat bizim de sebebolduğumıızu kabul etmek 
durumundayız. Bu sebeple istirhamım şu; 6964 
sayılı Kanunun muayyen maddelerini değişti
ren bir tasarı önümüzdedir. Bu tasarı, getirdi
ği hükümler ile, 6964 sayılı Kanunun muayyen 
maddelerinin muayyen yönlerine münhasır ol
mak üzere bâzı değişiklikler ortaya koymuş
tur. Bunu müzakere ederken bir usul teklifin
de bulundum. Üzerinde değişiklik önergesi ve
rilmemiş olan ve biraz evvel verdiğimiz karar 
ile ayrı ayrı müzakeresi yapılacak olan 6964 
sayılı Kanunun burada zikri geçen 4 ncü mad
deden 32 nci maddeye kadar olan maddelerinin, 
doğrudan doğruya müzakere açılmadan, zaman 
tasarrufu yönünden oya sunulmasını istirham 
ettim. Şayet müzakere konusu olan madde üze
rinde her hangi bir değişiklik önergesi yok ise, 
neticede varılacak durum nedir? Hiçbir deği
şiklik olmadığına göre soğuk suyu havana ko
yup dövmekten ibaret bir müzakere şekline 
girmiş olacağız. Mâruzâtım odur ki, şayet mad
de üzerinde bir değişiklik önergesi yok ise, ol
duğu gibi müzakeresiz olarak oya sunulsun, 
kabul veya reddedilsin. Ona göre meseleyi kı
sa yönden halletmiş olalım. 

Takririmin kabulünü istirham eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, tüzüğün 75 nci mad
desine göre, sadece tadil teklifi verilen madde
ler üzerinde görüşülmesi, diğerlerinin görüşül
memesi hali tasarıların ikinci görüşülmesi için 
mümkündür, ilk görüşme için böyle bir tah
dit, böyle bir durum mevzuubahis değildir. 

Sayın Sim Atalay, aleyhinde buyurun. 
SİRRİ ATALAY (Kars) — İçtüzüğümüzün 

hükümleri sarihtir, ikinci görüşme ve ancak 
Anayasa görüşmelerinde olduğu gibi sadece 

üzerinde değişiklik teklifleri verilen maddeler 
için görüşme açılır, diğerleri için görüşme açıl
maz. Ama biraz önce çoğunluk olarak bir öner
ge kabul ettik. Neyi kabul ettik? Değiştirilme
si istenilen maddelerde hem görüşme açılacak, 
hem oylanacak. Daha görüşmelere başlamadan 
«görüşme açılmasın» deniyor. Ancak değiştir
me önergesi verilen hususlarda bir iki tatbika
tımız olmuştur, onların hepsine karşı koymu-
şumdur. Hattâ birisinde Divanda Başkanlık 
dahi etmedim. Yasama organında bu şekilde 
önerge vermek, görüşmelerin kısıtlanması de
mektir. Şimdi şöyle bâzı haller mümkündür: 
Cumhuriyet Senatosunda, Kürümoğlu'nun de
diği husus oldu. Nasıl oldu? Bir iki gün önce 
Say m Tuna'yi hatırlıyorum, umumiyetle öner
geleri o vermiştir, bu usulün ilk tatbikatçısı 
Sayın Tuna'dır. Bunları önerge ile istemişler
dir. Nasıl olmuştur? Meselâ; Askerî Temyizle, 
sununla, bununla ilgili hususlarda şöyle ol
muştu... Hiç olmazsa görüşmelerin başında ve
rilmişti, üyeler önergeleri hazırlamaya başla
mıştı. Ama, şimdi değiştirme önergesinin veril
mesi isteniyor. Daha önce arkadaşlarımız nasıl 
hazırlanmış olacak, görüşmeyi nasıl temin ede
ceklerdir? Bir emrivaki ile karşıkarşıya kala
cağız, böylelikle hiçbir görüşmenin yapılma
ması temin edilecek... insaf. 

İSA BİNGÖL (Muş) — 3 ncü celsedir görü
şüyoruz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hiçbir gö
rüşme yapılmamasını zımnen temin etmek olur 
bu. Tekrar ediyorum, eğer görüşme açılmasını 
istemiyor isek o ayrı şeydir, uzun metinleri ve 
maddeleri olan, bâzı yasalar da burada ancak 
üzerinde önerge verildikten sonra görüşme te
min edilmiştir o da şu şartla; üyeye zaman 
tanınmıştır. Metinler uzun olduğu zaman ol
muştur, bir. İki; teknik kanunlar olmuştur. Bu 
hallerde ancak görüşebilmek için bir önerge 
imkânı hazırlanmış idi, o da değiştirge önerge
leri idi. Ama, bunların şimdi hiç birisi yok. 
Teknik bir kanun olarak mütalâa edemeyiz. 
Maden Kanununun değiştirilmesi hususu değil 
ki insicamını temin için, şu için, bu için böyle 
bir yola gidelim. Sonra bu uzun bir kanun da 
değildir. 

«Üç gündür görüşüyoruz» diyorlar, doğrudur. 
Üç günde görüşürüz, beş günde görüşmek gere-
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kir. Sabahın saat sekizine kadar bâzı konuları 
rahatlıkla görüşmek için gönüllü oluruz, yasa
ların görüşmelerine gelince, her nedense, sürat
li görüşmeye talip oluruz. Yok... Üç günde, beş 
günde, altı günde görüşelim, yasalar sağlam 
çıksın. Belki oy çoğunluğu ile bunu temin eder
siniz ama, şimdi Sayın Gründoğan hazırladı bir 
önerge. Yani, bununla bir imkân da temin edil
mez. Şimdi, 4 ncü madde için bir önerge hazır
ladı arkadaşımız, diğer maddeler için de biz de
ğiştirge önergeleri hazırlarız, bu sebeple işlemez 
hale gelir. Bunlara lüzum yok arkadaşlar. Bun
lara lüzum yok. Yani, münasip mutabakatların 
dışmda, «biz şu şekli getiririz, kabul ettiririz, 
bunları görüşmeyiz» der iseniz, onun da karşı
lık yolları bulunur, yine müzakereler uzun halde 
devam eder. Sayın Kürümoğlu'ndan rica edi
yorum önergesini geri alsın, bu müzakereler 
devanı etmesin, görünmeler yapılsın, oylamalar 
yapılsın, aksi takdirde birer deği"tirre önermeli 
veririz, bunlar üzerinde g-arüşme imkânım bula
nız. O halde bu önergeye lüzum yok, Bu *amanı 
kazandık, simdi, temin edildi, Sayın Gündoğan 
önergeyi veriyor çünkü. île lüzum var o halde? 
Bu konuşmalara da lüzum olmıyacaktı, 

j.yd-'^-.iiiı ela BAŞKAN — Saym Ataky, 
muameleye koymıya cak, 

SISRI ATALAY (Devamla) — Şu halde 
ben rica edeyim önergelerini yeri abmlar. Kar
şılıklı anlayış içerisinde görüşmelere devam ede
lim, 

BAŞKAN — Efendim, 75 nci maddeye vy-
gun olarak hazırlanmış olan bu önergeyi, sade
ce tasarıların ikinci görüşülmesi Birasında dik
kate alınabileceği gerekçesi ile, saniyen ivedi
lik kararı verilmiş ve bir defa görüşmeye tabi 
tutulmuş olması sebebiyle, mv^ak<?r&yi önleyi
ci mahiyette ve Tüzüğe de aylor? 
oylamıycrum, muameleye koymuyorum. 

olduğu için 

OEÎÎâI-7 KÜ OâLTJ 

müsaade ederseniz 
BAŞKAN — Efendim, isak ettiniz 

rim, oylamıycrımı efendim. 
Sayın G-ibıdoğam ]:vy:-rr.ıı.:2. 
ORHAN EÜHÜMOĞLT7 (Dit-is) ~ 

yorum o halele Bayır. Başkan. 
FİŞLET GtJI?DüĞÂl~ (îs-arJra:) 

Balkan, cok ur^trli arka .'lagarım; b 

— bav^n 

rica e::3-

burada konuşan önerge sahibi bir muhterem ar
kadaşım bu kanunu çok önemsiz olarak nitele
di ve ensmsîz bir kanun üzerinde bu kadar has
sasiyet göstermemişi de kınadı. Oysa dûn yine 
bu kürsüde Hükümet adına beyanda bulunan, 
şimdi gözlerimin arayıp da bulamadığı, Tarım 
Bakam, bu kanım ile Türk halkının büyük bir 
kesirline, nüfusun % 69,78 ine teşkilâtlanma 
olanağı sağlamış bir parti, bir iktidar görüntü
sü vermek için çırpındı durdu ve Türk halkının 
% 70 ine yakın bir nüfus kalabalığını teşkilât
lanma olanağı ile imkân dâhiline getiren bir 
kanunun sahibi Hükümetle, aynı Hükümetin 
mcasııbolduğa partinin bir üyesinin kanunu ni
telemeleri arasındaki farkı dikkat ve ibret na-
zavmısa arz ederim. 

OIIHÂİT KÜEÜMOĞLÜ (Bitlis) — O mâna
da değil, benim sözüm. 

FÎKEBT GÜITDOĞAN (Devamla) — Sanı
yorum ki. bizim Parlâmentoda, özellikle Senato
da bir zamandan beri içinde bulunduğumuz ça
lışma şartlarının, biraz evvel ifade edilen zihni
yet istikametinde gelişmesi devam ederce biz, 
hakikaten Parlâmentonun bir kanadı olarak gö
rev yapıp yapmadığımız hususunda kamu oyu
nu haklı bir endişeye düşürebiliriz, örneğini 
gayet açıkça ve seçikçe simdi müsaekresini yap-
fcğıırz tasandan vereceğim. Hatırlarsanız. A. P. 
iktidarının birçok kendine has Hükümet etme 
işlemleri içinde, kanunların en önemlilerini 
Temmuz aylarına saklamak ve tatil ile kanun 
teklifi ve tasarısı müzakeresini üyenin kafasın
da bir arada bulundurmak gibi bir yol ihtiyar 
ettikleri bir Hükümet etme yolu vardır. Tem
muz kanunları diye meşhur kanunlar bu ülkede 
bes seneden beri alabildiğine çıkar ve ben ge
cen sene Temmuz ayında çok önemli kanunların 
müzakeresi sırasında Senato olarak bir hususa 
dikkati çekmiştim ve böyle yaptığınız takdirde 
görev yaptîğııi'.z, yapmadığımız hususunda ka
mu oyamın şu veya bu şekilde nitelemelerine 
rr.uhatabolursunuz demiştim. Ke idi dediğim? 
Senato olarak bir beyaz renk icadetmiştiniz de
miştim; Senato beyazı. Bndigo kırmızısı gibi, 
Berlin mavisi gibi demiştim, hatırlarsanız, işte 
bu kanım tasarısmda da aynı şeyi yaptık. Hem 
de biraz evvel burada münakaşasını yaptığımız 
yanlişbk pahasına. 

Sayın Badik Artukmaç'm her ne kadar na
çiz fikirle: ime iştirak etmemesi bir tesadüf ise 
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de şu kadarını söyliyeyim ki, hiç birinizin vic
danı, bence bu kanunun Sayın Balkanın da, bis-
zaruretin ifade ettikleri gibi, bir maddenin muh
telif fıkraları şeklinde kanunlaşmasına razi de
ğildir. Ve böyle bir usulü nasıl legal kabul eder
siniz ve nasıl müzakereye esas kabul edersiniz, 
bunu anlamak zordur. 

Sorayorum size, 6934 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesini mi değiştiriyorsunuz, yoksa 1 nci 
maddesine bir fıkra mı ilâve ediyorsunuz? 

AHMET NTJSRET TUNA (Kastamonu) — 
Gayet acık, 4 ncü maddesi. 

FÎKÜHT GÜNDOĞÂN (Devamla) — Hiç, 
katiyen açık değil. 6964 sayılı Kanunun 4 neti 
maddesi değişiyorsa, o maddenin değişikliği bu 
kanunun 1 nci maddesinin bir fıkrası olamaz. 
Ama, Senato Komisyonu olarak dikkat etmiş 
olsa idik, böyle bir yanlışlığa meydan vermez, 
önce böyle bir hataya düşmez, sonra da işte bu
rada görüldüğü gibi; Temmuzda ifade ettiğim 
gibi, bir tarafında Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin, diğer tarafında da bizim beyazımız şek
linde kanun düzenleme yoluna gitmezdiniz. Hiç 
mi Senatonun fikri yoktu bu kanılımın her han
gi bir maddesi, her hangi bir fıkrası hakkında? 
O kadar mı mükemmel kanun tasarıları çıka
rıyor MUöt Meclisi? Millet Meclisinde Hükü
met teklifimin, Hükümet tasarılarının ne mene 
değişikliğe uğradığını gördünüz. O takdirde 
size şunu sormak isterim : Acaba ciddî olarak 
bu kanun tasarısı üzerinde bizim adımıza, niya-
beten vazife gören .Komisyon görev yaptı mı? 
Ha, öyle ise bizi haklı serzenişe sevk eder bu. 
Bunu böyle kaydetmek zorundayım. 

Kamın ise, Sayın Bakanın dün nitelediği gi
bi, önemsiz değil, fakat nitelediği gibi Türk 
halkının büyük bir kesimine teşkilâtlanma ola
nağı sağlıyor ve böylece iktidarın bu kesime 
büyül:: lütuf lan, büyük bağışları oluyor gibi 
nitelenmeye müsait kanun değildir. Aksine, 
Türk halkının en büyük kesimini teşkilâtlan
mak üzere çıkarılmış bir kamun ya da o kanım 
içerisinde yapılan tadilât gözü ile bakınız bu
na. N-cden mi? Gayst açik. Bir halk kesimi, bir 
topluluk kesimi yahut ülkede bir sosyal bölüm, 
isterseniz adma sınıf deyiniz, isterseniz zümre 
'deyiniz, teşkilâtlanmak isterse Anayasanın ön
gördüğü esaslara riayet etmek kayıt ve şartın
dan başka kimin koltuk deyneğlme muhtaçtır? 

Neden dolayı Hükümet tarafından belli madde
ler içinde sıkıştırılmış, küçücük odalar kalıplan 
içerisinde tazyika mâruz kalmış insanlar haline 
g^irir^iniz Türk çiftçisini? Teşkilatlanma ka
nunu ise neye bırakmazsınız toplunun diğer ke
simleri gibi serbestçe, Anayasanın öngördüğü 
esaslar dairesinde teşkilâtlansınlar. Bu kanu
nun birinci maddesinde gördüğünüz gibi işte 
ancak şuaları şunları şunları yapabilir. An
cak şunları şunları şunlan kullanabilir, an
cak şunlara, şunlara şunlara el atabilir, 
diyo teşkilâtlanma yerine teşkilâtlanma
ma, hiç değilse kısır bir teşkilâtlanma tekniği 
getirirdiniz, ya da onu müdafaa edersiniz. Biz 
de Türk çiftçisinin teşkilâtlanması, bilinçler.-
ızicsi ve bu kavgada - tâbiri caizse yaşama kav
gasında - yarini alması için kendisine böyle ya
pıldığı gibi şu çerçeveler içine, oda duvarları 
içime hapsedilmiyen bir ortamın, bir imkânın 
sağlanması taraftarıyız. Bundan ileriye bir hu
dudunuz var mı? Sanıyorum ki, sosyal kavga
mızın idinde siyasal kavgamız-n içinde bâzı doğ
ruları saptamadan hareket ediyoruz. Ve sanıyo
ruz ki. biz bir kesime lütuf ve inayet buyur-AT 
gibi, bâzı sembolik yetkiler yahut i:rİkanlar 
tanımakla teşkilâtlanma kanunu yapıyoruz, iş
te o saman kendimizi aldanmakla kalmıyoruz, 
am?, geliş m toplumun değişmesine önderlik 
edecek bir kesimi gfdteben, gidişattan, yürümek
ti'* durduruyoruz, alıkoyuyoruz. 

Şimdi, bunun böyle olduğunu iddia eden 
nâçiz arkadaşınız yalnız yorum yolu ile bu ne
ticeye varmış olmuyor. İşte bu kanunun, 6964 
sayılı Kanunun daha çıkış tarihi olan 1957 yı
lında, o zamanın Hükümeti tarafından hazırla
nan gerekçesinde, biraz evvel arz ettiğimiz 
husus, gayet açıkça dile getiriliyor ve şimdi 
okuyacağım cümlede biraz evvel söylediğim söz
ler makes bulmuş oiluyor. Demek ki, bir yorum 
değil, bir gerçeğin, vaktiyle dahi görülmüş bir 
gerçeğin ifadesidir, şimdiki sözlerim. Bakınız 
6964 sayılı Kanunun ilk defa T. B. M. M. ne ve
rildiği sırada esbabı mucibe lâyihası nasıldü-
zenlenmiş, bunun ilk maddesini size okuyaca
ğım, sonra benim sözlerimlle ilişkisini kurma 
zahmetine katlanacaksınız. «Memleketimizde zi
raat odaları kurulmasındaki aşikâr lüzum ve 
zaruret çok eski zamanlarda hissolunmuş ve 
1297 yılında ziraat odalarının kurulması için 
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bir nizamname neşrolunmuştur. Bu nizamname 
hükümlerine göre kurulan ve çok basit ve ipti
dai bir mahiyet arz eden odalar esaslı bir mev
cudiyet gösteremediğinden, 1328 yılında ikinci 
hir nizamname çıkarılmıştır. Halen yürürlükte 
olan ziraat odaları mevzuatı işte bu 17 Mayıs 
1328 tarihli nizamnameden ibarettir» dedikten 
sonra «bugüne kadar - dikkatinizi çekerim - zi
raat odaları teşkillerinden maksut olan gayenin 
tahakkukunu mümkün kılacak bir mevcudiyet 
ve faaliyet gösterememişlerdir. Hiç şüphe yok 
ki, bunda odaların faal teknik elemanlardan ve 
gelir kaynaklarından ve lüzumlu kanuni salâhi
yetlerden mahrum bulunuşunun büyük rolü ol
muştur.» denmiştir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım. 6964 sayılı Ka
nun daha meriyete konulmadan önce esbabı mu
cibe lâyihasında Türkiye'de ziraat odaları adı 
altında bir teşkilâtlanma kanunu çıkarılacaksa, 
o odalann Türk çiftçisine faydalı olabilmesi için 
lüzumlu birtakım tekniklere bu arada beheme
hal gerekli yetkilere sahip kılınmaları öngörül
müş ve şart koşulmuştur. Pekâlâ, insaf ile mü
talâa etmenizi rica ediyorum, bu 6964 sayılı Ka
nunun bu yeni gelen tasarısında odsun hattâ bir 
ölçüde kendisinde olsun, ziraat odalarına kanu
nun birinci maddesinde, ikinci maddesinde, 
üçüncü maddesinde verilen vazifeleri ve gösteri
len amaçları elde etmesi için neresinde ne mik
tar yetki vermişsinizdir de «bu odalar vasıta-
siyle tarımda çalışanların teşkilâtlanmasını sağ
ladık» diye burada ifade ve beyanda bulunuyor
sunuz? Bu kanunun ne yenisinde ne eskisinde 
ziraat odaları namı ile kurulmuş teşekküllere, 
erbabı mucibe lâyihasında, ondan evvelki zira
at odalarının muvaffak olamamasının nedeni 
olarak gösterilen yetki verilmeme hali devam 
edegelmiştir, devam etmektedir. Soruyorum, bu
rada varsa eğer ziraat odalarında çalışmış bir 
kimse, eğer dinleyicilerin arasında varsa, ziraat 
odalarının Türkiye'de Türk halkı gözünde sade
ce aidat alıp da iş görmiyen teşekküller gibi şi
kâyetlere sebebolmasının nedeni aranırsa acaba 
ne bulunur? Ziraat odalarının böyle bir şikâye
te mâruz kalması en azından iktidar kadar bizi 
de, elbette ki, dilhun eder, müteessir eder. Ama, 
bir gerçek var; «ziraat odaları ne iş yaparlar, 
neden dolayı bizden para alırlar» diye soru sor
maya devam ederi milyonlarca insanın bu soru
larının temelinde neyin yattığını aramak lâzım. 

Onun temelinde yatan gerçeği söyledim size. 
Çünkü, bu kanunla bir kesim teşkilâtlanmak 
şöyle dursun. Aksine teşkilâtlandırılmamak için 
birtakım manialar mecmuasından ibarettir. Şa
yet bir kesimin, tarımda çalışanların teşkilât
lanması isteniyorsa önce tarımda çalışanların 
kendi kendilerine teşekkül kurmalarına imkân 
bahşedecek görüş ve anlayışa gelmeniz lâzım. 
O görüşte değilsiniz, neredesiniz, bu kanun çer
çevesi içerisinde teşkilâtlanmayı öngörüyorsu
nuz, Ne oluyor, tatbikatta bu kanun o teşekkül
lere hiçbir yetki tanımadığı için halkın beğen
mediği teşekküller haline dönüşüyor. Sanıyo
rum ki, iddiamı gayet vazıh ispat etme yolun
dayım. 

Bakınız sonra diyelim ki, bu bir teşkilât ka-
nudur diyorsunuz, tutalım bir muhal faraziye 
için. Öyle ise sizin bunda ne dahliniz var. Şim
di, vereceğim delillerle sizin dahliniz olmadığı
nı ispat edeceğim, sonra ileriye giderek, esasen 
bu kanunla ziraat odalarının yapması gereken 
görevleri yapmalarına imkân olmadığını da ge
çen seferki konuşmamla ilişkili olarak izah ede
ceğim. Ne ilişkiniz var öyle ise. Ha, biz getir
dik, biz yapıyoruz, biz yürütüyoruz derseniz siz 
bizzat kendinizi yalanlıyacak bir durumdasınız, 
ispatım mı istiyorsunuz, bırakalım genel politi
kanızı... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — İstemi
yoruz,.. Vazgeçtik. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Zaten 
çok şeyden vazgeçmeye hazırsınız ama, sizin ye
rinizi almak için... 

Bakınız hiç alâkanız olmadığını, yani bu de
ğiştirge kanununun Millet Meclisindeki müza
keresi sırasında A. P. adına konuşan bir millet
vekili ne buyurmuş? «600 den fazla kurulmuş 
bulunan ziraat odaları ve ziraat odaları birliği, 
çiftçinin kendi meselelerine kendi çözüm yolla
rını bulmak ve buna göre kendi kendine hizmet 
felsefesinden doğan bir çalışma yapmak üzere 
ortaya çıkmış bulunmaktadır.» Halbuki dün 
burada Sayın Bakan bu odalar münasebetiyle 
Hükümet ve çiftçi, halkın büyük kesimi ile Hü
kümet veya Adalet Partisinin yakın ilişkileri 
bulunduğu, bu odalar eliyle o kesime büyük teş
kilâtlanma olanağı sağlandığı ve o odalar eliyle 
o kesime şu veya bu imkânların kemakân sağla
nacağı iddiasında bulundu. Oysa, A. P. nin res-
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mî sözcüsü «biz böyle bir şey düşünmüyoruz. 
Odalar, çiftçilerin kendi meselelerini, kendi işle
rini kendi inanışlarına g'öre kendi aralarında 
halletmesi için kurulmuştur.» diyor. 

O takdirde lütfen ölçü, lütfen gerçeklere uy
gunluk ararız. Kaldı ki, dün Sayın Bakan bu
rada : «Adalet Partisi iktidarı olarak bu ka
nunda yazılı olduğu üzere ziraat odalarının ta
kip Ve intacetmeye memur ve mecbur oldukları 
bir zirai politikaya sahibolduklannı» göğsünü 
gere gere ifade etti. Ve hattâ kendi dönemlerin
de o politikalar yüzünden, Türk çiftçisinde 
onun hayatında nasıl yenilikler ve değişiklik
ler, ilerlemeler geldiğini ifada etti. 

Oysa, şimdi koyacağım hukukî deliller ile, 
tatbikat delilleri ille Türk çiftçisinin hayatında 
husule getirilmek istenen yahut getirildiği iddia 
edilen iyileşmelerin çağ içinde Adalet Partisi 
iktidarının ya da Hükümetinin hele Ziraat Ban
kasının en ufak bir rolü yoktur. 

RtFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bunun 4 ncü madde ile ne alâkası var? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
çünkü 4 ncü maddede kimlerin çiftçi olduğunu, 
çiftçi olanların nasıl «oda» kuracaklarını, oda
ların da bu kanuna göre hangi görevlerle ve 
hangi külfetlerle yükümlü olduklarını ifade 
edebilmem Türk çiftçisini, bu odalara üye etti
ğiniz Türk çiftçisini, hakikaten iktidar olarak 
üye etmekle aldatıyor musunuz? Yoksa onlara 
gerekli hizmeti yapıyor musunuz, yapmıyor mu
sunuz? Bunu anlatmak için ilişki kurarak ifa
de ediyorum, sayın arkadaşım. Her halds bu 
madde kendi başına yürümiyecek. 

Şimdi arkadaşlarım; neden Tarım Bakanlı
ğının, giderek Hükümetin Türk çiftçisinin du
rumunun iyileştirilmesinden uzaktan yakından 
yetkisi, alâkası yoktur dediğim zaman; bu ka
dar geniş, derin, kolay ispatı mümkün olmıyan 
bir iddiada bulunuyormuş gibi intiba veriyo
rum size. Ama anlatacağım. Siz de göreceksiniz 
ki öyle. Meselâ; Tarım Bakanı buradan tarım 
kesiminde kredi düzeninin kendi elleriyle öyle 
bir hafle getirildiğini iddia ettiler ki, o kredi 
düzeni yüzünden Türk çiftçisinin durumu iyi
leşmiştir. Binetice Türk çiftçisi, iktidar olarak 
benim Hükümetime, giderek Tarım Bakanına 
minnet duymak zorundadır, demek istemiştir. 

Şimdi, gerçek yaşantıyı ortaya koyalım da 
iddia doğru mu, değil mi anlıyalım. Türk çift
çisinin tarımsal kredilerle beslenmesi, başka bir 
deyimle, Türk tarım işletmelerine «input» ların, 
çiftçinin öz sermayesi dışındaki kaynaklardan 
girebilmesini sağlama tekniği olan kredi işle
minde Tarım Bakanlığının ne rolü vardır? 
Türk çiftçisine krediyi Tarım Bakanlığı ver
mez. Hükümet de vermez hattâ. Çünkü, Türk 
çiftçisine krediyi, ta Tuna boylarında tefeci ta
rafından esilen çiftçinin halini gören Mithat 
Paşa zamanında kurulan, Ziraat Bankasına dö
nüşen bir müessese verir. Ve hattâ o zaman 
müessese kurulduğunda, başında fesi ile Mit
hat Paşayı gösteren, ayağının altında da vücû
du yılan, bası insan - tefeciyi canlandıran - Mit
hat Paşanın ayağının altında basma basılmış 
bulunan, bu vücudu başka, başı başka mahlû
ku ortadan kaldırmak için tarım kredisi verme
ye mahsus bankanın kurulduğu gösterilir. Os
manlı döneminde bu resim gösterilirdi, hâlâ 
vardır. Arasıra Ziraat Bankası bu resmi bize, 
yılbaşı hediyesi gönderdiği zaman, gönderir. 

Şimdi, Osmanlı döneminden kalma bir kredi 
kurumumuz var, resmî kredi kurumumuz, adı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
oldu, tabiî Cumhuriyete geçtikten son
ra T, C. Ziraat Bankası mevzuatı Türk 
çiftçisine nasıl kredi vereceğini, Bakanlığın en 
başından en sonuna hiç kimsesine sormadan 
kendi düzenlemiş, kendi yürütmektedir. Ve han
gi çiftçinin ne miktar kredi alacağını, ne çeşit 
kredi alacağın: Ziraat Bankasından başka ya
hut Ziraat Bankasının tağdiye ettiği, beslediği 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden başka hiç kim-
33 saptıyamaz. Soruyorum; Hükümet olarak 
Ziraat Bankam kredi plasmanlarının, kredi fon
larının ne miktarının hangi cins tarımla iştigâl 
e don ahaliye, ne miktarının çevirmeye, ne mik
tarının donatıma, ne miktarının arazi edindir
meye verileceğini saptamak yetkiniz var mıdır? 

TARIM BAKANI İLHÂMİ ERTEM- (Edir
ne Milletvekili) — Evet. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Müm
kün değildir, karışamazsınız bile... Onun hesap
larını, kitaplarım burada kontrol ederiz. Ha... 
nitekim, Türkiye'deki düzen öylesine bozuk
tur dediğimiz zaman, sadece 3 - 5 söz ile bura
da ifade etmiş olmakla yetindiğimizi söyliyen-



C. Senatosu B : 18 
lere şimdi yeni bir fırsat düştü de söylüyo
rum; Türkiye'de tarım yapanlar vardır. Tarım 
yapanların büyük bir kesimi krediye muhtaç
tır. Türkiye'de tarım için Tarım Bakanlığı ku
rulmuştur. Türkiye'de tarım için kredi veren 
resmî kurumlar vardır. Ama, ne Tarım Bakan
lığının Türkiye'de kredi veren resmî kurum
la, ne resmî kurumun Tarım Bakanlığı ile bir-
gûna ilişkisi yoktur. Hukukî bir irtibatı yok
tur, fiilî bir irtibatı yoktur. Ben ona derim ki 
ben, Tarım Bakanlığıyım, Hükümet içinde bir 
organım,, bu seksiyonu idareye memur edilmi
şim, bunun için de bir sürü işin arasında tarım
sal kredilerin belli amaçlarla kullanılmasını 
sağlıyacak yetkilerim vardır, o yetkileri kulla
narak politikamı gerçekleş tiriyorum. Ona de
rim ben, tarım politikasının ve sizin elinizde 
olmıyan kredilendirme politikasının, bu kredi-
lendirme politikanız gibi gösterilmesini kim, 
olduğu gibi. kabul eder. 

işte meselâ; dün burada «biz tarımda ve
rim artışını sağlamak için uğraşıyoruz, politi
kamızın bazlarından biri budur» diye - Sayın 
özden de onu 4 ayaklı bir felsefe filân diye 
niteledi - «Verim artırmak için uğraşırız, bizim 
politikamızın esası budur» dedi. Pekâlâ, bunun
la de ne gûna alâkanız olduğunu, olabileceğini 
şimdi bu kredi bahsinde dahi ispata çalışaca
ğım ve soyliyeceğim sözler yorum değil, bugün 
Türkiye'de cari mevzuata dayalı olacak. 

Türkiye'de kredi, biraz evvel arz ettiğim 
kurum tarafından, çiftçiye ipotek karşılığı ve
rilir. İpotek değeri ise bir gayrimenkulun yani 
tarım yapılan arazinin barem adiyle anılan bir 
değerlendirme çizelgesine göre verilir. Barem 
denilen çizelge, ipotek konusu olan arazinin sa
tış değerini göstermez. Barem denilen çizelge 
o arazinin verimlilik değerini g'österir. Ve onun 
iein bir ülkenin bir kasabasında o kasabanın 
bir köyünde o köyün muhtelif mahallerinde de
ğişik kredi verilen insanlar var Türkiye'de. Fe
ridun Cemal Beyin (X) köyünde 4 tane arpalı
ğı varsa, onun barem dağeri, arpalık olması ha
sebiyle yüksek olduğundan, ona yüksek kredi 
verirler. Ama aynı köyde Sayın Fahri Özdilek'-
in 4. tane kır tarlası varsa miktarı da aynı olsa 
hattâ satış değerleri de bir anlamda bir olsa, 
mümkündür ilerisi için v. s. düşünerek ona ay
nı krediyi vermezler. Çünkü, onun barem değe-
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ri düşüktür. Öyle ise, Feridun Cemal Erkin ile 
Fahri Özdilek'üı tarlaları Türkiye'deki kredi 
düzeni yüzünden ayrı ayrı kredilendirilecek-
tir. Nasıl kredilend-irilecektir? Feridun Cemal 
Beyin arpalık tarlaları verimli okluğu için 
yüksek kredi alacaktır, Fahri Özdilek'in kır
lı tarlaları, verimleri düşük olduğu için, az 
kredi alacaktır. Yani, verimîendirme esasım 
biz politikamıza bir unsur olarak almışız de
diğiniz zaman, verimli yeri verimîendirme esa-
oı mı, verimsiz yeri verimîendirme esasını mı 
güdüyorsunuz? Bunu lütfen açıklar mısınız? 
Bana kimse, bu kürsüden Gündoğan partisi
nin gülüşünü yahut bizim görüşümüzü yo
rumluyor diye çıkış yapmaya pek o kadar yel
tenmesin. Çünkü, biz buraya göz nuru ile, el
den gelirse beynimizin birkaç hücresini eski
terek gelmeye çalışıyoruz. 

j Verimli tarım yapacaksınız, bu düzenle mi? 
Verimli tarlaya çok kredi vermekle mi? Ve
rimsiz tarlayı ilelebet verimsiz bırakmakla 
mı? Verim artıracaksınız öyle mi? Biraz evvel.. 

V. ZİYA AYRIM (Kars) —• Şaşırdı. 
FİKRET GÜNDOĞAN ((Devamla) — Yok 

canım. Akılda tutulacak şey değil de ondan 
şaşırdım; Ticaret Bakanının adı ne idi? Sayın 
Bakan geldi burada.. 

RİFAT ÖZTÜRKGİNE (İstanbul) — Titre
til, titretir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne ol
muş canım, Yani Gürhan Titrek Bakan oldu di
ye başka bir hususiyet mi iktisabetti benim 
Hükümetim oldu; aksine. 

RİFAT ÖZTÜRKÖİNE (İstanbul) )— Ze
kânızı titretiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Onun 
titremesinden doğan dalgalar da seni herhal-
Û3 bir gün künfeyekûn edecek, öyle anlaşı
lıyor. Otur yerine sen. Sen hele şu tıbbı bir öğ
ren ondan sonra gel buraya, 

Verimli veya verimsiz tarım yapmak kredi 
düzeninde esaslı kökten değiştirmeyi gerekti
ril'. «Düsen bozuktur» diyoruz. «Kredi düzeni 
böyle bozuktur» diyoruz. Bana aksini söyler 
misiniz? Şimdi söylüyorum; siz verim artırı
cı bir imput - Türkcesi ile girdi; yani; işlet
meye dâhil olan iktisadi unsur - olarak mese
lâ traktörü gösteriyorsunuz. 
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BAŞKAN — Saym Gündoğan, bu görüşmek
te olduğumun 4 ncü madde, tekrar dikkatle 
okudum birtakım tariflerle aslî üyeleri tarif 
ediyor, fahrî üyeleri, müşavir üyeleri.. Bu söy
lediğiniz sözlerle ilgisini münasebetini kura
madım. Yani bunlar tümü üzerinde görüyü-
locek şeyler değil mi idi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır. 
Siz o zaman herhalde başka şeyle meşguldü
nüz, ben dedim ki; «Bu kanunun 4 ncü madde
si Ziraat Odalarına kimlerin üye olabileceği
ni yazar». Bunların içinde aslî üyeler, hakiki 
şahıslar olarak çiftçiler bahis konusudur ve 
birtakım iştigal konuları ile meşgul olanlar?, 
da çiftçi ıtlak olunmuştur. Bu çiftçiler odala
rı kurarlar. Odalar ise, bu kanunun birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerindeki görevlerle, cdev
lerle yükümlüdürler. Şimdi, ben başından be
ri söylüyorum. Böylesine bir teknikle çiftçiyi 
daha iyi bir duruma getirmenin olanağı yok
tur. Çünkü, bu kanunla çiftçinin durumunun 
düzelmesi muhaldir. Buna mâni olucu bir 
çok büyük sebepler vardır, manialar vardır. Bir 
düzen vardır ki; bu kanunu işletmez, yürüt
mez, ve çiftçiyi odalar içine hapsetmekle sis 
aslında çiftçiye zarar veriyorsunuz, demek is
terim. Çiftçinin üye olacağı odaların nasıl ça
lıştığını, hangi manialarla karşılaşacağını Tür-
kiyo'deki durumun ve düzenin ne olduğunu bil
meden bu çiftçinin bu odalara zorunlu olarak, 
kanun zoru ile üye olmaları sizin gönlünüze 
yatar mı? Meselâ; siz, yahut bana öyle söyle
diğiniz için söylüyorum; isterseniz size hi-
tabetmiyeyim. Siz böylesine bir zorunlu üye
liğin çiftçinin hayrına olmadığını görürseniz, 
Parlâmento üyesi olarak benimle beraber ol
maz mısınız? Sizi aydınlatmaya çalışıyorum. 
Ne istiyorsunuz yani? Demek istiyor musunuz 
ki.. 

BAŞKAN — Mamafih yine de bir ilgisini 
kuramadım; ama işte, çiftçilikle ilgili oldu
ğu için konuşunuz. Buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) Herhalde 
Beyefendi, herhalde çok alâkası var. 

Türk çiftçilerine söylüyorum. Lütfen bu 
odaların Türkiye'de sizin durumunuzu iyileş
tirici rol oynamalarını sağlamak istiyorsanız 
4 ncü maddesi ile üye olduğunuz bu odaların 
gerçek bir teşkilât niteliğine bürünmesini ya-
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papağınız anayasal mücadele ile sağlayınız. 
Bu da nr, ilişki kurdurmadı Saym Başkan? 

Ama, isterseniz öyle bilin; müsaadenizle be
sim parlöına'itfîr hakkımı burada kullanmama 
herhalde engel olamazsınız, lütfen değil tabiî, 
hakkımı istimal etmeme mâni olamazsınız. 
Tarımsal imput alarak traktörü ortaya koyu
yorsunuz, gübreyi ortaya koyuyorsunuz ve 
'bunları da verimi artırıcı imputlar olarak ta
rafınızdan çok iyileştirildiği suretiyle ortaya 
koyuyorsunuz ve böylece şimdi üyesi olmaya 
zorladığımız çiftçinin durumunda iyileştirme 
yaptığınızı söylüyorsunuz. Ben aksini söylüyo
rum. Sizin döneminizde, şimdi üyesi olmaya 
zorladığınız çiftçinin traktör bakımından, güb
re bakımından, yani işletmelerin imputu bakı
mından durumu açıkça ve seçikçe daha ağırlaş
mıştır, Çünkü; bu zamanda, traktör yüzlerce 
firma tarafından serbest olarak, hiç değilse 
özel sektör eliyle ithal edilmiştir ve fiyatlar 
serbest piyasa ile... 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, traktörle 
üye olmanın niteliği arasındaki benzerliği ben 
hâlâ kuramıyorum. Yine o kanaatteyim ki; 
siz sadet dışı konuşuyorsunuz. Lütfen madde
ye geliniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki, 
karayım im efendim? 

Efendim, sizin takdirinizle ben ilişki kur
maz •duruma düşmem ki. Traktörü çiftçi kulla
nır, buraya zorla üye yapacağınız adam çiftçi. 
O adamı uyaracağım. 

BAŞKAN — E, çiftçi daha pek çok şeylerle 
uğraşır. Hepsini bu madde gereğince burada 
mütalâa mı, müsakere mi yapacağız. Çiftçi o 
kadar geniş mes'elslsrlıe uğraşır ki... Şshire ge
lir arzuhal verir, arzuhalcilik işini de burada 
görüşelim mi bununla beraber? Burada sayıl
mış, burada 4 ncü madde odaya kaydolacak 
•kimselerin üyelik sıfatlarını tarif etmekte, 
isimlerini yazmakta, tariflerini yapmakta Siz, 
şimdi çiftçiye nas:il kredi verilir, nasıl traktör 
verilir giibi, bu kanunun belki tümü üzerinde gö
rüşülürken ancak söylenebileceği düşünülebi-
len, liissçileleri görüşüyorsunuz. Mamafih buyu
runuz. 

FİKRET GÜÎTDOĞAN (Devamla) — Mama
fih buyurmam efendim, hakkımı kullanarak bu
yururum. 
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BAŞKAN — Öyle ise, hakkınızı kullanıyor
sanız sadede geliniz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beye
fendi, sadet sizin takdirimz ise... 

BAŞKAN — Sadet benim takdirim efendim. 
Evet. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öylemi 
efendim? öyle ise söyliyeyim. Takdirinizde 
yanılıyorsunuz. Takdir mutlak bir hak değil
dir. Koyarız ortaya... Genel Kurula da koyma
yız, akla koyarız, mantığa koyarız. Benim 
söylediğim sözlerde sadet yoksa o zaman sade
de gelirim. Ama varsa, o zaman sizi sade-
do getirmek gerekir. Yani benim içinde oldu
ğum .sadedine getirmek gerekir sayın Başkan. 
Niye böyle yapıyorsunuz? Bırakınız da mil
letimize şu kürsüden hitabedelim. Nedir telâ
şınız? 

BAŞKAN — Yani, bırakılmadığı intibaını 
uyandırmamak için zaten müsamahamızı tutu
yoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — E, bı
rakmadınız. Müsamaha nedir sayın Başkan? 
Neyin müsamahasını yapıyorsunuz sevgili Baş
kanım. Size saygımı azaltmayın lütfen, neyin 
müsamahası? Beni Parlömantar seçen siz misi
niz? Burada konuşacağımı tâyin eden siz mi 
olacaksınız? Yani bu yabancılaşmanın içine 
nasıl düşürüyorsunuz Parlâmentoyu? Hangi 
müsamaha? Ne müsamahası? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bana hürmet 
ettiğiniz için değil, Tüzüğe hürmet etmeniz lâ-
zımgeldiği için sizi sadede davet ettim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne di
yor Tüzük sayın Başkanını? 

BAŞKAN — Bakınız bütün konuşmalarınız 
zabıtta, arkadaşlar tetkik buyursun, bunların 
gündemle ne alâkası var? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beye
fendi, sadetle ne alâkası var, demek istiyorsu
nuz. Gündemde var da 

BAŞKAN — Evet, sadetle ne alâkası var? 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 

sadet de sizin takdirinize kalmış, diyorsunuz 
değil mi? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sadet 

i sizin takdirinize kalmışsa ben bunun bir mutlak 
i hak olmadığını iddia ediyorum. Sadet içinde 
| olduğumu birkaç cümle ile de ifade ettim, Sa-
i nıyorum ki; herkes ele dinliyor. Sadet içinde 
| olmasam başka bir yerde, hiç olmassa rahatsız 
! olanlardan, «sadet dısmdasmız» diye bir ikaz 
I gelirdi. E, siz yanlış bir sadet takdirinde bulu-
| nuyorsunuz. Bern buna boyun eğmeye mecbur 
| muyum? Niçin böyle yapıyorsunuz Sayın Baş-
| kan. 
I BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaadenizle 
S bir sey daha «orayım. Konuşmaya bir başka bir-
; lebimde devam etmek ister misiniz? 
! FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bura-
\ da?ı itibaren sözüm baki kalmak şartı ile iste-
! rim efendim. Savm. Başkan'n daveti var, herkes 
I gidiyor, burada kimse kalmadı, 

BAŞKAN — Ben de arkadaşların bâzı top
lantılarda bulunmak mecburiyetinden dolayı şu 
saatte Genel Kurulda bulunamadıklarını dikka
te alarak birlerimi.... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hak
kım baki kalmak parti ile. 

BAŞKAN — Hakkınız baki tabiî. 
Birleşimi kapatmadan evvel başlangıçta gir

miş olduğumun bir usul müzakeresi ve münaka
şası sebebiyle bulduğumuz emsali Muhterem Ku
rulun ıttılaına sunuyorum. 

55 nci Birleşimde, 27 . 6 . 1968 tarihinde 
ı Âfetler Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesi sırasında konu aynı şekilde tertibedil-
j mi § ve müzakere edilmiştir. 

Hatırlatmış olmak için aynen okuyorum : 
cMadcle 1, — Umumi hayata müessir âfet

ler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair olan 15 . 5 . 1.959 gün ve 7269 
sayılı Famımır, 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 13, 17, 
1.8 - ilâ yazıyor burada, devam ediyor - madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» denmiş 
aynen bugün yapmış olduğumuz gibi yazılmış 
ve münakaşası, müzakeresi yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım, Başkanlığın tutumun
da bir yanılma yoktur. 

Yarın, 24 . 12 . 1970 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

j Kapanma saati : 17,52 
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A - BAŞKANLIK DİYAXTXTX GENEL 
KURULA SUNUŞLAR I 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ. DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖR ESME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARİNDA 1 YEDİLİK KARARİ 
YERİLEN İSLER 

1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında konun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınarak kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/333; Cumhuriyet Se
natosu 1/1144) (S. Sayısı; 1476) (Dağıtma 
tarihi : 26 .11 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEEA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriye-t Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünakirnın. içtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2 263) (3. Sayısı : 1441) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Ber
kol'un TRT Ankara T ele vizyonuna dair Se
nato Araştırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâindi Karaveîioğlu ve Ahmet Yıldızın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena

tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/868) (S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Turgut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi 
muvacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare 
Meclisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfa
tının bağdaşıp bağdaşamıyacağma dair, istan
bul Üyesi Ekrem özden'in önergesi ve bu hu
susta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 ta
rih 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 (3/89İ3) (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 inceleme Komisyonu raporu 
(5/36) (S. Sayısı : 1474) (Dağıtma tarihi : 
24 . 11 . 1970) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/37) (S. Sayısı : 1475) Dağıtma ta
rihi : 24 . 11 .1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Şevket Koksal'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan Kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/35) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Csden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mmtakalarmda vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 

önergesi (10/38) 
10. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lût-

fi Bilgenin, 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 vukübulan 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 
araştırması istiyen önergesi (10/40) 

14. — Diyanet işleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagör'ün faaliyetleri konusunda ku
rulan Cumhuriyet Senatosu Araştırması Ko
misyonu raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 
14 .12 .1970) 
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A-İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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XI . — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Elitçe 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/120; Cumhuriyet Senatosu 
1/1143) (S. Sayısı : 1478) (Dağıtma tarihi : 
4 . 12 .1970) 

X2. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Fedaratif Cumhuriyeti arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Tu-
ruzim ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kuru
lan geçici komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/95; Cumhuriyet Senatosu 1/1145) (S. Sa
yısı : 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 eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/145; Cumhuriyt Senatosu 2/300) (S. 
Sayısı : 1480) (Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1970) 


