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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan kredi 
anlaşması konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonunun süresinin bir ay uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve ka
bul olundu. 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm, içişleri Ko
misyonu üyeliğinden istifası okundu, bilgi edi
nildi. 

istanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, Bayındır
lık, Ulaştırma ve imar komisyonundan istifası 
okundu, bilgi edinildi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, Mehmet İzmen'e 
izin verilr-esine dair Başkanlık tezkeresi okun
du ve ta3vip olundu. 

6984 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının gö
rüşülmesi bitirildi ve tasarısın kanunlaşması ka
bul edildi. 

12 Ocak 197İ Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşime saat 20,25 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdü Ünlü 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah-
~i3t Yıldız m, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair sözlü soru önergesi, Sar.ayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/556) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
fazetede yayınlanmasına dair sözlü sora öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/557) 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkan Yardım
cısı Vekiline dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/720) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Ekrem özdenin, İstanbul haliç sularına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/721) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, bir kaçakçılığın meydana çı
karılmalına dair yazılı soru önergesi, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/722) 

4, — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Mülki idare Âmirleri
nin naaş durumlarına dair yazılı soru önergesi 
Maliye ve îçkîeri Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/723) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrnre Âksoley'in, emekli, malûl, dul ve ye
timlerin maaş durumlarına dair yazılı soru 
önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/724) 

6, — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğr, Köker'in, İstanbul Sirkeci'de faaliyette 
bulunan SE GA HA şirketine dair, yazılı soru 
önergesi Sanayi ve Ticaret bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/725) 

• * « » > » « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Bıaşkanvekil'i Macit Zeren 
KÂTİPLER \ Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu!) 

-BAŞKAN — 23 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, ekseriyetimiz var

dır. Komisyonlarda bulunan arkadaşlarımız da 
dikkate alındığı takdirde ekseriyetimiz faz-
lasiyle mevcuttur. Bu itibarla, görüşmelere ge
çiyoruz. 

Sayın Ekrem özden, Sayın Hamdi özer, Sa-
:yın Celâ\ Ertuğ, Sayın Rifat öztürkçine ve Sa-
;yın Jtazerdağlı arkadaşlarımız gündem dışı söz 
Vazetmişlerdir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
• Başkan, bitirmek durumunda olduğumuz kanun 
var, onun için vazgeçiyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
ben de vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Ben de aynı şeyi bütün arka
daşlarımdan rica edecektim. Bugün öncelik ve 

ivedilikle görüşülmesine karar vermiş olduğu
muz kanun tasarısının son günüdür, son top
lantısıdır. Yeni bir toplantıya karar verilme
diği takdirde, son günü itibar olunmak icabe-
der. Bu itibarla vaktimiz dardır, muhterem ar
kadaşlarım Sayın öztürkçine gibi taleplerini 
bugün için geri alırlarsa, gündeme geçeceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Salı gününe talik edilsin efendim. 

BAŞKAN — isimlerini tesbilt ettim efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, arkadaşlarımız beyan ettiler, kabul ediyo
rum. Ancak, Sah günü bu sıra aynen kabul 
edilmesi şartiyle ben de feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özden, ben de aynı şeyi 
düşündüğüm için isimleri tek tek okudum ve 
zapta dercettim. Teşekkür ederim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

±. — 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
kredi anlaşması konusunda kurulan Araştırma 
Komisyonunun süresinin bir ay uzatılmasına 
• dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Şimdi sunuşlar var, gündemin 
sunuşlar kısmına geçiyorum. Bir tezkere var, 
«okumuyorum. 

vCumihuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kre
di Anlaşması konusunda araştırma yapmakta 
olan Komisyonumuzun görev süresi 9 . 1 . 1971 
tarihinde sona ermektedir. 

Komisyonumuza mahallinde tetkik yapmak 
imkânını sağlamak amacı ile bu sürenin 
9 . 1 , 1971 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere bir ay daha uzatılmasının Gtenel Kuru
lun tasviplerine sunulmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Türk - Amerikan Kredi 
Anlaşması Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
öemalettin inkaya 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum: 
Müddet verilmesini kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, İçiş
leri Komisyonu üyeliğinden istifası. 

BAŞKAN -— Bir tezkere daha var, okutuyo
rum,. 

— 485 
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Yüksek Başkanlığa 

A. P. den ayrılmam dolayısiyle üyesi bu
lunduğum İçişleri Komisyonundan istifa ediyo
rum. 

Gereğini arz ederim. 
Tekirdağ 

Cemal Tarlan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar komisyonlarından 
istifası. 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

A. P. nden ayrılmam dolayısiyle üyesi bu
lunduğum Bayındırlık, Ulaştırma ve imar Ko
misyonu ile Malî ve iktisadi işler Komisyonun
dan istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
İstanbul 

Şevket Akyürek 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 

Saym Sırrı Atalay da Cumhuriyet Senatosu 
araştırması yapılmasını istiyen bir önerge ver
miştir. önergesi, 5,5 daktilo sayfasıdır. Bunun 
bir hayli zaman alacağını düşünüyorum. Fa-

1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanunim bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 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 rapo
ru (Millet Meclisi 1/333; Cumhuriyet Senatosu 
(1144) (S. Sayısı : 1476) (1) 

BAŞKAN — 6964 sayılı Kanunu değiştiren 
tasarının 1 nci maddesine dâhil 4 ncü madde 
üzerinde görüşmek üzere Sayın Atalay, buyuru
nuz. 

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

kat, okumaya mecburum. Ancak, kendisi mu
vafakat ettiği takdirde bir daJıaki birleşimde 
okunması kabil olacaktır. Bu itibarla muva
fakatine müracaat ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Emsal olmamak 
kayıt ve şartı ile hay hay. 

BAŞKAN — Sizin muvafakatiniz ile oldu
ğu ve bunu zabıtlara da geçirtmiş bulunduğum 
için emsal teşkil etmesi mümkün olmıyacak-
tır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Mehmet îzmen'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/958) 

BAŞKAN — izin tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi 

Mehmet İzmen'in, mazeretine binaen, 6.1.1971 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 4 . 1 . 1971 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
| edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu arada söz sırasında kayıtlı bulu
nan arkadaşların isimlerini okuyorum: Sadık 
Artukmaç, Rifat öztürkçine, Ömer Ucuzal. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de rica 
edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, 6864 sayılı Yasanın 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili metin, 
eski maddeyi değiştiren, önemli bir konuyu ge
tirmemektedir. Bâzı hususları düzeltmekte ve 
iç sularda balıkçılık yapılması, bu kamın hü
kümleri muvacehesinde, çiftçilik aayılr-iîikta ve 
çiftçiyi ve çiftçiliği yeni bir tarif içerisinde 
tevhit etmektedir. 

Geri kalmış, proteinli gıdalara muhtaç bu
lunan Türkiye nüfusu, büyük şehirlerdeki mut-

4. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

I 

— 486 — 
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lu azınlığın % 10 u hariç, bugün aç durumda
dır. Bayramdan bayrama dahi et ve yahut buğ
day ekmeği bulamıyan köylülerimiz büyük bir 
çoğunlukta olunca elbetteki iyi doymuş, beslen
me ölçüleri bakımından 2 500 kalori şöyle dur
sun, 1 000 kaloriyi dahi bıümıyan bir Türki
ye ortamında tarımda kalkınmayı temin edebil
menin en önemli şartı olan kooperatifçilik bu 
yasada ve bu yasa içerisinde yer almamakta
dır. Gerçi, 4 ncü madde, üyeliği 3 bölümde mü
talâa etmektedir.' Aslî üyeler, fahrî üyeler, mü
şavir üyeler. Aslî üyelik içerisinde hakikî ve 
hükmî şahıslar ve hükmî şahsiyeti olmasa dahi 
Devlete, belediyeye, özel kişiye bağlı müessese 
ve işletmeler çiftçi olarak sayılmakta, ama 
hükmi şahıslar içerisinde umumi bir ifade me-
yanmda kooperatifi alıp bir değerlendirmeye 
tabi tutma imkânı olmadığı gibi, bu böyle mü
talâa edilse dahi, kooperatiflerin, odaların aslî 
üyeleri olduğu a3-rrıca belirtilmediği ve kendi
lerine yer verilmediği müddetçe tarımda kal
kınma mümkün değildir. Tarımda kalkınmayı 
yapan, yani nüfusunun % 20 den ası tarımda 
çalışıp hem ülkeyi besliyen, hem de başka ül
kelere tarım ürünleri ihraceden memleketler bu 
başarıyı tarım kooperatifleri vasıtalariyle elde 
etmişlerdir. Bizde tarım kooperatifleri, özellik
le tarım kredi kooperatifleri, kredi dağıtan bi
rer Devlet müessesesi halindedirler ve tarımın 
kalkınmasında rol almıyan birer araç durumun
dadırlar. 

4 ncü madde içerisinde; Ziraat Odalarının 
aslî üyeleri arasında tarım kooperatiflerinin yer 
almasının zorunluluğu mevcuttur. Eğer biz ta
rımda kalkınmayı istiyorsak, eğer biz tarımın 
gerçekten kalkınmasını istiyarsak tarım odala
rının - ki eski ismi ile - Ziraat Odaları, yahut 
yasa ismi olan Ziraat Odalarının görevlerini lâ-
yiki veçhile yapabilmeleri için önemli konu ola
rak Ziraat Odaları aslî üyeleri içerisine tarım 
kooperatiflerini almak zorundayız. Ayrı bir bö
lüm, ayrı bir paragraf, yahut ayrı bir numara 
altında tarım kooperatiflerini almak zorunlulu
ğu mevcut; eğer, Ziraat Odalarından bekleneni 
vermesini istiyorsak. Devlet Üretme Çiftlikleri
ni alacağız, Şeker Şirketini alacağız. Hem onla
rı fahrî yahut müşavir üyeler olarak da almıya-
cağız. Çünkü, hükmi şahıslar arasında bunların 
derpiş edilmesi mümkündür. Yasa teklifinde 
bunlar ve değişiklik istiyen birçok üyelerin tek

liflerinde bunların fahrî üyeler ve müşavir üye
ler ismi altında yer alması gerekirdi. Halbuki 
bu alınmamıştır. Kooperatifler, fahrî ve mü
şavir üyeler ismi altında da yer alamaz. Çünkü, 
dikkat edilirse, fahrî üyelerde ve müşavir üye
lerde «kimseler» tâbiri mevcuttur. Yani, fahrî 
üye ve yahut müşavir üye olabilmek için hakiki 
şahıs, yani kimsenin^ olması gerekir, bir şahsın, 
bir kimsenin olması gerekir, İsterseniz okuya
lım : Kim fahrî üyeler? 

«Çiftçilik ile meşgul olmadıkları halde oda
ların faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddi ve 
mânevi yardımlarda bulunan kimselerdir.» 

Kim, müşavir üyeler? «Oda Meclis ve ida
re Heyeti ve Odalar Birliği Umumi Heyeti ve 
idare Heyetince lüzum görüldükçe fikir ve tec
rübelerinden istifade maksadı ile kendilerine 
baş vurulacak kimselerdir.» 

Binaenaleyh; kooperatifler, fahri üyeler mü
şavir üyeler katagorisine girmiyecekierdir. As
li üyeler içerisinde hükmi şahıslar meyanında 
tüzel kişiliği haiz olan ve Kooperatifler Kanu
nunun 1 nci maddesinde derpiş edilen bu tüzel 
kişilikten istifade edenler aslî üyeler olabilir, 
denebilir ise de, kooperatiflerin oynıyacağı rol 
yönünden kooperatiflerin ziraat odaları asli 
üyeleri meyanında ve (c) harfi altında gös
terilmeleri zorunluğu düşüncesiyle bir önerge 
vermiş bulunuyorum. 4 ncü maddenin (c) 
kısmının «tarım ve tarım ürünleri tek amaçlı 
veyahut çok amaçlı kooperatifler de odala
rın asli üyeleri arasına girebilsin. Ama şu ge
rekçeyi zinhar ileri sürmiyelim ki, vakit ge
çiyor Millet Meclisine gidecek, Millet Mecli
sinden dönmesiyle gecikecek. O halde ikinci 
Meclise artık lüzum yoktur, ikinci Meclisin 
kuruluşunun maksat ve gayesi; noksanları 
veya eksiklikleri bulmak, veyahut yasaya 
yeni bir şekil vermektir. Bunun için kurulmuş
tur. Yoksa ikinci Mecliste değişecek, bu sebeple 
Vekrar Meclise gidecek, mülâhazasiyle haklı da 
görsek, bunu kabul etmiyelim şeklindeki bir 
görüşe, Cumhuriyet Senatosunun bundan sonra 
itibar ötmemesi, kendi yetkisine sahip çıkması 
yönünden, önem taşımaktadır. 

Bir önerge veriyorum, önergem de, Ziraat 
Odaları asli üyeleri meyanında Tarım Koope
ratifleriyle Tarım Ürünleri Kooperatiflerinin, 
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tek veya çok amaçlı olanlarının, üye olarak 
yer almasını istiyorum. Yüksek Heyet eğer 
kabul ederse tarım kalkınmasına yardımda 
bulunur. Kooperatiften yana olduğunu çoğu 
kere işittiğimiz Tarım Bakanı, tammın kal
kınmasında en büyük aracı olacak koopera
tiflerin burada görev almalarına, ümidedi-
yorum ki, yardımcı ve bu değişikliğin hara
retli bir taraftarı olacaklardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; müzakere et
mekte olduğumuz 4 ncü maddenin (C) ben
dinde «Hükmi şahsiyeti haiz olmasa dahi 
Devlete, katma ve hususi bütçeli dairelere, 
'belediyelere ve İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait işletme ve müesseseler asli üyeler me-
yanında sayılmaktadır. Hükmi şahsiyeti haiz 
olmıyan bir müessesenin üye olma vasfının 
fbulunmıyacağı kanaatindeyim, çünkü bu ka
nuna göre, birçok mükellefiyetlere talbi ola
caktır, aidat verecektir, hükmi şahsiyeti bu
lunmadığına göre bütçesi yoktur, bütçesi 
olmadığına göre bu mükellefiyeti yerine ge
tirmesi mümkün değildir. 6964 sayılı eski Ka
nundan aynen muhafaza edilerek buraya alın
mış bulunan bu hükmün yanlış olduğunu bu 
suretle belirtmek istiyorum. Burada eğer hâ
tıra döner sermayeli müesseseler gelmekte ise 
o zaman bu bende vuzuh verilmesi gerekir ve 
sarih olarak ifade edilmelidir. O zaman şu 
şekilde bir değişikliğe lüzum olduğu kanaa
tindeyim. Burada üçüncü satırda «iktisadi 
Devlet Teşekküllerine» kelimesinden sonra 
«İktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı ve dö
ner sermayesi olan işletme ve müesseselerdir» 
şeklinde değiştirildiği takdirde uygulayıcı
lara kolaylık gösterilmiş olur. Bu yönden bu 
bendin değiştirilmesi için bir önerge takdim 
ediyorum. 

İkinci nokta, burada 4 ncü fıkrada «iç 
sularda balıkçılık yapılması da, bu kanunun 
uygulanması bakımından, çiftçilik sayılır» de
nilmektedir. 6964 sayılı Kanunda bulunmı-
yan bu Ihüküm yeniden buraya konulmuştur, 
Bence yanlış bir hüküm olarak konulmuştur. 
Çünkü, geçen sene müzakeresini yapılıp Se
natomuzda değişikliklere uğradıktan sonra, 
Millet Meclisine gitmiş bulunan Su Ürünleri 

I Kanununda iç sulardaki durum, tamamen 
başka hükümlerle getirilmiş ve Su Ürünleri 
Kanununa tabi tutulmuştur. 

Halen Millet Meclisinin Bütçe ve Plân Ko
misyonunda benimsenmiş olan ve Mecliste mü
zakere edilmek üzere bulunan Su Ürünleri 
Kanununun birinci maddesinde şöyle denili
yor : «Denizlerde ve iç sularda su ürünleri 
istihsali, bu kanun hükümlerine tâbidir.» 
Şimdi bir taraftan iç sulardaki statü Su 
Ürünleri Kanununa tabi tutuluyor bir taraf
tan da 6964 sayılı Kanunu tadil öden bu 4 ncü 
maddeye ithal ediliyor. Burada bir tezada dü
şülmüş olduğu muhakkaktır. Sonra yine Su 
Ürünleri Kanununda ikinci maddesinde : «Su 
ürünleri müstalhsıllan», deniz ve iç sularda 
su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel kişi
lerdir «diye tarif edilmektedir. Yine aynı mad
dede de iç suların tarifi de şöyle Göller, suni 
göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, 
regülâtörler, kanallar, arklar, akarsular man-
sapları, üretme ve yetiştirme yerleridir» diye 
iç suların ne olduğu da tarif ve tavsif edil
mekte bulunduğuna göre, artık bu iç sular
la ilgili bir hükmün bu kanun metnine alınf 
masının doğru olmıyacağı kendiliğinden or
taya çıkar ve iki kanun arasındaki çarpış
mayı da ortadan kaldırmak gerekir. Binaen
aleyh, bu fıkraya lüzum yoktur. Bendeniz 
bu fıkranın kaldırılması için de bir önerge 

i takdim ediyorum. İtibar görmesini istirham 
eder, saygılar sunarım. 

I BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bu konuda 
bir önerge var. Ayrıca vermek istiyorsanız bu-

I yurun. 
S«.\ym öztürkdne, buyurunuz. 

| RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayım 
j Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendemiace 
| (0) fıkrası üzerinde, iktisadi Devlet Teşekfeül-
i lerine ait işletme ve müesseselere ait bir cümle 
] mevcuttur. Bu, mevcut kanunların şekline uy-
ı mamaktadır. Meselâ, 15 . 5 . 1964 tarih ve 
| 468 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet 
j Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüslerinin hesabı

nı inceleme Komisyonu vardır. Anayasamızın 
121 nci maddesinde de iktisadi Devlet Teşek
küllerine ait bir deyim yok, Kamu iktisadi Te-

! şebbüslerine ait bir deyini mevcuttur. Omdan 
sonra 21 Mart 1964 tarih ve 440 sayılı Kanun 
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ile de iktisadi Devlet Teşekkülleri yerine «Ka
mu İktisadi Teşefbbüsler» diye bir deyim mev
cuttur. Çıkacak olan kanunların, şüphesiz M, 
bütün kanunlarla rabıtası bulunması lâzımdır. 
Bu itibarla «iktisadi Teşekkülleri» yerine «Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri» denildiğinde hem 
Anayasamızın 127 nci maddesine, hem 468 sa
yılı Kanuna, hem de 440 sayılı Kanuna uyan 
bir deyim olacaktır. Kanunun diğer kısmına 
gelince; içsularda balıkçılık kısmını zikret
mek isterim. Şimdi, içsularda balıkçılık de
yince, acaba bu içsulardaki su ürünlerine aido-
lan içsulardaki kısma mı uyulacaktır, yahut 
da buradaki içsulardaki deyim karasularımı
zın içinde bulunan husus mudur? Eğer kara
sularımız içindeki bir husus ise, o zaman bu
radaki deyim de su ürünlerine aidolan kanuna 
uymamaktadır. Bendeniz, Su Ürünleri Kanu
nunun teklifçisü olarak çok uzun bir emek sarf 
etmiş idim, Yüce Meclislerin iltifatına mazhar 
olmuş ve konu Tarım Bakanlığına devredilmiş 
idi, yani Su Ürünleri Kanunu sayın Tanm 
Bakanlığı tarafından yönetilecek bir kanun 
olduğuna göre buradaki 6964 sayılı Kanunda
ki içsularm, su ürünlerinde olduğu gibi tarife 
uyması lâzımdır. Aksi halde o zaman, içsula
rm dışında, karasularımızın dışında bulunan 
balıkçılar ne olacaktır? Asıl balık müstahsıh, 
bu içsulanmızın, daha iyi bir deyimle, karasu
larımızın dışında bulunan balıkçılardır. Be
nim kanaatim odur ki, bu kanundaki teşekkül, 
aklımıza ne gelirse gelsin, ayakkabı boyacısı
nı, terziyi, kumaşçıyı, ayakkabı tamircisini, bir 
domates fidesi ekeni, tarlada pamuk sulayanı 
dahi içine alan bir teşekkül oluyor. Yalnız 
içine alınmıyan bir teşekkül kalıyor, karasu
larımızın dışında kalan balıkçılar. Onun dı
şında bütün teşekkülleri alıyor içine. Meselâ; 
ekimi, dikimi, bakımı, üretimi, yetiştirilmeyi, 
aklımıza ne gelirse gelsin, kapsamına alıyor. 
Bunların değerlendirilmesi, yetiştirilme olunca 
hayvancılık da giriyor. Hayvancılığın değerlen
dirilmesinde dericilik; derinin değerlendirilme
sinde boyacılık gibi hususlar tamamen birbiri
ne bağlı silsile olarak birbirini takibetmekte-
dir. Halbuki bu teşekküllerin hiçbirisi Ziraat 
Odaları teşkilâtı ile direkt olarak temasa gelen 
kimseler değil. O zaman bütün bu müessesele
rin üye olup olmama hususu bir tartışma ko
nusu olacaktır, üstelik belediyeler, özel ida

reler de buraya giriyor. Belediye ve özel ida
relerin malî sıkıntısının belli olduğu şu zaman
da bütçesi 100 bin liranın üstünde olanlarının 
binde beş, 50 bin ilâ 100 bin arasında olanları
nın binde dört, 50 bin liradan aşağı olanları
nın da gayrisâfi gelirlerinin binde üçü gibi aidat 
ödeme zorluğu karşısında bu kanunun tatbi
katında çok büyük ihtilâtlar husule gelecektir. 
Bu itibarla, - bugün de son gündür - verdiğimiz 
değiştirge önergelerini kabul ederseniz o za
man «iktisadi Devlet Teşekküllerine ait» de
yim, Anayasaya uygun olarak, «Kamu iktisa
di Teşebbüsleri» şeklinde değiştirilmiş olur. 
Mevcut kanunları da arz etltim. içsulardaki 
durumda; meselâ, amatör balıkçılıkta adam 
gidecek köprü altında zevk için iki tane balık 
tutacak, veya kayığı ile avlanacak. Gel ba
kalım, «sen balıkçı esnafısın» denecek. Çünkü, 
içsularda balıkçılık yapılması da, bu kanunun 
uygulanması bakımından, çiftçilik sayılıyor. 

Eğer Bu Ürünleri Kanunundaki tarife gi
recek okırıak, o zaman bu kara sularımızın için
de değil, iç sularda yani göllerde ve lagünlerde 
ve nehirlerde, barajlarda yapılanlar da balıkçı
lıktır. Barailar deyince akla üretimlik geliyor. 
O saman Devlet Su İşleri de bu işin içine giri
yor. Çünkü, orada balık üretiliyor. O zaman 
Devlet Su isleri Genel Müdürlüğünü de, oto-
matikman, balık üretilmesi nedeniyle; barajlar 
dolayısiyle Ziraat Odaları Birliğine üye olma 
zorunluğunu sağlıyan bir husus olacaktır. Daha 
da ileri gidelim; demin domates fidesinden, 
ayakkabı boyacısından, bütün bahçivanlardan 
- değerlendirme deyince ağacın değerlendiril
mesinde marangozun da rolü vardır - marango
za varıncaya kadar bütün teşekkülleri içine 
alan bir madde halindedir, inşallah bir ihtilât 
husule gelmez. Maddenin, bizim arzu ettiğimiz 
ekilde tedvini halinde, büyük bir boşluğu dol

duracaktır, kanaatindeyim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Ömer Ucuzal'-

da. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) —- Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım, uzun zamandan 
"eri müzakeresi yapılan bu tasarı üzerinde muh
terem arkadaşlarım geniş izahatlar vererek fi
kirlerini beyan buyurdular. 

Şimdi, 6964 sayılı Kanunda yapılan tadilât
ların ilk maddesi üzerinde görüşme yapıyoruz. 
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Maddeyi eski metni ile karşılaştırdığımın za
man g-örüyoruz ki, eski 4 ncü maddeye vuzuh 
verilmiş, madde biraz daha açıklanmış ve ayrı
ca bir fıkra ile iç sularda balıkçılık yapan kim
seleri de bu kanunun tarifi ile çiftçi olarak ka
bul ediyoruz. Böylece eski 4 ncü maddeye bir 
açıklık ve bir vuzuh verildiği meydandadır. 
Yalnız tereddütleri olan arkadaşlarımız bâzı fi
kirler ileri sürdüler, ben bu değerli arkadaş
larımın fikirlerine iştirak edemiyeceğimi ifade 
etmek için huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten madde Zi
raat Odalarına üye olarak kabul edilecek kim
seleri tasnife tabi tutmuş. Tutarken de asli üye
ler, fahrî üyeler, müşavir üyeler gibi bir taraf 
yapmış. Ayrıca da asli üyeleri tarif ederken ha
kiki hükmi şahıslar ve bir de hükmi şahsiyeti 
haiz olmasa dahi Devlet, katma ve hususi büt
çeli daireler ile belediyeler ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerine ait işletme ve müesseseler diye 
asli üyeleri tarif ediyor. Doğrudur, belediye
lerin de, özel idarelerin de aslında çiftçilikle 
meşgul olmamasına rağmen çiftçilik yapılan, 
çiftçiliğe benziyen, çiftçinin yaptığı iğleri geren 
müesseseleri bünyesinde mevcuttur. O halde, 
bir ayrılık meydana gelmesin diye haklı olarak 
bunları bu kanuna ithal etmekte büyük fayda 
vardır. Bir değerli arkadaşım da «hükmi şahsi
yetler içinde kooperatifleri göremedim.» dedi
ler. Bu değerli arkadaşım, bilirler ki, koopera
tifler de birer hükmi şahsiyettir. Aslmda, Ti
caret hukukumuzda bir kooperatifin nasıl teşek
kül ettiğini, bir kooperatif teşekkül edince na
sıl bir hükmi şahsiyet kazandığını bilirler. Ama, 
benden evvel konuşan öztürkçine arkadaşımın 
söylediği gibi, vâzıı kanun her şeyi teker teker; 
burada zikretmiştir. «Fide eken, falan eden; 
bilmem ne eden falan, filân... Bunlar da dâhil
dir.» gibi. Kanun yap diyorsunuz, hükmi şah
siyetler denince Türkiye'de Ticaret Hukuku sa
hasında, Âmme Hukuku sahasında hükmi şah
siyeti hukukan ihraz eden teşekküller açıkça 
birinci maddenin «asli üyeler» fıkrasının (B) 
bendine girmektedir. Yani, burada mutlaka 
«kooperatifler» kelimesini göremedik diye, bir 
bakıma da, başka sözleri söylemek için ortaya 
bir vesile ittihaz etmek doğru bir şey değil, ar
kadaşlarım. 

Şehirlerde % 10 mutlu azınlık yaşıyormuş, 
% 90 vatandaşımız köylerde onlara ekmeklik 

yetiştirmenin gayret ve çabası içindeymigler. 
Şimdi, durup dururken, bu kürsüden bâzı söz
leri söyliyeceğim diye cemiyeti bölmeye kimse
nin hakkı yoktur, aziz arkadaşlarım. Şehirde 
çalışan vatandaşımız da, kasabada çalışan, kasa
bada yaşayan, köyde yaşıyan vatandaşlarımızın 
birtakım işlerini görmektedir. Kimisi elbisesini 
diker, kimisi ayakkabısını diker... daha çoğu da 
Devlet hizmetini yerine getiren memur arka
daşlarımızdır, sabahtan akşama Devletin hizme
tini yapar bu, şehirde yaşıyan insanlar. Devlet 
hizmeti bölünmez bir bütün olduğuna göre 
bu iki evli bir köyde yaşıyan vatandaşa da do-
layısiyle, hizmet etmek demektir. Tarım Kredi 
Kooperatifleri aslında zaten çiftçiye hizmet et
mek için kurulmuştur ve dolayısiyle istihsali 
artırmak için büyük bir müessese halinde çalış
maktadır. Ne yapıyor? İmkânsız çiftçiye birta
kım kanuni imkânlar dairesinde kredi sağla
mak suretiyle onu işinin başına rahat, rahat 
göndermenin imkânlarını sağlıyor. Eğer, Tarım 
Kredi Kooperatifleri tohumluk vermezse muh
taç çiftçi tarlaya gidip tohum ekme imkânına 
kavuşamaz, böylece de istihsale yardımcı ola
maz. Falan müesseseyi değerlendirmek için, 
filân müesseseyi de kıymetsiz hale getirmeye 
hakkımız yoktur, değerli arkadaşlarım. Bende-
nizce, bu üzerinde müzakere edilen maddede ya
pılan değişiklik, eski madde ile karşılaştırdığı
mız zaman, bir vuzuh getirmektedir. Yalnız, iç 
sularda balık avlıyan kimselerin işçi sayılacağı 
hükmüne gelince; aslında zaten iç sulerde balık
çılık sahasında herkes kendisini bu işe teksif 
ederek, bu yoldan ekmek parasını kazanmak 
için bir iş sahası hazırlamammıştır. Dolayısiy
le hem üç - beş dönüm tarlasını eker biçer hem 
de gelir boş vakitlerinde burada çalışma im
kânını bulur; üç - beş kuruş ta buradan kaza
nır. Başlı başına bir iş sahası olarak sahillerde 
birtakım fennî imkânlarla balıkçılık yapan kim
seleri elbet buraya getirip ithal etmeye imkân 
yoktur. Tabiî Su Ürünleri Kanunu onu kendi 
çerçevesi içine almıştır ama, ben tahmin ediyo
rum ki, tasarıyı hazırlıyan arkadaşlarımız, her 
iki işi bü" arada yapan vatandaş da, Ziraat Oda
ları Teşkilâtının icabında bu gibi birtakım yar
dım yapmanın kolaylığını sağlamak için bu
raya bu fıkrayı eklemişlerdir. Yoksa, bu önü
müzdeki tasan işçi vatandaşa bir külfet getiren 
bir kanun olsaydı o zaman hep beraber oturup, 
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hep beraber bunu daha ince, ince tahlil etmek 
mecburiyetinde kalırdık. Aslında, yıUardanberi 
yapılan tatbikat neticesinde bu teşekkül, kendi
sine düşen vazifeleri yapamamanın sıkıntısı içeri
sinde, çiftçi vatandaşlar daha fazla yardım yap
manın imkânını sağlamak çabasiyle bu 14 mad
delik tadilâtı getirmiştir. 

Bu bakımdan bendeniz bu maddenin yerinde 
olduğuna kaaniim ve oyumu da müsbet isti
kamette kullanacağım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden. Bir daki

kanızı rica edeyim. 
TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Sayın senatörlerin konuşma
larının bitiminden sonra ben de söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Olur efendim. 
Buyurunuz Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; birkaç gün evvel 
burada tasarının tümü hakkında söz okp bilhas
sa muhalefetini beyan eden bir üye sıfatiyle 
bâzı hususları aydınlığa çıkarmak istemiştim. 
Fakat; sonradan dışarıda, koridorda bâzı arka
daşlarımın sözlerimden müteessir olduklarını 
anladım. Başkanın, müsamahalarına sığınarak 
bir cihetin tavzihinden sonra esas maddeye geç
mek istiyorum. 

Ben, tümü hakkındaki beyanda bulunurken 
Ziraat Odaları meselesinin bir kopmlo ile karşı
laşacağı cihetini izah ederken bir ufak nokta
ya bastım. Dedim ki, - zabıttan okuyorum - «üs
telik bir de tehdit savurulmaktadır. Deniliyor 
ki, eğer borsalar bu aidatı vermezler veya mec
lislerden aidatın verilmesine dair fıkralar kal
dırılırsa o takdirde biz de köylülere ticaret bor
salarını bastırır, onları harabettiririz» diye bir 
tehdit savurulmaktadır. Bu sözleri çıkaranlara 
teessürlerimi bildirmek isterim «Demek ki, ben 
bir şahıs veya müessese kasdetmeksizin böyle bir 
tehdit kulağıma geldiği için bunu kürsüden 
ifade ettim. Hiçbir arkadaşı, hiçbir müesseseyi 
karşıma almış değilim. Sadece; bu, bir mücerret 
beyandan ibarettir ve inşaallah böyle hâdiseler 
cereyan etmez. 

Şimdi, kıymetli arkadaşlarım ben bu... 
BAŞKAN — Bahsettiğiniz husus koridor gö

rüşmesidir değil mi efendim? Burada böyle bir 
şey olmadı. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Burada böy
le bir şey olmadı ama çok denendiği için bâzı 
hareketler, böyle bir tavzih icabetti, Sayın Baş
kanım, bunun için yaptım bunu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
çok garip bir müzakere usulüne tabi oldu. 6 se
neyi geçen bir zaman içinde böyie parça parça 
hattâ bir maddesini bile birkaç oturumda çıka
ramadığımız kanunlar görmediğim için çok ga
ribime gittiğini de ifade etmek isterim. 

Burada, birinci maddenin 4 ncü fıkrası ola
rak kabul ettiğimiz - o da tuhaf bir madde ya -
bu maddede denseydi ki «4 ncü madde aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir.» Sonra, «6 ncı 
maddede şu şekilde tadil edilmiştir» denseydi 
ve bir numara, iki numara konmasaydı daha 
iyi olurdu. Sözüm buraya gelmişken ifade ede
yim ki, gerek tasarı olsun, gerek teklif olsun 
gelen kanunlar-evvelâ T. B. M. M. nin kompe
tan bir heyetinden geçirilse, kanun tekniği ba
kımından, lisan bakımından, Anayasaya bağlı
lığı bakımından bir süzgeçten geçse - ki, millî 
hâkimiyetle de hiç alâkası yok, nihayet bir re
vizyondan ibarettir - ve öylece Meclislere inti
kal ettirilse çok daha iyi olur kanaatindeyim. 
İşte böyle birbirine uymıyan kanun teklif ve ta
sarıları önümüze geliyor, birisi başka türlü, di
ğeri başka türlü yazılıyor; birisi Anayasaya mu
halif oluyor diğeri kanun tekniğine muhalif 
oluyor, lisan bakımından da birbirinden ayrı 
- Öztürkçine'nin beyan buyurduğu gibi - ayrı 
ayrı maddeler, fıkralar önümüze geliyor. Bun
ların hiçbir surette gelmemesi için asıl yapıla
cak iş, bunu evvelce de müdafaa etmiştim, böy
le bir revizyondan geçirebilecek kompetan hat
tâ memur olacak arkadaşlardan mürekkep, Ana
yasa ile ilgüli meseleleri çok iyi bilen insanlar
dan mürekkep bir heyet olsaydı ve onun süzge
cinden geçseydi çok iyi olurdu kanaatindeyim. 
İlgililerin bu konu üzerinde hassasiyetle durma
larını bilhassa rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; burada bir fıkra 
var, fıkra üzerinde bütün arkadaşlarım durdu
lar. «İç sularda balıkçılık yapılması da bu ka
nunun uygulanması bakımından çiftçilik sayı
lır.» 

Muhterem arkadaşlarım; sevkel kader Su 
Ürünleri Kanununun geçici komisyonunda va-
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zife almış bir arkadaşınız olarak Su Ürünleri 
Kanunu Millet Meclisinden geldikten sonra ko
misyonunuz çok uzun, titiz bir davranışla me
sai sarf etti ve sizler bu mesaiyi takdirle kar
şıladınız, kanunim hemen hemen her maddesini, 
her fıkrasını tadile mâruz bıraktık ve bu tadil
le çıktı. Elimde Su Ürünleri Kanun tasarısına 
ait Cumhuriyet Senatosu Ba?kaııl?ğ:nm tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru vardır. Bu raporda görüyorum ki, bütün 
yaptığımız tadillerin hepsi benimsenmiştir. De
mek ki, biz Senato olarak mesai sarf ettiğimiz 
zaman ve üzerinde gayet ciddî, gayet esaslı ve 
bilgi ile durduğumuz vakit, hiç şüphe edilmesin 
ki, Millet Meclisi, eski bir tâbirle söyliyeyim İd, 
şakki şefe edemez va bunları benimser. Binaen
aleyh biz korkmıyalım, korkacak bir şey yoktur, 
icabederse tadillere gidelim, fıkraları değiştire
lim, fıkralar: kaldıralım. 

Şimdi, esasa gelince; bugünkü mer'i olan 
kanunda bu yok. Bu fıkra ne sebeple getiril
miş? Neden dolayı bu fıkrayı ithal etmişler? 
Yazılarda mucip bir sebebi ihtiva ettiğine dair 
bir şey göremiyorum. Komisyonun yazısında da 
yok, Ben komi.?y3nd* dsdim ki, Su Ürünleri Ka
nunu o zaman galiba Meclise daha intikal etme
mişti, şu tasarıyı gatirelim, bu tasarı ile bir ay
kırılık var mı, yok mu bunu bir münakaşa ede
lim. Bu mütalâamız iltifat görmedi. «Hayır, 
Hükümetten geldiği gibi, Millet Meclisinden gel
diği gibi çıksın., dediler. Çıktı. Şimdi, bakıyo
ruz, Sayın Ar tuk.;?; aç üzerinde durdu. Sayın Öz-
türkçine de durdu, Bir kere bu fıkra Su Ürün-
Heri Kan umunui: 1 Tiei maddesine tamamen mu
halif. Bir balıkçı zümresini tutuyorsunuz ikiye 
ayırıyorsunuz iç sularda hareket eden, orada 
ticaret sd?n y°.hut o islerle meşgul olan vatan
daşlarımızla, dış sulardaki denizlerde yapılan 
balıkçılığı ayırıyorsunuz, Su Ürünleri Kanunun
da böyle aykırılık var, Var ama aynı statüye 
tabi tutulmuş. Birtakım hükümler konmuş. Ruh-
sat alma hükmü konmuş, cezai müeyyideler var, 
kooperatifler var, bir sürü hükümler var ve ba
lıkçılık Türkiye'de tüm halinde, tirolılar dâhil, 
balık ağları dâhil, yalnız ağlar değil, ağalar 
dâhil Türkiye'nin balıkçılığı mahvolmasın, tirol-
lerle Türkiye'de balıkçılık, balık yuvaları mah
volmasın diye hükümler konmuş. Bu, çok has

sas bir maddedir. Buna rağmen şimdi tutuyo
ruz, onun bir kısmını bu maddeye koyuyoruz. 
Niçin koyuyoruz, sebebi nedir? Hiç belli değil. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de iç su
larda balıkçılık böyle verimli bir hale mi gel
miştir ki, bunları inzibat altında tutacağız, 
bunlara bâzı mükellefiyetler tahmil edeceğiz, 
bâzı aidatlar alacağız. Bu, böyle midir? Ha
yır. Türkiye'nin bilhassa iç sularda balıkçılı
ğı, balıkçılık denecek halde bile değildir. Emek
lemektedir. İşi gücü yalnız bu işlerle meşgul 
olmaya tevakkuf eden bâzı insanlar iptidai 
maddelerle, iptidai malzemelerle iç balıkçılığını 
yapmaktadırlar. Böyle bir insan zümresini, 
bir avuç insanı tutup bu kanuna tabi tutmak
ta ve esas Su Ürünleri Kanunu haricinde mü
talâa etmekte ben fayda mülâhaza etmiyorum. 
Bir çiftçiyi aynı balıkçı gibi mütalâa ediyorsu
nuz, Adamın arazisi var, büyük yerleri var, 
çift çubuk sahibi, o adamla ufak bir balıkçı
lık yapan bir zatı aynı seviyede tutuyorsunuz. 
Ben, bunun pek insafla kabil olduğu müta
lâasını kabul edemiyeceğim. Balıkçıyı bilhassa 
daha fazla himaye etmeye mecburuz. Hattâ eli
mizden gelse iç sulardaki balıkçılığı serbest 
bırakalım. Su Ürünleri Kanununa bile tabi tut-
mıyahm, biraz inkişaf etsin. Bir meslek, bir 
sanat evvelâ mükellefiyet konulmadan evvel in
kişaf etmek için müsamahaya ihtiyacı vardır, 
müsamaha yapacaksınız, orada bir nema hâ
sıl olacak hem kendini besliyecek hale gele
cek hem de vatana, millete hizmet edecek, ver
gi verecek, mükellefiyet verecek, aidat verecek, 
resim verecek hale gelecek, İşte o zaman o ada
mı tutacaksınız, o müesseseyi tutacaksınız. Yi
ne yararlı olmaya devam edeceksiniz, fakat 
imkânları varsa onun elinden de bir miktar ver
gi, alacaksınız. Biz böyle bir şey almaya teşeb
büs ettik, ama o hale gelmemiş, o seviyeye eriş
memiş, iç balıkçılığı tutup, aidata tabi tutmak, 
bâzı mükellefiyetler tahmil etmek gibi yalla
ra gidilmesinde hiçbir suretle isabet olduğu 
düşünülemez. 

Arkadaşlarımız iç sular, Su Ürünleri Kanu
numuz sarahatle bildirmiş; göller, suni göller, 
baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, 
arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştir
me yerleridir. Benim kanaatim şu ki, eğer bu 
tasarıyı ele almış olan muhterem arkadaşları-
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mısj, bakanlık ileri gelenleri Su Ürünleri Ka
nunu ile meseleyi karşılaştırsalardı bu fıkrayı 
koymazlardı. Ben zannediyorum ki, bu fıkrayı 
yazan arkadaşlarımız Su ürünleri Kanununu 
gözleri önünde bulundurmanıışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Su ürünleri Kanu
nunu açarsanız su ürünlerini zarardan koruya
cak bâzı tedbirler var. «İç suların, sulama, ener
ji istihsali gibi maksatlarla kullanılması ha
linde bu sularda mevcut su ürünlerinin; ya
şama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan 
koruyacak tedbirlerin ilgililer tarafından alın
ması şarttır. Bu tedbirlerin nelerden ibaret ol
duğunu Tarım Bakanlığı tesbit edecektir» di
ye fıkralar vardır. Demek ki, iç sularda balık
çılık yapan vatandaşları himaye etme esası kon
muştur. Bir zümre ki, himayeye mazhardır ve 
kanun ile himaye edilmesi icabettiği de bir 
kanunla teyidedilmektedir. Siz onu tutuyorsu
nuz, oradan alıyorsunuz, başka bir kanunun 
mükellefiyeti içine sokuyorsunuz. 

Daha başka esaslar var Su Ürünleri Kanu
nunda fakat uzun uzun anlatmaya lüzum gör
müyorum. Arkadaşlarımız bunları tabiatiyle 
çok iyi bilirler ve Su Ürünleri Kanununun mü
zakeresinde de kıymetli arkadaşlarımız bun
ları ifade etmişlerdir. Yalnız, ben bir noktaya 
daha temas etmek istiyerek sözlerimi bağlıya
cağım. Arkadaşlarımızdan Sayın Ucuzal, fıkra
yı müdafaa buyurdular. Durum,, müdafaa etti
ği gibi değildir. Sadece bir vatandaş düşündü
ler meselâ; arsaları veyahut tarlaları var, lâf 
olsun diye bu tarlanın yanında akan bir dere
den balık avlamak istiyecek. veyahut öbür ta
rafta bir göl vardır, o gölden lâf olsun diye, 
alay olsun diye birkaç tane çır çır balığı tuta
cak, yahut akan şellâlenin altındaki Sazan ba
lığından tutacak ve götürüp çarşıya satacak, ne 
olacak işte onlar da böyle geçsin, gitsin, şeklin
de bir fikir sahibi oldular gibi geliyor bana. 

Arkadaşlarım, mademki böyledir,, niçin böy
le bir fıkra getiriyorsunuz? Şu halde hacet yok 
bu fıkraya. Anlıyamadım doğrusu.. 

Kıymetli arkadaşlarım, ben bu Miranın bu
rada muhafazasını, iç sularda uğraşan fakir 
vatandaşlarımızı himaye esasına tamamen ay
kırı görüyorum. Fıkranın kaldırılmasını uygun 
görüyorum. Su Ürünleri Kanunu, düşündükleri
mizi teyidetmiştir. Bu itibarla ben yüksek, mü

saadelerinize istinadederek, fıkranın kaldırılma
sı için; diğer arkadaşlarıma paralel olarak, bir 
önerge verdim, iltifatınıza mazhar olmasını is
tirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen.., Yok. 
Söz sırasında kayıtlı arkadaşlarım sırası ile 

konuştular. Şimdi, komisyona ve sayın Bakana, 
diliyorlarsa, söz vermezden evvel tekrar soru
yorum, söz istiyen var mı? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo-
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Kifayat yoktur 
efenldim. Söz sırasında kayıtlı olan arkadaşla
rımızın söz talebi bitinceye kadar söz veriyo
rum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Çok kısa bir 
mâruzâtım olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kanım, muhterem arkadaşlar; 

Bir hususta aydınlanmak için yüce huzuru
nuzu işgal ediyorum. Acaba «G'öller ve akarsu
lar» tâbirine şu arz edeceğim hususlar da gire
cek mi? Anamas Yaylasm'da, yüksek bir dağm 
tepesinde Aksu Çayı aşağıya doğru akıyor ve 
bu yayladan çıkan, bir büyük dağın eteğinden 
çıkan bu sudan alabalık istihsal ediliyor. Ama, 
öyle bir balık ki, sayın arkadaşlarım, bilmiyo
rum içinizde İsparta ve Eğridir kazası ile Ana
mas Yaylasını gören var mıdır? Buralardaki 
ibalıik, dünyada hiç görülmedik bir balıktır. 
Hiçbir milletin ürünleri arasında görülmemiş ^ 
bir balıktır, bu alabalık. Bunu görmek için ge
lenler vardır. Kaldığım dört sene müddetle 
burada balık avlayanları gördüm. Yalnız bu 
meraklılarının yapmış olduğu bir istir. Bir 
meraklı grupunun yapmış olduğu bir iştir. Ge
len bir turist veyahut Anamas bucağından üç 
beş arkadaş ellerine sepetlerini alıp, dağa tır
manıp, balık tutmaya başladıkları zaman, bunu 
-gören nahiye müdürü veyahut Anamas Yayla
sı muhtarı Maliyeye bu hususu ihbar ettiği za
man, buradaki balıkçı bir mükellefiyet altına 
girecek midir? Bunu aydınlatmanızı rica ede
ceğim. 

ikinci hususa aynen iştirak ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, son senelerde msmle-

feetimizde büyük inkişaflar kaydetmiştir. Ve 
bilhassa barajlar Türkiyetalisi oldukça değiş-
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tıirmiş, Türkiye'de balıkçılık iç sularda bir 
'hayli inkişaf etmiştir. Meselâ; Hirfanlı Bara-
jı'ndan biz oldukça istifade ediyoruz. Hattâ 
DSİ Umum Müdürlüğü Hirfanlı Barajı'ndan o 
kadar cins, o kadar güzel ve dış memleketlerce 
arzu ile ve büyük bir iştiyakla aranan balıklar 
istihsal etti ki, bugün bu balıkları ihracetmek-
le büyük bir zevk duyuyoruz. Şimdi orada bü
yük tesisler kurulmuş, yerler yapılmıştır. Bir 
günde tonlarca balık çıkıyor ve bunu üç kam
yon, beş veya altı kamyon halinde gönderiyo-
rus. Şimdi, şu kanunla bunu bir mükellefiyet 
altına sokar da vergi alırsak, bence, gayet isa
betli bir fikirdir ve bu kanunu bu şekilde ge
tirmiş olan arkadaşlara teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, ben bunun bir başka misalini 
de Ankara'da gördüm. Sarıyar Barajı'nı da 
içinizde her halde iftiharla görenler ve 
gezenler vardır. Bu memleketin evlâdı 
•olarak iftihar da etmişlerdir. Sarıyar 
Barajından da her gün tonlarca balık 
istihsal ediliyor ve dış memleketlere gönderili
yor. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Bina
enaleyh, oradaki arkadaşlarımız da mükellefi
yet altına girsin ve bu memlekete vergi bakı
mından yardım etsin. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ver
gi değil, aidat Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Yani orada
ki arkadaşımız da çiftçi olarak kabul edilsin, 
çiftçilik vasfını alsın ve diğer maddelere göre 
çiftçi olarak aidatını versin. Benim arz etmek 
istediğim nokta burası. 

Arkadaşlar, her halde şu kanunun çıkma
sında büyük faydalar olacaktır; yalnız teferru
at üzerinde durmadan, biran önce şu kanunu 
çıkarırsak, memleketimize en büyük iyiliği 
yapmış olacağız; çiftçilerimiz ve köylülerimiz 
bu kanunun çıkmasını dört gözle bekliyorlar. 

Ben yüksek huzurlarınızı pek fazla işgal et-
miyeceğim. Hepinize başarılar temenni ederim, 
kanunu hazırlıyaıı arkadaşlara çok çok teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete de söz is
tediler. Ancak kifayet var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Dördüncü madde üzerindeki müzakerelerin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla.. 
Muğla 

ilyas Karaöz 

(C. H. P. sıralarından «geri alsın» sesleri) 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Geri alıyo

rum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — G-eri alıyorsunuz efendim. 
Buyurun, Sayın Yılmaz Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım, 
ben kısaca muhterem 2 arkadaşımın değindiği 
«iç sulardaki balıkçılığın tarım faaliyeti sayı
lıp sayılmaması» konusuna değineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ, arkadaş
larım, belki biz burada vergi kanunlarını fazla 
çıkardığımız için dil alışkanlığı ile, vergi tâ
bir ederler. Alınacak, vergi değildir, aidattır. 
Ve bunun miktarı o kadar cüzidir ki, burada 
sanki mağdur olan bir sınıfın müdafaasını ya
pıyormuş gibi bir çaba içerisinde düşmeye hiç 
lüzum yok. 

Muhterem arkadaşlarım, iç sularda balık
çılık yapan bir insan yılda 25 000 lira gelir 
sağlıyorsa bu zattan 5 lira aidat alınacaktır. 
25 000 lira geliri olan bir insan 5 lira 
aidat vermemek için direniyorsa bu bir 
yanlış yol. Evvelâ bunu zikredelim. Yok. 
25 000 liradan daha düşük ise, Sayın 
özden'in verdiği emsaldeki gibi, bir şelâle 
altında balık avlıyan bir insansa bu da senede 
1 lira verecek, 1 lira muhterem arkadaşlarım. 
Yani, mağdur olan bir sınıfın haklarını savu-
nuyormuş gibi bir hâl mümkün değil burada. 
Bu bir. 

ikincisi; sayın arkadaşımızın avlanma usul
leri hakkındaki sorusunu da, vakıa komisyon 
cevaplandıracaktır ama, bendeniz hatırlatayım. 
Bu kanun avlanma usul ve şekillerinden bahse
den bir kanun değildir. O, Su Ürünleri Kanunu
na göre halledilecektir. Bu, sadece Ziraat Oda
sına üye kaydetmekte ve şu maddedeki deyim 
bununla ilgili. Başka hiçbir ilgisi yok. Nasıl av-

— 494 — 
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lanır, avlanamaz mı, mâni olunur mu, olunmaz 
mı? Su Ürünleri Kanununda birtakım hükümler 
getirdik, ona bağlı o. 

Muhterem arkadaşlarım, Japonya'da ve Al
manya'da iç sularda balıkçılık sarahaten ta
rım faaliyetidir. Ve Ziraat Odasına kayıtlıdır. 
Bunu cesur olarak belirteyim. Diğer birçok 
yerlerde yine iç sularda balık avlamanın ta
rım faaliyeti olduğunu biliyoruz ama, ben ha
len şu anda elimde doküman yok ve kesin ola
rak ifade edemem. Dünyanın birçok yerinde iç-
sularda balık avlamak tarım faaliyetiyken biz
de bunu çıkarmaya çalışmak, arkadaşlarımızın 
konuyu fasla incelemedikleri anlamına geliyor, 
bence. Bu sebeple istirham ediyorum. Eğer bir 
önergeleri varsa geri alsınlar. Diğer arkadaşla
rımdan da olduğu gibi kabul edilmesini rica 
ederim, 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim? 

Sayın Komisyon görüşecek mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM ÎNE-

BEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan; komisyon 
olarak biz sırası geldikçe değiştirme önergeleri
nin üzerinde görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Ürerinde görüşeceksiniz. 
Sayın Bakan buyurunuz. 

TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Muterem Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun muhterem üyeleri; Ziraat 
Odaları ve Birliği kanun tasarısı Yüksek Sena
tonun büyük ilgisine mazhar olarak çok uzun 
zaman gündemde yerini muhafaza etti ve Se
nato toplantılarında da kanun uzun uzun gö
rüşüldü. Bu sebeple ilk yapılan görüşmelerle 
bugünkü görüşmeler arasında çok zaman geçti 
ve ilk anda konuşan bâzı arkadaşların ileri sür
dükleri görüşlerle, bugün çok olumlu bir ortam 
içerisinde yapılan müzakere arasında da büyük 
fark oldu. Ben ilk günün heyecanlarını, polemi
ğe varan hususları burada dile getirmek iste
mem. O zaman yeni bir elektrikli havanın doğ
masına ve dolayısiyle de kanunun çıkmasında 
birtakım tekrar uzamalara sebebohnaktan çeki
nirim. Yalnız bu Yüksek Heyette bulunanlar 
bugünün havası içindedirler. Ama dünü, zabıt
lardan okuyanlar, o meselelere hiç temas edil
memesi halinde Hükümetin ağır ithamları bir 
nevi kabul ettiği mânasına da varabilirler. 

Onun için ben ilk günün havacı içindeki bir ko
nuşmaya girmeksizin, yine de teferruatlarına 
temas etmeksizin, a n a onlara, zabıtları tetkik 
edenler üzerinde, ileri sürülen görümlerin bir 
nevi benimseme mânasında alınmamasına, ge
rektiği kadar, temas ederek kokutmalarımı çok 
kısa tutacağım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu kanunun se
bebi, burada ilk defa da benim arz ettiğim ve 
birçok kıymetli arkadaşlarımın da belirttiği 
gibi, ne bir Türk tarımının münakaşasının ko
nusudur, Ne tarım reformudur, Bu doğrudan 
doğruya Türk çiftçisinin teşkilâtlanmasını, Türk 
çiftçisinin şuurlanmasmı, bir meslek tesanüdü-
ne kavuşmasını, böylelikle bu şuur altında 
Türk çiftçisinin menfaatlerini koruyacak, hem 
siraatin geliştirilmesi suretiyle koruyacak, hem 
bir ağırlık, bir baskı grupn olarak umumi ef
kârda kendini hissettirmek suretiyle koruyacak 
bir teşkilâtlanmaya yer veren kanundur. Bina
enaleyh, burada birçok arkadaşlarımızın ileri 
sürdükleri görüşlerin bu kanunla yakından ve 
uzaktan ilişkisi yoktur. Bu kanun, arz etiğim 
gibi, Türk çiftçisini."'], meslek sürura varmasını 
ve bu şuur içinde k-ndi haklarım, kanunlara 
savdık, olarpd-r. kanunlar içinde korumasına yer 
verecek ve ma1! gücü elverdiği ölçüde de Türk 
tarımının gerek ilgili teşkil âtlarını faaliyete 
sevk ettirmekte yardmm. olmak, gerekse ge
rekli teknik araştırmaları yapmak suretiyle ve
rimin artırılmasına, üretimin artırılmasına, elde 
edilen mahsulün değerlendirilmesine gerekli im
kânları yaratmaya imkân vere sek bir kanun
dur, 

İlk konuşan ve 3 defa söz alan C. H, P. Sa
yın Sözcüsü Fikret Gündoğan gerçekten bizi de 
üzüntüye sevk eden çok şeyler söylediler. Ama, 
ben bunlara, deminki söylediğim görüş içinde, 
teferruatiyle cevap vermiyeceğim. Yalnız, bun
ların içinde dediler ki, «Büyük bir kütleyi bu 
kanun teşkilâtlandırmıyor, aksine teşkilâtlan
masına mâni oluyor.» Bu görüşü anlamaya ne 
hukukan, ne vakalar bakırımda" i^.kân yoktur. 
Sonra dediler ki, «Bıraksınlar serbest, kendi
leri diledikleri gibi teşkilâtlansınlar. Buna da 
imkân yok. Bunun örneği yok» dediler, Bunu 
söylerlerken her çeşit edaları; tabipler odasını, 
ziraat odalarının yanında, onun dışında olan 
baroları, mühendis odalarını ve saireyi unut-
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tular. Bunların da aynı sekliyle mecburi bir 
âzalık getirdiğini, "bu tarzda teşkilâtlanmaları
nın kanunla sağlandığını her halde hatırların
dan çıkarmış oldular. Binaenaleyh, bu kanunun 
çiftçiyi teşkilâtlandırmadığı görüşü, ne huku-
kan, ne vaka olarak müdafaa edilecek, üzerin
de durulacak bir husus değildir. Bu, bilâkis 
Türk çiftçisini teşkilâtlandıran bir kanundur. 
Ve bunun örnekleri de çeşitli odalar, barolar 
kanunu ile Türk mevzuatında mevcudolan bir 
teşkilâtlanma şeklidir. 

Yine sayın hatip konuşmalarında, benim, 
heyeti umumiyesinde yapılan görüşmelerde, 
Türk tarımının durumuna temas edildiği için, 
Türk tarımında nasıl hamle yapıldığını, nasıl 
gelişme olduğunu rakamlarla ortaya koymam 
üzerinde dediler ki; «Bu işlerin yapılmasında 
sizin dahliniz ne?» E, eğer Hükümet olarak 
tarımın gelişmesinde bir dahlimiz yokia o hal
de ondan doğan aksaklıklarda da bir sorumlu
luğumuz yok demektir. Bu, bir çelişmedir. Çok 
tabiîdir ki; Türkiye tarımının gelişmesinde, 
Türkiye tarımının... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Olmaz öyle şey, geîiştirememişıseniz, siz 
sorumlu değil misiniz? 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Beyefendi, bunu ben söylemedim, 
sayın sözcünüz söyledi. Zabıtlarda var. Bu 
verdiğim rakamları ben ortaya... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz görüşmenizi 
yapınız. Karşılıklı sualli - cevaplı görüşmeyi
niz. Görüşmeniz bittikten sonra sayın üyelerin 
sual sorma hakları vardır. Soracaklar ve ce-
vaplryacaksınız. 

Buyurunuz efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Evet efendim. 

Sayın sözcü, «Sizin bu gelişmede ne dahliniz 
vardır?» dediğine karşılık ben bunları söylü
yorum. Tabiî olarak, Hükümet" olarak, Tarım 
Bakanlığı olarak Türkiye tarımının gelişmesin
de hem büyük sorumluluğumuz vardır, hem 
de büyük vazifemiz varadır ve bunları da yeri
ne getirmişizdir. Rakamlarla Türk tarımındaM 
gelişmeyi de Yüksek Huzurlarınızda arz ettim. 
Tekrar bunlara dönmiyeceğim. 

Yine, Ziraat Bankası ve krediler hususunda 
da aynı şeyi söylediler. Ziraat Bankası bir ayn 

İktisadi Devlet Teşekkülüdür, kaldı ki, Ticaret 
Bakanlığına bağlıdır, Tarım Bakanlığının bu
rada rolü nedir? «Şu tarzda esaslar konur, 
kredi böyle alınır.» Doğrudur ama, bir kre
diler Nâzım Yüksek Heyeti vardır ve onun 
üyelerinden biri de Tarım Bakanıdır. Tanım 
kredilerinin plasmanlarının tevziinde, Ziraat 
Bankasının kredi programının hazırlanmasın
da Tarım Bakanı da, Maliye Bakanı da, Tica
ret Bakanı da bu Nâzım Heyetin üyesi olarak 
söz sahibidirler. 

Yine Sayın Gündoğan, kooperatifçiliğin üze
rinde durdular. Kooperatifçiliği desteklediği
mizi biz de ifade ettik. Yalnız burada bu konu 
çok deşilirse büyük münakaşalara mevzu olur. 
Kooperatifçilikten neyi anladığımızın ortaya 
konması lâzımdır. Demokratik bir kooperatif
çiliği mi anlıyoruz? Yani çiftçi kendi toprağı 
ile, kendi imkânı ile her çeşit istihsal koopera
tifinin, tarım kredi kooperatifinin ortağı mı 
olacaktır? Yoksa Demirperdede olduğu gibi 
adı kooperatif olmasına rağmen, kooperatifle 
en ufak ilgisi bulunmıyan bir kollektivizm md 
kasdediliyor? Eğer kooperatifçilikten kasdedi-
len ikinci mâna ise biz böyle bir kooperatifçi
liğin yanında değiliz. Demokratik anlayış için
de, herkesin kendi hissesi, kendi gücü niisbe-
tinde demokratik usullere uygun işliyen bir 
kooperatifçiliğin yanındayız ve bunun gelişti
rilmesinin; Türk tarımına, hem üretimin art
masında, hem de değerlendirmede, büyük fay
dalar sağlıyacağı kanısındayız. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu yolda da 
bir hizmetiniz yoktur. 

BAŞKAN — Evet efendim, siz devam edi
yorsunuz. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Bu hususta çok hizmetimiz mevcut
tur, çok hizmetlerimizden bir tanesini yalnızca 
taban fiyat ve satış kooperatifleri olarak 
Yüksek Huzurunuzda bir defa daha arz etmek 
isterim. Biz, söz atan arkadaşlarımızın iktidarı 
zamanında iken satış kooperatiflerine... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Simitlere 
ya]3işmadan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade eder 
misiniz? 

Birkaç defa muhterem Bakana aşağıdan, sı
ralardan vâki sataşmalara cevap vermemeleri-
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ni, muhtemel hâdiselere imkân sağlamamak 
için, rica etmiştim,. Görüyorsunuz ki; ufacık bir 
müdahale bir başka müdahaleyi davet ediyor 
ve o da hiçbirimizin arzu etmediği bir ortama 
doğru bizi alıp götürüyor. Yardımcı olunuz, 
başka bir kastımız, maksadımız yoktur. Sual 
sormak istiyorsanız Sayın Bakan suallerinize 
cevap verecektir, şüphesiz. Böyle görüşelim 
efendim. 

Buyurunuz. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De

vamla) — Sayın Başkan, emirlerinize harfiyyen 
riayet etmek tabiî vazifemizdir. Yalnızca öyle 
lâf atılıyor ki; bunlar zabıtlara geçtiği zaman 
da benim sözlerim bir nevi gerçeğin ifadesi ol
muyor hale düşüyor. O sebeple eğer bâzı cevap 
verir duruma gelirsem katiyen sizin emirlerini
zin dışına çıkmak mânasına alınmamasını, sırf 
bunun tavzihine müteveccih olduğumu arz et
mek isterim. 

1965 yılında Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
taban fiyat mubayaasını sağlıyabilmek için tef
rik edilmiş plasman 636 milyon lira iken ve ta
ban fiyata tabi mahsul miktarı da kuru incir, 
kuru üzüm, fındık gibi hususlara münhasır iken 
bıı yıl taban fiyat politikası uygulanan ürün 
sayısı 12 ye çıkarılmıştır ve 636 milyona kar
şılık 3,138 milyar lira da taban fiyat politika
sının gerçekleşmesi için, Tarım Satış Koopera
tifleri emrine verilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bütçe ne 
kadar? 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Bütçe ne ka
dar, bütçeyi söyle. 

REPET RENDECİ (Samsun) — Bütçe ge
lince görüşürsün. Ne istiyorsunuz bütçeden? 

(C. H. P. sıralarından «sorumuz var» sesle
ri.) 

BAŞKAN — Soracağım efendim, biraz mü
saade ediniz. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, tekrar edi
yorum, Ziraat Odaları Kanunu doğrudan doğ
ruya Türk çiftçisinin teşkilâtlanmasını sağlı-
yan bir kanundur ve konuşma sınırımız da bu 
kanunun lüzumu ve bu kanunun getirdiklerine 
münhasır olmak lâzımdır. Ben elimden geldiği 
kadar bu sınıra dikkat etmeye çalışıyorum, 

Sayın Lûtfi Bilgen konuşmalarında bir mik
tar yine mevzuun ve kanunun dışına çıktılar, 

o kısımlara temas etmiysceğim. Yalnızca birliği 
dikkate alarak; «bunlar tabandan gelen sese 
kulak asmazlarsa, bunlar onların dediğinden 
aykırı bir işlemin içine girerlerse bunun müey
yidesi var mı» dediler. Her seçimle gelen mü
essesenin müeyyidesi, secimin içindedir. Eğer 
birlikler, kendilerini seçenlerin arzuları, ihti
yaçları dışında birtakım eylemlerin, kararların 
içine girerlerse, çok tabiî olarak, ikinci defa se
çilme ve böylelikle Türk çiftçisini ve Ziraat 
Odalarını temsil etmek hakkından mahrum ka
lırlar. 

Sayın Yılmaz Mete'nin kanunla ilgili görüş
lerine teşekkür ederim. Çiftçi belo;?.si üzerinde 
durdular. Çiftçi belgesini Hükümet olarak biz 
getirmedik. Çiftçi belgesi komisyonda konul
muştur, sonra da Millet Meclisinde çıkarılmış
tır. Biz, Hükümet olarak, çiftçi belgesinin kar
şısındayız. Neden karşısındayız muhterem ar
kadaşlarım? Biz; Türk çiftçisinin teşkilâtlan
masını arzu ediyoruz, Türk çiftçisine Ziraat 
Odalarının bir kolaylık getirici müessese olma
sını istiyoruz, güçlük çıkarıcı değil. Eğer çift
çi belgesi diye bir belge ihdas edersek bu defa 
çiftçi kredi almak ialn, işlemini yapmak için 
bir de Ziraat Odasnıı ar:-ya çaktır. Ziraat Oda
sını her gün aç:k olamıyacağı, muvazzaf kim
seleri her yerde buluıımıyacağı tabu bulundu
ğuna göre, maaşlı kimseleri de bulunmadığın
dan oda kapalı olacaktır. Türk çiftçisi gelip 
bir ele günlerce Ziraat Odası Balkanını bula
madığından mütevellit işini yaptaramamak gibi 
bir durumun içine girecektir. Ama,, hassasiye
te iştirak ediyoruz, Ziraat Ss.nkr.si ve bütün zi
rai kuruluşlar işlemlerini yaparksn Ziraat Oda
larının mütalâasını almayı prersibolarak kabul 
etmektedirler. Bıı hususları hsr türlü yönet
meliğimize, her türlü genelgemizin içine koyu
yoruz, koymakta devam edeceğiz, çiftçi ile il
gili işlemlerin Hükümet kademesinde, kamu 
kuruluşları kademesinde görülmesinde mutlak 
Ziraat Odalarının görürü alınacaktır, ona göre 
işlem yapılacaktır. 

Sayın Yılmaz Mete burada, biraz mevzu 
dışına çıkarak, IJrfa'daki gübre tevziatmdaki 
demiyelim de, tevziattan sonraki işlemlerdeki 
yolsuzluktan bahsettiler. «Sakan, bunlara her 
iş iyi oluyor demesin 
lerinin 

mıi'i 
görüşüne iştirak ederek 

'an de kendi-
diyorum ki, 
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Güney - Doğu'nun bir çok illerinde gübre tevzi
atında değil, fakat gübreyi alan vatandaşın 
kullanmasında yolsuzluklar olmuştur, olmakta
dır. Biz bunların tedbirlerini almaktayız. Bu 
sene kredili gübre tevziatında ve tohum tevzi
atında bu illerde daimi olarak müfettiş bulun
durduk. Gübreyi alıp da mutlaka toprağa ata
cak kimseye vermenin çarelerini aradık. Bu iyi 
organize edilmediği içindir ki, Güney - Doğu'-
nıın bâzı illerinde Ziraat Bankası kredilerinde 
geri dönüş nisbeti % 1 dir. Bu da Ziraat Ban
kasını kredi verecek güçten mahrum bırakan 
bir usuldür. Yüksek fiyatla gübreyi alıp sonra 
onu ucuz fiyatla Çukurova'ya satmanın tek mâ
nası bir daha bu gübre kredisini ödemiyeceğim, 
demektir. Bunun tedbirlerini almaktayız. Hiç 
bir vakit bu tarzdaki hareketi tasvibetmemize 
imkân yoktur. Bu hareketler Türk çiftçisinin 
ve Türk tarımının aleyhine olmaktadır. Zira bir 
yandan Ziraat Bankası verdiği kredileri tahsil 
edememektedir, öte yandan da hakikî krediye 
muhtacolan kredi alamamaktadır, gübre teda
rikinde güçlük geçmektedir. Bunların tedbir
leri üzerinde ehemmiyetle durmaktayız. 

Sayın Sırrı Atalay'm, tarım kooperatifleri 
Ziraat Odalarına üye olabilsin görüşlerine iş
tirak ediyoruz, Ama, kanun esasen bunu getir
mektedir. Kanunun hükmi şahıslar ifadesi, koo
peratiflerin Ziraat Odalarına üye olabilecekle
rinin açık olarak ifadesidir. Bir değişikliğe ih
tiyaç yoktur. Ama, buna rağmen yarın tatbi
katta bir tereddüt doğacaksa, bu görüşlerimle 
arz ediyorum ki, her nevi tarım kooperatifleri 
çiftçilikle iştigal ettiği için, daimi olarak meş
gul oldukları için Ziraat Odasının üyesidirler, 
üyesi olacaklardır. Bunun tavzihen de zabıtlara 
geçmesinde fayda umarım. 

ikinci husus, kanunun 3 ncü maddesinin (B) 
fıkrası, ziraatle ilgili kooperatifler kurmak ve
ya bu kabîl kooperatiflere ortak olmak hakkı
nı sarih olarak Ziraat Odalarına vermektedir. 
Binaenaleyh Ziraat Odaları hem kooperatif ku
rabilirler, hem de kooperatiflere ortak olabilir
ler. Binaenaleyh kendi istekleri her şekilde Zi
raat Odaları Kanununda yerini bulmuş olmak
tadır. 

Burada son konu olan, o açık deniz balık
çılığı ve iç sular balıkçılığının üzerinde fazla 
duruldu, 
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Evvelâ Sayın özden dediler ki : «Eğer ka
nun getirilirken Su Ürünleri Kanununa bakıl
mış olsaydı böyle bir hüküm gelmezdi» 

Halbuki Hükümet bunu böyle getirmedi, 
muhterem arkadaşlarım. Hükümet tasarısında 
bu, denizi de gölü ide içine alan tarzda idi. Ama, 
Komisyonda ve Millet Meclisinde iç su olarak 
geçti. Bunun sebebi de - Sayın Yılmaz Mete'nin 
dediklerini kabul ediyorum ona ilâveten şunu 
söylüyorum - İç sular balıkçılığında daha çok 
üreticilik dikkate alınmıştır. Çok iyi bilindiği 
üzere meselâ Macaristan'da balıkçılık, göl ba
lıkçılığı ve balık üreticiliği tamamen tarımın 
bir koludur ve çok ileri bir koldur. Bizim Ve
teriner Fakültemizde ve birtakım araştırma 
müesseselerimizde, iç sularımızda balık üreti
ciliğinin başarılı çalışmaları yapılmaktadır. Bi
naenaleyh iç suların buraya alınmasının sebebi; 
balıkçılığın da tarım gibi, hayvancılığın bir şu
besi gibi üretmeye dayanmış olmasından iba
rettir. Binaenelayh, onların daha çoğunun da 
çiftçi içinde mütalâası mevzubahistir. Bu se
beple Komisyon ve Millet Meclisi tarafından iç 
sular diye metin çevrilmiştir. Bu tarzda çevri
lişte bir sakınca olmadığı kanısındayım. Mühim 
olan şey, çiftçilikle uğraşanların birleşmesini, 
teşkilâtlanmasmı sağlıyacak bir hususun getiril
mesidir. 

'Sayın Halil özmen'in ileri sürdüğü husus 
da, kanunun sarih hükmüne göre, esas olan de
vamlılıktır. En az bir yıl bu isi yapmaktır. Hiç
bir vakit amatör bir balık avcılığının bu kap
samı içine girmiyeceği sarihtir. 

Saym öztürkçine'nin ileri sürdüğü görüşle
r i . ise kabulüne imkân yoktur. Kun duracının, 
şunun, bum-m çiftçilikle iştigali 'mevzuubahsola-
maz. Çiftçi, kanunu okursak gayet sarih olduğu 
üzere, «ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme 
ve ıslah yollariyle yahut doğrudan doğruya ta-
biatıttan istifade etmek suretiyle bitki, orman ve 
hayvan ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünle
rin, yetiştiricileri tarafından işlenmesine...», de
mektedir ki, bu da doğrudan doğruya sütçülü
ğün, peynirciliğin ve saire gibi kendi istihsal 
ettiği, kendi ürettiği ürünlerin değerlenmesin
den ibarettir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

Saygılarımla 'arz ederim. 



O. Senatosu B : 23 

BAŞKAN — Soru sormak istiyenler var Sa- j 
yıra. Bakan. 

Buyurun Sayın Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Bakan, 

kooperatifçiliğe "büyü:1-: önem verdiklerimi ifade 
buyurdular. Bunu kendi ağızlarından işitmekle 
ben de çok memnun oldum. Bundan istifade ede
rek kendilerinden şJL ricada bulunuyorum : Bun
dan 1,5 - 2 sone evvel Tütün Kooperatifleri ve 
birlikleri hakkında kanun çıkardık. Bu koope
ratiflerin sermayesi de bundan 20 - 25 sene ev
vel köylüden kesilen % 5 1er içli, O gikıden bu
güne kadar sermayesi de hazır ve, Ziraat Ban
kasında bulunan bu kooperatiflerden kaç tanesi 
şimdiye kadar işler hale getirilmişlerdir. Bunu 
duymakla çok bahtiyar olacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TABIM BAKAM İLHAMİ UîBTEM (De

vamla) — Sayın Başkan, taMî bu, konumuzun 
dışında olan bir hulustur, kendilerine yazılı ola
rak gerekli cevabı veririz. 

BAŞKAN — Başka sual sormak istiyen var 
mı?.. Yok. O halde buyurunuz Sayın Bakan, 
sözünüz bitmiş oluyor. (A.P. .aralarından al
kışlar) 

Efendim, kifayet oylanıdı, Sayın Bakan ko
nuştu fakat Sayın Fikret Cıündo&an söz h t e di
ler. Son ^öz sayın üyenin olm?/:?. hasebiyle ken
dilerine söz veriyorum. 

FİKRET fiüITDö&ArT (îstarbrl) - Değerli 
arkadaslarım;; çok Sayın Başkanım, be^im bura
da bulunmadığır:! bir zaman içinde Sayın '3a-
kan-imız, bundan evvel yaptığımız eleştirmeleri 
değerlendiri len, ö-ielUkle bîr konuda, her hal
de iyice 'aydınlanmamış olacaklar ki, bendeni
zin konuşmaları inin de, «kooperatifçilik bizim 
Türkiye'de tarımda öngördüğümüz cok önemli ! 
bir düzen değişikliği -orunu, bir üretim ilişkisi 
sorunu, Türk tarımının .kalkınmacının, bugünkü 
şartlar içinde, en önemli kalkış noktası, bâzı, ba- ' 
samağı», közünü, «şayet Sayın C.H.P. Sözcüsü
nün bu ifadeleri, kendi partilerinin kooperatif
çiliğe bağlı oluşu şeklindeki sözleri, kooperatif
çilik 'düzenleri, kollcktM^m anlamına geliyor
sa, işte biz bunun bütün gücümüzle karşısında -
yısn buyurmuşlar, 

Amerika'yı yeniden keşfetmek zomıluğiyle 
karşı karşıya kalmanın insan ömründe garip 
cilveleri vardır. Kooperatif 3özü 113 kollckti^ 

— 499 

7 . 1 . 1971 0 : 1 

vizm sözcükleri arasında etimolojik famla bir 
yana itelim, bu dünyada kooperatifçiliğin 
Eochdals'dan başladığını hesabedersek, yüz se
neyi bulan bir geleneği, kollektivizmi de sadece 
Sovyet Rusya'da tatbik edilen bir tarımsal 
sistem olarak kabul etsek, onun <da asgari 55 
yıllık bir mazisi var ve her iki sistem de, hirisi 
doktriner sistemdir, kollektivizm; diğeri de 
bir parazmatizmin sonucu doktrinlestirilmek 
istenen karşıt sistemler halinde ortaya ko
nan tarımsal üretim biçimleridir. Nasıl olu
yor da kooperatif sözüyle ifade ettiğimiz 
düzenden, kollektivist tarımsal düzeni anlar
lar. Ha, bunun bir tek izah tarzı vardır, o da 
şu : Bu C. H. P. nin fikirle üstesinden gelin
mez, iyi, değerli, kıymetli, bilimsel, geçerli, 
gerçekçi, ihtiyaçlara cevap verici bütün tek
nikleri bu C H. P. si bulur, ve biz bunların 
buldukları, bunların önerdikleri meselâ, seçim 
beyannamelerine aktardıkları ya da program
larına koydukları bu ekonomi politikalarının 
giderek halk içinde mâkes bulduğunu, halk 
içinde kabul bulduğunu görürüz, ama birden 
bire onların dediğini demekte bize fevka
lâde ağır gelir, zor gelir, yani, işte siz bunu 
bizden aldınız diyeceğimiz gibi hatırlarına 
Complexe d'intevienrite dürtüsü gelir, e, ne di
yelim. önce bir kere bu tâbiri birden bire be
ğenmeyiz. benimsemeyiz ya, ne yaparız Obu 
politikaları, önce bir bulandırırız, halk gözün
de itibarsızlaştırmaya çalışırız, bunlar kızıl
dandır, sosyalist bilmem nedir, yok bilmem 
nedir, yok bilmem nereden aktan İmalıdır, ya
bancıdır, yerlidir deriz böylece önce bir kere 
bu buldukları ekonomi politikası teknikle
rini zaafa duçar ederiz, sonra da, ama ne 
yaparız eninde sonunda, çıkar başka yolu
muz yoktur, sonra da geliriz biraz namlını 
değiştirerek aynı yola gideriz. Türkiye'de 
ekonomi politikası tarihinde son yıllarda si
yasi partilerin müşahade edilen belirgin dav
ranışları budur. 

Şimdi, tasavvur edin sevgili arkadaşla
rım, biz 1959 lerden bu yana bu memleket 
için ne önermişsek, teker teker şimdi baş
kaları tarafından tatbik ediliyor. Bundan if
tihar duyarız, ama önce bizim bulduğumuz 
teknikleri ve politikaları kamu oyunda, halk 
gözünde bulanık hale getirip, itibarsız hale 
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getirip duygusal bir istek dişiliği kazandır
mak yoluna girişin mânası ne? Lütfen bun
dan vazgeçiniz. Kooperatifçilik nedir biliyor 
musunuz E, mecburum çünkü, karışmış bu 
iki tâbir. «Yaptığı hizmet ve sağladığı kolay
lıklarla üyelerinin ekonomik, mesleki ve sos
yal durumunu iyileştirmek amacı güden, ki
şilerin birleşerek istekle kurduğu kendine 
yardım, kendi kendine karar verme, kendini 
yönetim ilkelerine bağlı ve modern koopera
tifçilik ilkelerine uygun çalışmalar yapan, 
tüzel kişiliği haiz bağımsız halk kuruluş
lar, kooperatiftir.» Anlaştık mı? Şimdi, koo
peratif denilen tarımsal örgüte ya da, üre
tim örgütüne, satış örgütüne velhasıl bera
ber çalışma esasına dayalı bir ekonomik 
örgüte kooperatif ismi vermişlerse ve biz de 
bunu telâffuz etmişsek, bunu kollektivizm an
lamına getirebilmek için bizim ne güce sa-
-hibolmamız lâzım. Şu tarifi bir yere itme
miz lâzım, kooperatiften herkesin kolekti
vizm anlamasını çıkarmasını sağlamamız lâ
zım ki, Sayın Bakanın isnatları doğru ol
sun. Kollektivizme gelince; bildiğiniz gibi, is
tihsal araçlarının tümünün sosyal mülkiyete 
tâbi olarak üzerinde sosyal çalışmala
rın yapıldığı vasıtalar ve istihsalinde sosyal 
olmasını sağlıyan üretim biçimidir. Toprak, 
üretim aracıdır. Eğer mülkiyeti, fertlere de-
ğilde bütün bir topluma aid ise; Devlete de 
değil, özellikle belirtmek isterim, O takdirde 
o üretim aracı, üstünde çalışanların mesaile
rini. birleştirerek yaptııkları bir istihsale konu 
olursa, ondan çıkan ürünler de yine sosyal 
mülk şeklinde bir biçimde bölüşülürse, kollek-
tivizm buna derler gibi kitapların yazıp da 
herkesin öğrendiğini sandığım bir sistemin koo
peratifçilikle bir gûna alâkası olmadığını söyle
mek zorundayım. Ama, ne var. Türkiye'de 
tarımsal felâketi, kadastrofik felâketi, bunu 
betahsis söylüyorum, inşallah bütçe konuşma
sında da bu hususa çok yer vereceğim. 

Bu kadastrofik felâketi bu ülkenin başın
dan bir derece olsun uzaklaştırmanın en ge
çerli tekniklerinin başında, hiç şüpheniz ol
masın, bilimsel ve gerçekçi bir inanışla söylü
yorum; bilimsel bir veri olarak söylüyorum bu 
araçların başında kooperatifçilik düzenine dört 
elle sarılmak vardır. Hiç başka bir teknikle Tür

kiye'de kadastrofik tarımsal felâketi mehmaem-
ken içinde yasıyanlan bir dereceye kadar insan 
onuruna yaraşır düzeye çıkarmanın imkânı 
maddisi yoktur. Çünkü, Türkiye tarımının du
rumunu objektif bir gözlemin hudutları içinde, 
gerçekçi olarak değerlendirmeye gücünüz var
sa, bu güce tarım işletmelerinin bütün modern 
tarımsal tekniklerden faydalanması, ancak ve 
ancak kooperatif biçiminde örgütlenmelerin 
takdirinde mümkündür, başka türlü mümkün 
değildir. Nasıl değildir, 20 dönüme kadar ara
zisi olanların Türkiye'de tarımsal nüfus içinde 
% 67 i bulduğu, Devlet Plânlama Teşkilâtının, 
adamın gözüne mızrak sokar gibi, ortaya koy
muş olduğu bir hengümda, 20 dönüme gübre, 
20 dönüme traktör, 20 dönüme ekipman, 20 dö
nüme pazarlama, kredi vereceksiniz ve Ortak 
Pazara da girişiniz dolayısiyle orada rekabet 
şartlan içinda Türk tarımını ayakta tutacaksı
nız, Allah! Böyle bir dehanız varsa, benim yet
kim değil, ama her yerde söylerim, parti olarak 
ne kadar parti varsa Türkiye'de, bilim adamı 
olarak ne varsa, üniversite olarak ne varsa he
pimiz iflâsa mahkûmuz. Siz yalnız., 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Madde 
ile ne alâkası var. Bırakta şu değişiklik önerge
lerini verelim. 

FİKRET G-ÜNDOĞAN (Devamla) — Evlâ
dım, senin aslında burayla ne alâkan var, ba bi
rader. Sen gitsene gecekondulara, be kardeşim. 

HALİL GORAL (Aydın) — Sen gecekondu
dan anlarsın, sen bundan ne anlarsın. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Saym Östürkçine, bakınız, bir müdahaleniz 

bizi nereye doğru götürüyor. Kendiniz takdir 
ediniz, bunu. Fikre mütehammil olalım. Gayet 
temiz dil ile söylüyor. Bozmayınız, dinleyiniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Madde 
ile ne alâkası var, Bitirse de şu değişiklik öner
gelerini ver:ek, 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öf... 

BAŞKAN — Rica ederim, önliyemiyeceğim 
bir olay zuhur ederse bunların sorumlusu ola
rak sizi vakalarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şı; 
Senatonun mehabetini ihlâl etmeyin yahu, otur 
be kardeşim... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) —• Şimdi 
rica edeceğim, istirham edeceğim; Türkiye'de 
toplumsal direnişler, bas kaldırışlar, hattâ çok 
tehlikeli noktaya varan birtakım anarşik ortam 
görüntülerinin temelinde, sanıyor musunuz ki, 
işte Türkiye'de tanm düzeninde mutlaka değiş
tirilmesi lazımgelen üretim biçiminin yattığı 
yoktur, yani üretim biçimi yoktur. 

Efendiler, Türkiye'yi 1920 - 1960 arası mo
delleri ile, anlayışları ile, değer yargıları ite, 
üretim biçimleri ile, hükümet etme usulleri ile 
idare etme olanağı fiilen ortadan kalkmıştır. 
Çağa gelmeniz gerekir, çağa. Çağa kim gelir 
Lütfen, merhameten kabul buyurunuz, siyaset 
beyleri gelmez. Adamı tutarlar, affedersiniz, 
münasip yerinden asarlar. Onu hâdiseler geti
rir. Getirince de yapılacak şey, direnme değil
dir. Yapılacak şey, elinden gelirse hemen, bu 
Amerika'yı yeniden keşfetme usulüne müracaat 
etmeksizin, gerçekçi ve geçerli birtakım teknik
leri, özellikle, üretim biçimlerini, C. H. P. nin 
önerdiği gibi, alt yapı devrimine yönelmiş, dev
rimci üretim biçimini değiştirmelerini kabul et
mektir. İşte o gün siz ancak memlekete hizmet 
etme olanağını bulursunuz. Israr edersiniz.. 
(A. P. sıralarından mahiyeti anlaşılımyan bir 
müdahale),.. Gayet tabiî, elbet, şüphem yok. 

BAŞKAN — Bavın Gündoğan, yine 20 daki
ka ile mukayyetsiniz, kabilse... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hiç 
uzatmam. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurunuz 
efendim. 

mıyorsa, ya da çıkarlarını sağlamakla görevli 
olduğunuz güçler (C. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri)... Türkiye'de üretim güçlerinin ve üre
tim araçlarının Devletin biçimlerinin değiştiril
mesine mâni olucu tazyik altında bırakıyorlarsa 
sizi, o zaman yine demokratik yollardan bırakı
nız, Türkiye'nin muhtaoolduğu bu üretim biçim
leri, üretim araçları, üretim güçleri ve topye-
kûn toplumsal kalkınmayı mümkün kılacak tek
nikleri cesaret ile ortaya koyacak ve uygulıya-
cak partiler iktidara gelsin. Halka anlatalım, 
müsaade ediniz. 

Bütün söylemek istediklerim bunlardan iba
rettir. 

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

J TARIM BAKAI7I İLHAMİ ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın hatip 
konulmalarında benlin. konuşmalarımın şeklini 
değiştirdi ve bark?, hususları ortaya koydu. Mü-
laade ederseniz 10 dakikayı yahut 5 dakikayı 
geçmemek şartı ile ve katiyen bir sataşmaya da 
cebebolmaksızm bana vâki olan sataşmayı ce
vaplandırmak isterin. (O, II. P. sıralarından, 
«Bunlar zabıtlarda var.» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim? 

Tüzüğümüz, son sön hakkını sayın üyeye 
vermiştir, Bunu size nasıl vereyim? Ancak bir 
imkânı var. 

Madde üzerindeki görüşmeler henüz hitam 
bulmamıştır. Şu dakikada görüştüğümüz ve 
müzakeresini bitirdiğimiz kısım 1 nci maddenin 
ancak bir bölümü ile, yani 4. ncü madde ile il
gilidir. Diğerine atladığımız sırada yine zatıâ-
linizin söz hakkı olacaktır. Konu, aşağı yuka
rı aynı çevre içerisindedir. Bu imkânları söy
lemek fırsatını bulacaksınız. He-n de sıraya tabi 
olmaksızın. Onun için rica ediyorum, yapamıya-
cağım bir işi benden istemeyiniz. 

Evet efendim, müzakereler burada bitmiş
tir. Şimdi takrirler var, onları okutuyorum. 
Ancak, 6 arkadaş 1 nci maddenin müzakere olu
nan kısmı ile, yani 4 ncü madde üe ilgili ola
rak, değişiklik önergesi vermiştir. Bu önerge
lerden önce metinden bir parçanın çıkarılmasını 
istihdaf eden önergeleri okutup oylarınıza su
nacağım. 

Şimdi, Sayın özden; 71 nci maddenin 4 nu
maralı bendinde yazılı, (iç sularda balıkçılık 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Onun 
için değerli arkadaşlarım, eğer sıkıntınız varsa, 
başvurulacak bir memba, bir kaynak arıyorsa
nız ki, sıkıntıda bulunduğunuz için ara sıra el 
uzattıklarınızla haklı olarak medeni münasebet 
kurmak istediğinize sahidoluyoruz. Bu, sadece 
bir talebe hareketinin, şu veya bu anarşik orta
mın kaldırılması için olmaz. Böyle meselelerde 
de elinizi uzatınız. Geliniz, C. H. P. nin hazine
lerini size açalım. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Vay, 
vay... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İktida
rınız zamanında verelim. Ama, müsaade ederse
niz, eğer benimsiyemiyorsanız, yüreğiniz kaldır-
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yapılması da, bu kanunun uyg-ulanması bakı
mından, çiftçilik sayılır.) ibaresinin kaldırılma
sını arz ve teklif ederim.» demektedir. 

Sayın Artukmaç da vermiş olduğu önerge 
ile, Sayın Artukmaç yanlış anlamıyorum zanne
derim, özden'in önergesine katılmış oluyor. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Aynı, 
aynı... 

BAŞKAN — O halde önergenizi okumuyo
rum. 

Sayın öztürkçine de, yine maddenin, aynı 
kısmının çıkarılmasını istemekle beraber, çıka
rıldığı takdirde bunun yerine yeni bir metnin 
ikamesini de istemektedir. 

Bu itibarla, Sayın öztiirkçine'nin teklifini 
en sonraya bırakıyorum. Metinden bu parçanın 
çıkarılması oylarınızla mümkün olduğu takdir
de Sayın Öztürkçine'nin takririni muameleye 
koyacağım. 

Şimdi, Sayın Artukmaç'm da katılmış oldu
ğu önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
1 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı 

(İç sularda balıkçılık yapılması da bu kanunun 
uygulanması bakımından çiftçilik sayılır.) iba
resinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Komisyon ne 
diyor, ne buyuruyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NÂZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, iç sulardaki 
balıkçılık istihsalinin yanında üretime daha çok 
önem verildiği için bu maddenin olduğa gibi 
kalmasını istiyoruz ve katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?., Katılıyor 
musunuz? 

TAEIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edime 
Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Şimdi, takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi, maddenin çıkarılması kabul edilmedi
ği için, Sayın Öztürkçine'nin çıkarılan yere ika
me etmek istediği teklifi de muameleye koymu
yorum. 

Şimdi, ilgili maddede değişiklik yapılmasını 
öngören tekliflere geliyoruz. Burada Sayın Ar-

I tukmaç, «1476 sıra sayılı kanun tasarısının 
4 ncü maddesinin (C) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim.» dedik
ten sonra; 

«0) Hükmi şahsiyeti haiz olmasa dahi Dev
lete, katma ve hususi bütçeli dairelere, beledi
yelere ve iktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı 
ve döner sermayesi olan işletme ve müesseseler
dir.» şeklinde değiştirilmesini istiyor. 

Sayın Öztürkçine de (C) fıkrasının (İktisa
di Devlet Teşekküllerinin), (Kamu iktisadi Te
şebbüsleri) şeklinde değiştirilmesini arz ede
rim.» demektedir. 

Bu, bir deyimin değiştirilmesi ile ilgilidir. 
Aynı deyim, aynı isim Sayın Artukmaç'in öner
gesinde de ve fakat kanun metninde olduğu gi
bi geçmektedir. 

Şimdi, bunları muameleye koymadan evvel, 
Sayın Artukmaç'm teklifi kabul edildiği tak
dirde, tekrar dönüp Sayın öztürkçine'nin tekli
fini oylamam mümkün olmıyacaktır. Önceden 
bu tâbir üzerinde anlaşmanız mümkün mü efen
dim? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Yazdığım 
metin şeklinde olursa. 

BAŞKAN — Yazdığınız şekilde?.. Demek ki 
katılmıyorsunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Katılmı
yorum. 

BAŞKAN — O halde şimdi, yazdığınız şekil
de katılmıyorsunuz. 

O halde Sayın Artukmaç'in teklifini okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
1476 sıra sayılı kanun tasarısının 4 ncü mad

desinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

(c) Hükmi şahsiyeti haiz olmasa dahi Dev
lete, katma ve hususi bütçeli dairelere, beledi
yelere ve iktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı 
ve döner sermayesi olan işletme ve müesseseler
dir. 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyorsunuz. 
Hükümet? Katılmıyorlar. Takriri oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 
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Şimdi Sayın Üztürkçine nin takririni okutu

yorum. öauece bir deyimin değiştirilmesine ait
tir. tren mı alıyorsunuz? 

RlrAı' UZTUKKÇİHE (İstanbul) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Takrir geri alınmıştır. 
Şimaı, bayın Ataiay; «4 ncu maadenin birinci 

bendi sonunda (c) kışını olarak aşağıda metnin 
eklenmesini saygı iie arz ederim» eriyor. «(c) 
çok ve tek amaçlı tarım kooperatifleri» anla
dığıma göre, 4 ncü maddenin birinci bölümü (b) 
fıkrasından sonra, (b) ve (c) fıkraları arasına 
konulmasının kabulü takdirinde metinde mev
cut (c) fıkrasının da (ç) fıkrasına inkilâbı mâ
nasına anlıyorum. Öyle mi efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? Hükümet katılıyor mu? Katılmıyorlar. 
Şimdi okutup oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin birinci bendi sonuna (c) kıs

mı olarak aşağıdaki metnin eklenmesini saygı 
ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Ataiay 

«(c) Çok ve tek amaçlı tarım kooperatif
leri» 

BAŞKAN — Komisyon? Hükümet? Katılmı
yorlar. 

Oylarınıza sunuyorum. Takriri kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekilde reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
maddeye merbut 4 ncü madde kabul edilmiştir. 

Üye kaydı 

Madde 5. — Dördüncü maddenin birinci fık
rasında «b» ve «c» bendlerinde 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 tarafından herkesin göre
bileceği bir yere asılır. Muhtarlar üyelik du
rumlarında vukua gelen değişiklikleri yılda bir 
defa ve nizamnamede gösterilecek zamanda ola-
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. 

BAŞKAN — Şimdi, birinci madde ile değiş
tirilmesi düşünülen kanunun 5 nci maddesi üze
rindeki görüşmelerimize başlıyoruz. 

5 nci madde üzerinde Sayın Ataiay söz iste
miş, buyurunuz efendim. 

SIREI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler, 
5 nci madde üzerindeki mâruzâtım kısa olacak
tır. Görüyoruz ki, 5 nci maddede «Nizamname» 
geçiyor. Artık, bizim hukuk mevzuatımızda «Ni
zamname» ömrünü doldurmuştur. Yeni bir yasa 
getirirsiniz yine «Nizamname). Nizamname bitti 
artık. Anayasada bitti, yasalarda bitti. Denecek, 
ki, ne yapalım ki, 6864 sayılı Yasa maddelerinde 
«Nizamname» var. Tümü üzerinde konuştuğu
muz saman da ifade etmiş idik ki, artık böyle 
bir ucundan tutup kısmi tedavilerle yasalar ge
tirmekten vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Biz, 
Türkiye'de her şeyden önce, bir Parlâmento re
formunu yapmak zorundayız. Bu Parlâmento 
reformu içerisinde yasaların tanzimini de bir 
usule bağlamaya mecburuz. Bütün dertler bu
radan gelmektedir. Parlâmento reformu der
ken Parlâmento üyelerinin doktorluk veya avu
katlık yapmaması nasıl, 78 nci maddeye göre, 
bir zorunlu hal ise müşavirlik yapmamaları ve 
devamsızlık nasıl bir dert ise, devamı sağlıya-
cak hükümlerin değişmesi nasıl zaruri ise, Se
çim Kanununda yapılacak değişiklik gibi - Çün
kü, Türkiye'deki buhranın bir nedeni de Seçim 
ve Siyasi Partiler Kanunudur, önseçimdir. - ya
saların tanzimi de zaruridir. Yani Parlâmen
tonun bir reform geçirmesi zorunluğu vardır. 
Türkiye bunu yapmadığı müddetçe icracı pat
ronlar dilediklerini yaparlar. Evvelâ, bu Par
lâmento reformu içerisinde de yasaların tanzimi 
gelir. «Ziraat» geçer, «tarım» geçer, «tüzük» ge
çer, «nizamname» geçer, karma karışık yasalar 

I getirilir ve Meclislerden geçebilir. Bunları ön-
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lemeye mecburuz. Yani, Sırrı Bey şimdi sırası 
mı, bu. Yani, geçsin; geçsin, çabuk geçsin. 
Sanki bir tescil müessesesi Cumhuriyet Senato
su. Tescil müessesesi, gelsin yasaları tescil ede
lim, bir yasak savma kabilinden. Parlâmento, 
yasaları tanzim reformunu yapmak zorundadır. 
Görüyorsunuz «nizamname» den bahsediyor. 
Anayasa «nizamnameyi» ortadan kaldırdı. Ni
zamname, hükmünü doldurdu gitti, yine geli
yor «nizamname»? «Tarım» yerine yine «ziraat-
ten» bahsediyoruz. Bu madde içerisinde de mü
temadiyen «nizamname» geçmektedir. «Nizam
name» yerine «tüzük» tâbirlerinin kullanılma
sını istiyeceğim. Biliyorum ki, reddedilecektir. 
Çünkü, hukukî mânada olmıyan çoğunluk, sa
yım mânasında bir tarafta mevcudolduğu ve o 
taraf da bu yasayı çıkarmaya karar verdiği için 
bu böyle gidecek. Ama buna rağmen... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, mevzuubahso-
lan... 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — önergeyi 
vereceğim ve hukukî mânada bir çoğunluktur. 

BAŞKAN — Bu sözü söylemenize sebep ne? 
Tahrik mi etmek istiyorsunuz, maddeyi mi an
latmak istiyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kayır, bir I 
oluşun, bir gerçeğin ifadesidir. I 

BAŞKAN — Eğer kanaatiniz ise onu bera
berinizde götürürsünüz, kimseye mal edemezsi
niz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş- | 
kan; Başkanlığın. Anayasanın 84 ncü maddesi
ne göre görüşmelere katılmamasının maksadı; 
Başkanın taraf tutnıamasıdır. Başkan, orada hâ
kim ve hakem durumundadır. Kendisinin men-
subolduğu siyasi partinin, her hangi bir mese
lede şu veya bu eleştirmeye tabi tutulması ha
linde derhal feveran etmesi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, böyle bir itham
da bulunmaya hakkınız yok, ben tavzih için bu
nu söyledim. Size kolaylık olmak üzere sözünü
zü tavzihen söyledim. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem Senato üyeleri; bu kanunda yalnız «nizam
name» değil. «Umumi Heyet» gibi daha birçok 
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eski tâbirler kullanılmaktadır. Bunların kulla
nılışının sebebi de, yine konuşmasının içinde 
Sayın Sırrı Atalay'm da ifade ettiği gibi; bu, 
bir kanun tadilidir, tabiîdir ki, diğer kanunla, 
6984 sayılı Kanunla bir bütün teşkil etmektedir. 
Bu kanun arasında bütünlüğü sağlamak maksa-
diyle o kanundaki dil kullanılmıştır, Ama, Ana
yasada «tüzük» denmesine rağmen, tadil edil-
ıniyen kanunlarımız içinde aynı tabirler mevcut 
bulunduğuna gere, bir kanun içinde dil birliği
ni sağlamak nıaksadiyle bu böyle getirilmiştir. 
Bundan böyle eğer bütün kanun içinde Anayasa
mızın diline aylan tâbirler değiştirilecek ise, o 
zaman onların tâbi olduğu işlem içinde bu ka
nundaki değişiklik de yapılır, böylelikle huku
ki olarak kanunlarımızdaki dil birliği sağlanmış 
olur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de 
konuşulurken ifade edildi ki, gerçekten Ziraat 
Odaları Kanununun kendi kapsamının dışına 
çıkılarak birçok meselelere temas ediliyor. Ve 
çok yaygın olarak cereyan ediyor, münakaşası. 
Biraz evvel gene Sayın 0. H. P. Sözcüsü Fikret 
G-ündoğan benim son derece dikkatle, bir pole
miğe, yeni bir elektrikli havaya girmeksizin, 
gayet dikkatle, itina ile kamaşmalarına cevap 
vermeme karşılık buraya çıkarak bana garip 
gelen - Parlâmento olarak olması ne kadar ka
bul edilir onu da bilemiyorum - bir eda içinde 
Amerika'nın tekrar keşfine mi çıkacağız, bunun 
güçlüğü içinde gibi bir tavırla bâzı meseleler ileri 
sürdü. Ama, o meseleleri ileri sürdüğü zaman 
da gerçekten kafamızda bası tereddütler doğdu. 
Ben. kooperatifçilik de. demokratik mânada ko
operatifçiliği anlıyorîarsa, beraberim. Ama, 
kolettivizim mânasında bir kooperatifçilikse 
buna hayır dediğim samanda, bunu en as kendi
leri kadar ve ondan da daha iîeri bilerek ifade 
ettiğimi arz etmek isterim. Neden?,. Çünkü, de
diler ki, Ziraat Odaları Kanunu konuşulurken, 
«bu kanun bir düzen değişikliği getirmiyecektir.» 
Muhterem arkadaşlarım, tabiiki, düzen değişik
liği getirmiyecektir. Ziraat Odaları Kanunu 
çiftçinin teşkilâtlanmasını getirecektir. Düzen 
değişikliği getirmiyecektir. Şimdi soruyorum; 
kendileri acaba demirperde ülkelerinde koopera
tifçilik diye kolektivizim yapıldığını biliyorlar 
mı, bilmiyorlar mı? 

FİKRET GÜND05-AN (İstanbul) — Siz 
söylediniz ya «Macaristan'da var» diye. 
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TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Beyefendi, zatiâliniz konuşurken ben hiç 
ağzımı açmadım, siz dört beş defa kürsüye çık
tınız, meydan hitabeti edasiyle göklere bakarak 
birtakım şeyler söylediniz. Biz, büyük sükûnet
le dinledik ve katiyen de polemiğe girmek iste
mediğim için gene de aynı hava içinde fikirleri
mi söylüyorum. Diyorum ki, demirperde içinde 
kooperatifçilik denir ama adı kolektivizmdir. 
Tatbikatı budur, adı kooperatifçiliktir, koope
ratife girmek için kooperatife ortak olmanın 
hiçbir kooperatif üyesinin getirdiği husus yok
tur. Herkes üye sayılır, kimler üye sayılır? 
Onu kooperatif veya idare karar verir, onlar 
alır. Adı kooperatiftir, hiç kimsenin hiçbir mal 
üzerinde hakkı yoktur. Hepsi müsavidir, bü
yük arazi tarzında işleme yapılır, işleme sonunda 
herkesin emeğine göre idare heyetinin takdir et
tiği üzere her idare heyeti içinde de partinin me
sulleri, sorumluları, temsilcileri vardır bir tev
ziat yapılır. Adı kooperatiftir, ama kooperatifle 
ilgisi yoktur. Tamamen bir kolektivist işletme 
vardır. Bu işletmeyi sevk eden idareciler var
dır. O idarecilerin neticede.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; doğru, güzel ama, 
Sayın Güldoğan beyle bir şeyden bahsetmedi 
zaten. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Niçin Sayın Başkanım, bana dediler ki, 

BAŞKAN — Sözlerini dikkatle dinledim ko
operatifçiliği bu mânada anladığına dair bir şey 
de söylemediler. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Arz edeceğim Sayın Başkanım., lütfeder
seniz irtibatımı kuruyorum. Böyle dediler de
medim, bana dediler ki; «Kooperatifçilikle kol-
lektivizmi karıştırıyorlar, kollektivizim şudur, 
kooperatifçilik budur, arasında nasıl irtibat 
kurdular». Ben de o irtibatın kurulduğunu arz 
etmek istiyorum, Sayın Başkanım. Diyorum ki, 
bugün dünyada demirperde içinde adı koopera
tif diye kullanılan, fakat aslında tamamen kol-
lektivist bir işletme sistemi mevcuttur. Adı 
kooperatifçiliktir. Şimdi, ben Sayın Gündoğan'-
m fikirlerinden bir hususta da tereddüde düş
tüm. O düştüğüm tereddüt de şu: Şimdi diyor
lar ki, «cüce işletmelerle tarım gelişmez», Türk 
tarımı, büyük bir felâket içindedir. Şimdi bunu 
kurtaracak yalnız kooperatifçiliktir. (C. H. P. 

sıralarından, «doğru» sesleri) Kooperatifçilik
tir, doğrudur. Ama, bizim anladığımız koope
ratifçilikle diğer kooperatifçilik arasında - «doğ
ru» diyorsunuz - ama bütün isletmelerin, yani 
toprak sahibinin 20 dönümü, 10 dönümü, 50 dö
nümü, 100 dönümü varsa bütün bunları, kendi 
istekleri dışında, zorla mı birleştireceksiniz? 
(0. H. P. sıralarından gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kim söy
lüyor bunu, nereden çıkarıyorsunuz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Beyefendiler, asabüleşmeyin... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu lâfı na
sıl söylersiniz, bunlar iyilik getirmez. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, 
Sayın Bakan sükûnet avdet etsin, konuşacaksı
nız efendim. Muhterem arkadaşlarım söz istif-
yen her arkadaşa söz vereceğim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Niçin tahrik 
ediyorsunuz, sebep nedir, ayıptır bu yaptığınız. 
Söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz is
tiyorum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özden, söz istemişsiniz, 
Bakandan sonra ilk söz sırası sizindir. Bence 
gürültüye mahal yok, her arkadaşım tek tek 
burada konuşmak imkânına sahip. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bakan söy
lüyor, söylüyor ve bizi söylemediğimiz şeylerle 
tahrik ed:»yor, böyle şeyler sabırla olmaz, bizi 
korkutamazısınız. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Biz mi siz
den korkacağız?.. 

BAŞKAN — Sayın Özden, Sayın Özden (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) Muhterem arka
daşlarım, bir dakikanızı rica edeceğim, Sayın 
Özden bu ferleriniz* burada söylemek inikânı 
var iken sıranızdan bağırmanızın mânasını an
lamıyorum. İlk söz zâtıâlinizin dedim, beyan 
ettim. Hal böyle iken beklemeniz lâzımdeğil mi 
efendim Sayın Bakan konuştular, belki itham-
kâr konuştular, söylediğiniz sözleri belki yanlış 
anladılar, yanlış tarif ettiler, bunlar mümkün. 
Ama, temiz dille konuştular, dinlemek mecbu
riyetindeyiz. Tüzüğümüzün âmir hükmü bu. 
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Sayın Gündoğan'dan sonra Sayın Atalay. 
Halen kayıt ettiğim Sayın Ekrem Özden, Sayın 
Gündoğan, Sayın Atalay ve başka istiyenlere 
»öz vereceğim. Buyurun devam edin efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkana 
teşekkür ederim, bize «Çağa gelin, C. H. P. nin 
hazinelerine gelin, bu zihniyetle siz Devleti ida
re edemezsiniz. Eğer çıkarlarını korumakla so
rumlu olduğunuz kimseler sizleri tahrik ediyor
sa» gibi lâflar söylediler, en ağır ithamlarda bu
lundular, muhterem arkadaşlarımın hiçbirinden 
bir ses çıkmadı. Ben ne ithamda bulundum? 
Ben sadece durumun tahlilini yapıyorum. 

SALİM HAZERDÂĞLI (Elâzığ) — Sizden 
izin alarak mı konuşacağız? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sabırla ne 
söyliyeoeğ:ini dinle. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Şimdi, diyorsunuz ki, «Cüce işletmeler -si
zin lâfmızdır - cüce işletmelerle Türk tarımı ge
lişmez. Türk tarımı böyle bir felâketin içinde
dir, onu ancak kooperatifçilik kurtaracaktır.» 
Ben de size... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Müsaade edin de cümlemi bağlıyayım, yani 
siz konuşacaksınız, biz fikirlerimizi söyliyemi-
yeceğiz, sizin gürültünüz arasında biz susacağız 
yok böyle şey... Evet dediniz ki, «Cüce isletme
ler tarzında Türkiye kurtulmaz, ancak koopera
tifçilikle kurtulur. Ben de sizin konuşmanızın 
tahlilini yapıyorum. Diyorum ki, biz de koope
ratifçilikle Türk tarımının kurtulacağına ina
nıyoruz. Ama, ilâve ediyorum, demokratik bir 
kooperatifçilikle. Siz de aynı görüşte iseniz me
sele yok. 

SALİM HAZERDÂĞLI (Elâzığ) — Ne de
mek istediğini anlıyamamışsmız. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Duran Beyefendi, müsaade edin, cümle
mi bağlıyayım, (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) Sayın Hazerdağlı bu kadar asabi olmanı 
anlıyamıyorum yani. 

SALİM HAZERDÂĞLI (Elâzığ) — Demok
ratik olmıyan yolu söyledik mi, biz böyle bir 
şey söyledik mi?... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı söz almak im
kânı varken bağırmak aczin ifadesidir. Aczinizi 
ifade eder, söz vereceğim zâtıalieıize, lütfedi
niz dinleyiniz, fikre tahammül gösteriniz, siz de 

konuşacaksınız, sis de fikirlerinizi getiriniz, el
verir ki, temiz dille getiriniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İnsaf 
ediniz.. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Evet, evet diyorum ki, kooperatifçi
likle Türk tarımının kalkınacağına biz 
de inanıyoruz. Ama, bu kooperatifçi
lik her üyenin hisse senediyle, kandı hıssesiy-
le, kendi rızasıyla kooperatife katılmakla kura
cağı tek yönlü veya çok yönlü istihsal koopera
tifi, kredi kooperatifi, her ne ise efendim, satış 
kooperatifi yoluyla Türk tarımının gelişeceğine 
biz de inanıyoruz. Ama, «Bu, bir felâkettir. 
şu küçük, cüce işletmelerin boğulmasında bu 
kooperatifçikler kullanılacaktır» denilmenin 
altında «mecburi olarak herkesin kooperatife 
ortak olması» kaydı bulunacak mı, bulunmıya-
cak mı? Bulunmıyacaksa mesele yok. Buluna-
caksa işin şekli değişiyor. Bizim ifade ettiği
miz bu. Efendim, dilimmiş, filimmiş falan diye 
birtakım büyük lâflar söyliyeceksiniz. Hazine
den falandan bahsedeceksiniz, ondan sonra biz 
meseleleri fikrî olarak şöyle getirip gerçeklere 
ve ilme g'öre tahlile kalktığımız zaman da asa
biyet göstereceksiniz, ayağa kalkacaksınız. Yok 
böyle şey, yok böyle şey. Tekrar ediyorum. Di
yorum ki, kooperatifçilik kendi rızasına bağlı 
hisselerle iştirak edilen tarzda ise biz onun teş-
vikçisiyiz, biz onun yürütücüsüyüz. Yok, eğer 
herkesin kooperatife zorla ortak girmesini gerek
tiriyorsa, ortak girdikten sonra bütün arazilerin 
birleştirilmesini gerektiriyorsa ve birleştirildik
ten sonra o toprak sahipleri, güya kooperatifin 
ortağı, güya mülkiyete iştirakçi görünüp de 
aslında bir işçi haline düşecekse biz ona karşı
yız diyorum. Bu olmadığı takdirde de o zaman 
soruyorum. Küçük işletmeler kooperatif tar
zında kendi rızalarıyla nasıl birleşecek? Birleş
tiği zaman da herkes kendi toprağını işliyecek 
midir? Yoksa bu topraklar hamur edilip müşte
rek olarak mı işlenecektir? Eğer, herkes kendi 
toprağını işliyecekse kendi rızasıyla toprağını 
birleştirenler arasında istihsal vasıtaları; alet, 
tohum gübre... Müşterek olarak kullanılacaksa 
evet diyorum. Bununla beraberiz diyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi daha faz
la uzatmak istemiyorum. Ama, şu kadarını ilâ
ve ediyorum ki, Sayın Gündoğan müsaade et-
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sinler, ilim en az onlarda olduğu kadar, A. P. 
nde de mevcuttur. Memleket gerçeklerini en 
az onlardan, onlar kadar bilmekteyiz ve biz me
seleleri bu açıdan ele alarak Türkiye'nin geliş
mesine... 

ORHAN KOR (izmir) — Hattâ onlardan 
daha fazla... 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — En azdan diyorum muhterem arka
daşlarım; bu, bir nezaket ifadesidir. Yoksa, ta
biî olarak bu dâvaları ilmen de, memleket ger
çeklerine uygunluk bakımından da çok iyi bil
diğimiz gerek beyannamemizde, gerek getirdi
ğimiz tasarılarda ifade edip orta yere koyuyo
ruz ve benim hiçbir şekilde şu veya bu tarafa 
diye yanlış bir görüşe doğru çekiş halim yok
tur. Mesuliyetimi müdrik olarak, bir Hükümet 
üyesinin dikkat etmesi lâzımgelen hususlara 
dikkat ederek, fikirlerimi arz etmek istiyorum 
ve tekrar ediyorum M, bu ziraat odaları kanu
nu Türk çiftçisinin teşkilâtlanmasını sağlıya-
caktır. Yoksa, Sayın Gündoğan'm dediği gibi, 
düzen değişikliği getirmiyecektir. Doğrudur. 
Düzen değişikliğinin ne mânaya geldiğini, ge
rekiyorsa yüksek heyetiniz çıkardıkları kanun
larla ifade eder ve hangi hususlara nasıl isti
kamet vermesi gerekirse o tarzda o istikameti 
verir. Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; ben, Sayın Ba
kan buraya çıkmadan evvel bu madde üzerin
de söz istemiştim. Fakat, birkaç arkadaş gö
rüştükten sonra söz almaktan vazgeçtiğimi ifa
de edecektim. Bu hazırlık içindeydim. Bundan 
sonraki gelen sekizinci madde üzerinde bâzı 
teknik hatalar var, onun üzerinde duracağım. 
Gayet mülayim bir hava içinde cereyan eden 
bu müzakere neden bu safhaya girdi? 

ORHAN KOR (izmir) — Gündoğan'ın yü
zünden. 

BAŞKAN — Sayın Kor, hemen ben cevap 
arz edeyim ki, yerinden, sıralardan konuşma 
yüzünden oldu. Buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, burada bütçe müzakereleri yapılıyor. 
Bundan daha önemli birçok kanunlar müzakere 
ediliyor, edildi, edilecek. Hiç şüphe edilmez M, 

herkes, bu sıralarda oturan her muhterem arka
daşım... Ben isterdim ki, Bakan da burada bu
lunsun ama, bir mazereti var her halde... 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Buradayım, gitmiyorum. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben ister
dim ki, her arkadaş hiç şüphesiz kendi noktai 
nazarını ifade eder. 

BAŞKAN — Bakan, buradalar efendim, 
tescil etmek için söylüyorum. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Her arka
daş kendi fikrini serbestçe söyler. Grup adına 
söz alan arkadaş da grup adına fikirlerini söy
lem Hiçbir taşekkül kendi siyasi noktai naza
rını, kendi programında yazılı olan esasların 
haricinde mütalâa etmeye mezun değildir. Si
yasi Partiler Kanunu açıktır. Bunun haricine 
çıkıldığı zaman Siyasi Partiler Kanununda mü
eyyide vardır, bu müeyyideleri tatbik edecek 
makamlar vardır ve partilerin lağvedilmesine, 
kapatılmasına kadar cezai vaziyetler burada 
mevcuttur. Şimdi, biz burada bir meseleyi, bir 
konuyu ele alırken, hiç şüphe edilmesin ki, 
muhterem arkadaşlarım C. H. P. nin esas prog
ramı üzerinden meselelerimizi dile getirmişiz
dir. Gündoğan da bunun haricine çıkmış de
ğildir. Zabıtlar meydandadır. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Size gö
re, indî bu. 

EKIÎEM ÖZDEN (Devamla) — Sayın ar
kadaşım, böyle yapmayınız. Siz hukukçusu
nun, indî bir mütalâa beyan etmiyoruz. Haki-
katlar meydandadır, zabıtlar meydandadır, ge
tirirsin okursun. Bakan ne söyledi biz ne söy
ledik, ne cevap verildi. Benim asıl söylemek 
:-.tediğim nokta şudur. Bugünkü Türkiye'
nin ortamı meydandadır. Her türlü dedikodu
lar çıkmıştır, yürümektedir, şiddetlenmekte
dir. Rejimi tehlikede görenler var, görmiyen-
ler var. «Bu partilerle bu iş yürümez» diyen
ler çoktur ve gittikçe çoğalmaktadır. Arka
daşlarım, hiç şüphe etmiyelim ki, biz bütün par
tiler olarak Türkiye'de Cumhuri rejimi, Ana
yasanın hudutları içinde, yürüteceğiz ve yü
rütmeye azimliyiz. Bunun haricinde hiçbir şey 
düşünülemez. 

ORHAN KOR (îzmir) — Şimdiki durumu 
mu müdafaa ediyorsunuz? 
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EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ne kollek-
tivizm, ne komünizm, ne sosyalizm.. Hiçbir esas 
kabul edilemez, Cumhuriyet Anayasası bize 
Sosyal Devlet damgasını basmıştır. Bu Sosyal 
Devlet damgasının içinde bâzı reformları yapa
cağız, yapacaksınız. Bunu biz arzu ediyoruz 
siz bunu getirmaye mecbursunuz... Bu teminat 
sizindir ve siz bunları getirmedikçe bizim itha
mımız altında kalacaksınız. Buna da şüphe 
etmeyiniz, «toprak reformu» diyoruz değil mi, 
siz «tarım reformu» diyorsunuz. Tarım refor
mu, toprak reformu lütfen sizin Hükümetiniz 
başa geldiğinden itibaren mütemadiyen bu kür
sülerde reform, reform diye bağırmıştır, bir 
madde getirdiniz mi? Niçin konuşuyorsunuz 
ya? Getirmediniz ama bu grupun kararı değil, 
müsaade buyurunuz, bu hükümetlerin kaba
hatidir. Evet, bu hükümetlerin kabahati. Şim
di Sayın Bakan burada asabileşti. Ben asabi 
değilim, benim mesleğim avukatlıktır, asabi
yet bizimle beraber yürümez. Asıl mesele şura
dadır, Sayın Bakan şuraya çıkıp da kanunu 
müdafaa edeceğine Halk Partisine olan iğbira
rını veya Halk Partisinden intikam almak, 
ona başka fena niyetlerle taarruz etmek ve o 
niyetlerin altında ezdirme fikrinden vazgeçse 
ne olur yâni, günaha mı girer? 

TARIM BAKANI İLHAMÎ ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Asla, asla. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ve siz Sa
yın Bakan bu yollarda gittikçe size felah yok
tur, siz düşeceksiniz mecbursunuz istifa etmeye 
ve sizi grupunuz istifa ettirecek. 

Hürmetlerimle. 

ÎSA BİNGÖL (Muş) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Muhterem Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım, zannediyorum, bu 
(kanunun müzakeresi için 7 nci celsesini idrak 
ediyorum. Sabırla takibetnıskie olduğum bu ka
nunun müzakeresinde, üzülerek ifade ediyorum, 
kanunun metni ile, muhtevası ile ilgili bir tek 
konuşma şu kürsüde cereyan etmedi, elinizi vic
danınıza kor. takdirlerinizi 'kullanırsanız son 
müzakeresini yaptığımız bu kamun maddeleri
nin tamamen dışındaki konularla zamanı geçiri
yoruz. Eğer kastımız kanunu çıkarrnamaksa... 
kanunun tümü müzakere edilmiş ve kabul edil

miş, maddelerin muhtevasına girmişiz. Ben, bü
tün üye arkadaşlarımdan bilhassa istirham edi
yorum, bu konular tıanm reformu, toprak re
formu, kooperatif çalışmaları, bütün bunlar bu 
kanunun şu andaki muhtevasının dışımda. Lüt
fediniz bunlar bir araştırma konusu olabilir, 
tarım reformu geldiği zaman bunun müzakeresi 
burada yapılabilir fakat lütfetsinler, usul hak
kındaki konuşma isteyişimdeki kastım da budur, 
mevzuun içine girelim zaman geçiyor, zaman 
kıymetli, kanunu biran evvel çıkarmak ve bu 
mevzuda kendilerini rahatça çalışabilir duruma 
getirmemiz lâzım. Ben, üye arkadaşlarımızdan 
istirham ©diyorum, Sayın Bakanım da mevzu
ları izah buyurdular, tenvir ettiler ve arkadaş
lar değıerli fikirler serdettiler, mutlaka bunların 
şeridi de lâzımdır ama kanunun müzakeresi çok 
kısa devreye geldi, bugün bitmesi de lâzım, 
7 nci celsesini de idrak ettik. İstirhamım, lütfen 
muhteva içine gelelim ve 5 nci maddenin, zan
nediyorum bu konularla, Hükümetin düşmesiyle 
hiç münasebeti olduğunu göremedim, onun için 
usul hakkında söz istedim. Huzurunuza gelişim 
için beni mazur göreceğinizi ve bu konuya da 
iltifat edeceğinizi, muhteva içinde konuşmaların 
cereyan edebileceğimi umuyor ve bunu istirham 
ediyorum. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bingöl'ün, usul içerisin
deki temennilerine, iştirak etmemek imkân dâ
hilinde değildir, zaten tüzük bunu âmirdir. An
cak, bir noktayı noksan söyediler onu da ben 
ilâve edeyim. İşlerin sükûnu ve sürati için sıra
lardan da sataşmamak lâzımdır. 

Bir nokta daha var, Riyaset vazifesini yap
mıştır. Defaatle ben bu noktayı muhterem arka
daşlarıma hatırlattım. Hatırlıyacaksmız, bundan 
bir evvelki birleşimde kapanışa yakın sert de
nebilecek nitelikte görüşmelerimiz, sırf bu usul 
nedeni ile oldu. Ama, arkadaşlarımım anlayışına 
sığınmaktan başka çaremiz var mı? Hiç değilse 
bundan sonrasını kurtaralım. 

Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ, bir hu
susu ifade etmek isterim, bu yasa tasarısının 
görüşülmesi müddeti, sacurım, ayın 10 unda so
na erecektir. Bugün hafta içindeki son çalışma 
günümüz olmasına rağmen her halde bugün son 
gün diyorlardır. Zannedersem, henüz son değil 
fakat çalışma günün sonudur. Yine hafızaları-

— 508 — 
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nızda tazedir, daha önce Salı, Çarşamba va 
Perşembe günleri sabah çalışıp bu yasaların çık
masını arzu edan bizlerin bu yasanın çifcmar.na.31 
gibi bir niyet taşıdığımızı bize kimse atı edem ez. 
Bana ve mensubolduğum grupa tabiî. Yasaların 
görüşülmesi sırasında bir defa görüşüyoruz onu 
da, şüphe yok ki, acı konuşuruz, tatlı komili
niz, sadet dışına çıkarız sadet içinde oluruz her
kes iyi niyetle yasanın daha iyi çıkmasına uğra
şır. Bütün mesele budur. Bu, bir siyasi konu de
ğildir ama dar çerçeveler içerisinde yasanın gel
miş metinleri arasında sıkışıp kalmak da yen a çı
karmanda görevli yasama organlarının itibariyi 3 
kabilitelif değildir, üyeler, İçtüzük hüküm! :ri 
gereğince, yasalar üzerinde enine boyuma konu
şurlar. 

5 nci maddede üye kaydı vardır, üyeler içe
risinde de 4 ncü maddedeki asli üyeler içerisin
de kooperatifler vardır. Kooperatifler üye ola
cağına göre şimdi Sayın Bakanın açtığı yolda 
bu asli üyeler olara kooperatifler için bâzı husus
ları gerçek hüviyetine giydireceğiz yahut ger
çeği onlara bir hüviyet olarak giydireceğiz. 

Sayın Bakan, Sayın Gündoğan'ım «Cüce iş
letmeler, tarımda kalkınmamın araçları değildir», 
yahut «Cüce işletmelerle tarım kalkınması ol
maz» sözünü kendi yönlerinden ve tamamen 
kendi partilerinin felsefesi açısından ve uzun 
yıllardan beri toprak reformu ve kooperatifçi
liği benimsiyen ve halka dönük çalışma yöntem
leri içerisinde değerlendirmek istiyen C. H. P. 
ne tevdi edilen hudutsuz ve insafsız bir propa
gandanın ayrı bir tezahürünü burada gördük. 
Sayın Gündoğan «Cüce işletmeler yerine koo
peratiflerin kurulmasını ve tarımda bunların 
kalkınma aracı olmasını» ifade ettiği zaman, 
cüce işletmelerin yerini alacak kooperatiflerin 
cebrî usullerle gelişmesini yahut alınmasını 
ifade eden sarih yahut zımni bir tek kelime söy
ledi mi ki, siz Sayın Tarım Bakanı, buraya ge
lip diyorsunuz ki «Cüce işletmeler olmıyacak 
onun yerini kooperatifler alacak ama bu koo
peratiflere kayıtlar zorla olacak mı olmıyacak 
mı? Kim dedi bunu. Zora işaret eden herhangi 
bir sarih veya zimni ifade burada C. H. P. adı
na veya şahıslarımız adına ifade edildi mi ki siz 
bu ihtiyacı duydunuz? O halde bizim ifade et
mediğimiz hususları burada gelip söylemek, 
yıllardan beri devam edegelen bir siyasi teşek

külün, C. H. P. nin kalkınma için demokrasiye 
inanmış ve gönül vermiş ve tarımda kalkınma
yı yapmış memleketlerin başvurduğu usulleri 
ifade etmesi karşısına çıkan bir siyasi teşekkü
lün propagandasından başka bir şeyi gelip bu
rada ifade etmediniz. Buna lüzum ve ihtiyaç 
var mıydı? Bu polemiği kim açtı Sayın Bakan? 
Biz mi açtık? Sayın Gündoğan ne diyor. Hepi
mizin paylaştığı bir görüş : Tarımda - Ziraat 
Odaları söylüyor - meslekiniz değildir ama yük
sek ziraat mühendislerinin odaları ifade edi
yor. Ticaret ve Sanayi Odaları ziraatle ilgili 
gcrüşlerindle ifade ediyor. Hattâ sizden belki 
daha çok yakınlığı bulunan TÜRKiŞ'in, Er
zurum'da Mayısta yapılan kongresinde dahi 
ifade edilen hususlar bu. Türk tarımı cüce işlet
melerle olmaz, Türkiye'de tarımla ilişiği olan, 
tarım konusunda aklını ve fikrini işleten her
kesin ifade ettiği husustur. Cüce işletmelerle 
tarım kalkınması olmaz; bunu herkes ifade 
ediyor. Ona bir başka isim bulmaz veyahut on
dan herhangi bir şekilde başka mânalar ara
mazsınız da, bunu biz ifade ettiğimiz zaman, 
niçin gelir de buraya dersiniz ki «cüce işletme
ler yerine kooperatifler diyorlar ama, bunun
la bizimle beraber midirler? Kooperatiflere üye 
kaydında zorlama olacak mı, olmıyacak mı?» 
Bunu kim söyledi. Bu ibareye benzer birşey mi 
ifade edildi? Hiçin bu polemiği yapmaya vesile 
hazırlıyorsunuz ve Sayın Bingöl'ün dediği gibi 
sadet dışına çıkılmaya sebebolidunuz? Sayın 
Gündoğan burada umumi bir felsefeyi ifade et
tikleri zaman siz - biraz önce de ifade ettiği
niz gibi sizde de olan bilgiyi göstermek için, 
sanki bilgi yansının içine girme ihtiyacı var
mış gibi - «bizde de vardır. A. P. sinde de bilgi 
vardır, Halk Partisinde vardır da bizde yok 
mudur işte biz de onu gösterelim ve Halk Par
tisine bunları ifade edebileyim» dediniz. İfade 
edilmeden bunları söylediniz. 

Kooperatifler, tarımda kalkınma aracıdır. 
1081 Anayasasının kooperatifleri himaye etme 
(hükmünü Kurucu Mecliste, 50 üyeyi bulundu
ran C. H. P. İller gönülden istemişler ve bunun 
davacısı olmuşlardır, bunu getirmişlerdir. On
ların getirdiği ve oylan ile tasvibettiği, 9 Tem
muz oylamasında da yurdun en ücra köşesin
deki C. H. P. nin, analarının sütü gibi helâl 
ve beyaz oylarını verdikleri Anayasanın, bu 
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hükümleri içerisinde yer alan kooperatifçilik
ten bizim anladığımız husus Saym Bakanın 
dönüp bize çevirmek istediği «demokrasi, usûl 
müdür, değilmidir», demokrasinin sahibi olma 
iddiasında eğer bir kişi veya bir siyasi teşek
kül ararsanız, çok sonlara kalırsınız. Anayasa
ya kırmızı oy verenler, kırmızı oy vermeye teş
vik edenler karşımıza çıkarak bize demokra
si dersi veremezler (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Biz diyoruz ki, kooperatifçilik kalkınmada 
vasıta ve araçtır. 1113 müdür, sayısını hatırlı-
yamıyorum, geçen sene çıkmış olan Kooperatif
ler Kanunu bizim zamanımızda hazırlanmış, 
Hükümetimiz zamanında sevk edilmiştir. Ta
mamını hatırlamıyorum ama gerekçesine ait 
hükümler kısmen hafızamdadır, birkaç defa 
söylemişimdir, hafızama daima güvenim var-
dr - bizim Kooperatifler Kanununun gerekçesin
de, Hükümet olarak benim de imzam mevcut
tur, açıkça ifade ettiğimiz husus şudur: koope
ratifler demokratik esaslara dayanacaktır ve 
kooperatiflerde üyelerin hür iradeleri ancak ba
şarı unsurıdur. Biz bunu ifade edeceğiz, ge
rekçelerimizde getireceğiz ve bu hükümlere sa
hip çıkacağız. Diyoruz M, üyelerin, kooperati
fe giren herkesin, iradelerindeki hürriyet ve 
serbesti asıl olacak. Ve biz şuna inanmışızdır ki, 
kooperatiflerin başarısı için Almanya'da, Fran
sa'da, Belçika'da veya Holanda'da tatbik edilen, 
bilhassa Danimarka"da tatbik edilen tarım 
kooperatiflerinin başarısını sağlyan, üyelerin. 
iradesidir. Nitekim Ziraat Odaları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesini istiyen bâzı 
hususlarda kooperatiflere yer veriliyor ve 
arkadaşlarımız, Hayrettin Uysal ve diğer ar
kadaşlarının kanun tekliflerinde getirdikleri 
koperatifierin serbest iradesi, üyelerinin ser
best iradesi aranmaktadır. Serbest iradeyi çiftçi
nin Ziraat Odalarına kaydı hususunda, bağlayı
cı hükümlerinin değiştirilmesini ilk kez istiyen 
de yine, yaptıkları kanun teklifleri ile, C. H. P. 
ne mensup milletvekilleri olmuştur. 

Şimdi, bütün bunlar dururken, sanki C. 
H. P. ne bir yönü ile bir hücum vesilesi vere
bilir ve iz tutacak zannı ile kooperatif deniyor 
ve <:bu kooperatiflere üyeler cebri yolla mı ge
lecek» diye soruluyor. Bunu bize söyleyip de 
cevabını mı almak istiyorsunuz? Bunu rahatlık

la verebliriz. Bunun aksini mi söylemişiz de, bi
zi icbar ediyor ve buraya getiriyorsunuz? Bun
ların hiçbirisi bizde yok. Ama şeyhin kerame
ti kendinden menkûl, şimdi hem onu söyliye-
ceksin, hem de döndüreceksin. «O halde bera
ber olacağız». Siz beraber misiniz, yoksa değil 
misiniz? Evvelâ bunu öğreneceğim. Bizim be
raberliğimizi temine boşa gayret etmeyin. De
mokratik yol ve usullerde birlik ve düşünce 
itibariyle beraber olmak istiyorsanız çok önde 
giden C. H. P. ile siz beraberliğinizi ilân, hat
tâ ilân değil, buna gönülden bağlı olduğunuzu 
göstermeye mecbursunuz. Biz buna mecbur de
ğiliz ki, gelip ifade ediyorsunuz? 

Bir düzen değişikliğinden de bahsettiniz ama, 
anladınız ki, cevabı yahut tepkisi gayet sert ola
cakta, bıraktınız. Düzen değişikliğini istiyoruz, 
bu düzen değişikliği içinde kooperatifler de 
yer alacaktır. Düzen değişikliği Anayasa içe
risinde, Anayasanın temin ettiği hak ve hür
riyetler yanında, ekonomik imkânların sağlan
masıdır. Sosyal devlet ilkesinin asgari şartla
rını bu vatandaşlara temin etmek için düzen 
değişikliği şarttır. Bugünkü düzen adaletsiz
dir, bugünkü düzen haksızdır, bugünkü düzen 
vurguncu düzendir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sömürücü 

düzendir.. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, müsaade eder 

misiniz? Sayın Atalay müsaade eder misiniz?.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Köylüyü, 

halkı, yığınları ıstırap içinde yaşatan bir avuç 
insanı, mutlu biraderlerini ve.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay lütfeder misiniz?.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve mutlu 

biraderlere bütün memleketin insanlarını.. 

BAŞKAN — O halde kestim Sayın Atalay; 
boşuna konuşuyorsunuz kestim. 

Sayın Atalay, bana söz hakkı tanımıyorsu
nuz? Bunu rica ettim vermiyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Şunu rica edecektim zatiâliniz-

den, sadedin dışındayız. Buna müsamahamız 
da oldu ama, bir noktada uzatmayın diyecek
tim. Buyurunuz söz zatiâlinizindir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayhay Sa
yın Başkan, kooperatiflere halkımızı alıştırma-
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ya mecburuz. Sayın Bakan özellikle siz bu hu
susta çok dikkatli olmaya mecbursunuz. Biz, 
Türk halkını, Türk köylüsünü ki, bâzı acı tec
rübeler görmüş kooperatif idarecileri bâzı yer
lerde bâzı kötü hareketlerde bulunmuştur. Köy
lü kooperatiflere pek yatkın değildir. Türkiye'
de özellikle tarımda kooperatifler kurtarıcı yol
dur, Şimdi, siz Tarım Bakanı olarak gelir bu
rada kooperatifçiliği istiyen C. H. P. nin karsı
sında, «Bu kooperatifler cebri mi olacak, değil 
mi?» diye söz ederseniz, biz karşılığını verirsek 
ve bunu dedikodu hudutları içerisinde dahi, kıs
men de olsa, bir görüşme konusu edersek, koo
peratifler yaralanır. Buycnü ile tepkiyi göster
dik. Sizin dikkat etmeniz gerekirdi. Yani koo
peratifçilik hususunda küçük işletmeler yerine 
kooperatifler kurulur derken sizin bir mâna 
aramanıza hiç ihtiyaç yoktur. Kooperatifleri bu 
bakımdan zedelemeye değil, güçlendirmeye mec
buruz. özellikle Tarım Bakanı olarak sizin bu
na çok dikkat etmeniz gerekir idi. Kooperatif
lerin üzerine gölge düşürmiyelim, kooperatifçi
lik kurtuluş yoludur, onu her yerde, her şek
liyle destekliydim. Bu da size düşmektedir. 
Bir daha bu hususta lütfedin de «0. H. P. koo
peratifçiliği» derken veya bis ifade ederken 
«cebridir, değildir», bu gibi ifadelere hie lüzum 
ve ihtiyaç yok. Bizim bunu müdafaaya da ih
tiyacımız yok ama, benim hassasiyet gösterip 
hemen gelip bu konuda - Saym Başkanın dedi
ği gibi gerçi biraz da sadet dışı olmakla bera
ber - ifade etmek istemem şu endişemdendir : 
Tarımda geri kalmış memleketiz, tarımda isra
il'in çok gerisindeyiz. Tarımda Suriye'nin geri
sindeyiz. Bu kadar geri kalmış bir ülke nüfu
sun % 70 inin üstündeki kısmı tarımda çalışı
yor. Plân, % 58 e indirmek istiyor ama bir tür
lü indiremiyoruz. Tarımda çalışan insanlar millî 
gelirden en az payı alır, tarımda yaşıyan insan
lar mağaralarda yaşamaktadır, özellikle im 
Bingöl'ün seçim bölgesi Muş'taki vatandaşlar. 
Tanm bu halde iken., siz ne derseniz deyin, 
Plân ne derse desin, tarımda kalkınmanın yegâ
ne yolu kooperatifçiliktir, kooperatiflerdir, öyle 
olunca kooperatifleri şu yanından, bu yanından 
tutup kuşkulu bir şekilde göstermeye hakkınız 
yoktur Saym Bakan. Bilmem anlatabildim mi 
kaygımı? 

Sevgilerimle. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, münakaşalar 
sırasında hakkınızı yedim, sıranızı Saym Âta-
lay'a verdim. Şimdi onun yerine siz görüşüyor
sunuz, buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım, hiçbir üzün
tüye mahal yoktur, çok kısa arz edeceğim. Şu 
anda «keşke söz istemeseydim» der gibi bir ha
lim de var. Çünkü, daha önce Sayın özden ve 
sonra da Sayın Atalay gerekli bilgiyi verdiler. 
Yalnız birkaç husus, bâzı doğrular üzerinde 
birleşmemizde fayda vardır, onun için tekrar 
söz aldım. 

Sosyal gerçekleri bilerek, ama tarih içinde 
onları izliyerek birtakım verileri kabul ederek 
fikirler bina etmeye mecburuz. 

Türk toplumu, Anadolu üzerinde Devlet 
kurduğundan bu yana ve özellikle tarım yapı
lan toprakların mülkiyetinin şahsileşmeye baş
ladığı 1850 lerden bu yana, özel mülkiyet mev
zuu olan topraklar üzerinde iki biçimde tarım 
yapar. Birinci biçim, toprak sahibinin o topra
ğı işlemeye yeteri kadar üretim araçları vardır, 
sermayesi vardır, buna şahsi üretme, şahıs üre
timi, ferdi üretim denir. Ama, ikinci biçim bir 
üretim, vardır, Türkiye'de. Tarımsal arazi husu
si mülkiyete bağlanalıdan sonra, ikinci bir üre
tim biçimi vardır. Türkiye'nin tarihinde var
dır, halen devam eder. O üretim biçimi de ime
ce usulüyle üretim biçimidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NÂZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Yarıcılık. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İmece 
başka şey. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İmece 
başka şey. Müsaade ederseniz anlatayım. Çok 
imeceye gitmiş, imecede bir çift öküzü bulunan 
bir ailenin çocuğu olarak, imecenin adamlarına 
ekmek götürmüş olduğumu hatırlıyorum da, 
söyliyeyim. Müsaade buyurun canım efendim. 
imece şudur : Tarım topraklarında tarımsal fa
aliyette, üretimde bulunan özel mülkiyet sahibi 
tarımcı ailelerin tarlalarının tarıma hazırlanma
sında, elden gelirse - giderek tabiî - ekiminde, 
sonra bâzı ahvalde toplanmasında, istihsal araç
larını ve sermayelerini bir dereceye kadar, alet 
olan sermayelerini, kendi aralarında üçer, beşer 
birleşerek topladıkları bir üretim biçimi vardır. 
Halen Türkiye'de böyle bir üretim biçimi cari-
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dir. Buna imece suretiyle tarım yapmak derler. 
Bu tıpkı Roçhdale'daki İngilizce telâffuzu bel
ki roçdeyl'dir, birkaç fakir isçinin ücretleriyle 
geçinemediği, sömürü düzeninden kurtulmanın 
başka çaresini bulamadığı bir dönemde, nasıl 
bir araya gelip küçücük kooperatifler kurma-
siyle kooperatifçilik başlamışsa, Türkiye'de de 
tarımsal üretimde ferdi üretim biçiminin yanında 
ne kolektif, ne komünal, ne de başka biçimde 
arazi mülkiyetini, ya da tarımsal üretim aracı 
mülkiyetini şahsi mülkiyet dışına çıkarma ama
cı gütmiyen, çıkarmıyan ve fakat koopere eden; 
cooperer, operation ameliyat, iş, koca beraber
lik ifade eder. Fransızca bilen arkadaşlarını 
beni bağışlasınlar. Koopere eden bir sistem 
var idi. Ama, adı kooperatif değildi de imece 
idi. Yine de var. Çünkü tarım topraklarının ha
zırlanmasında, büyük sabanların çekilmesi için 
3 çift, 5 çift hayvanın bir araya gelmesi gere
kir idi. Traktör denen nesneden dünya henüz 
nasibedar olmamış idi. İşte kooperatifçilik dü
zenini öneren C. H. P. nin naçiz sözcüsü, yahut 
C. H. P. nin biraz sonra okuyacağını beyanna
mesinde yazılı üretim biçimi hiç de her hangi 
bir yerden ithal edilmiş yabancı doktriner bir 
üretim biçimi değildir. Halis, topraklarımızın 
içinden çıkmış, halkımızın kendi kendine bul
duğu bir kooperasyon, bir müşterek üretim 
- tâbir caizse - biçimidir. Binaenaleyh, Türki
ye'de tarihî gerçekleri çok iyi bilen, tarihi ya
pan bir partinin - bir ölçüde - kooperatif düşe
ninden ne anladığına merak sarmak ciddî ola
rak bir ruhsal noksanlık olur. Nasıl merak sa
rarsınız, bu kooperatiften C. H. P. ne anlıyor 
diye? Birtakım şüpheler ve endişeler izhar eder
siniz? O G. H. P. ki, tarih içinden gelen olay
ları bir araya getirerek, getirerek; getirerek 
gerçekçi bir ekonomi politikası modeli ortaya 
koyabilmiş bir partidir. 

Gelelim demirperde gerisindeki kooperatifle
rin mevcudiyetinden işkillenerek, gökte bulut 
var misali, C. H. P. nin önerdiği kooperatifçi
likte, böyle bir kooperatifçilik olur mu dediği
niz zaman, büyük bir yanılgıya kendi elinizle 
düşersiniz. Sosyalist ekonomi politikası, sosya
list üretim biçimi içinde tüm ekonomi doktrini 
içinde kooperatifin yeri, anlamı, görevi, yapısı 
başkadır. Liberal kapitalist yahut karma eko
nomi düzeni içinde kooperatifçiliğin .yeri, dü-
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zeni, yapısı, görevi başkadır. Bu ikisinin, güya 
sözlerinin benzemesinden, ikisinin de aynı ikti
sadi amacı sağlamak için kurulduklarını, bina
enaleyh Cumhuriyet Halk Partisinin acaba han
gisi olabiîeceğii düşünmek, tekrar ediyorum, 
kendi eliyle yanılgıya düşmenin tipik örneği
dir. Bir araç genel ekonomi düzeni içinde ken
disine verilen amaca yönelir, o amacı tahakkuk 
ettirirse, o amacra ismi ne olursa olsun, o ge
nel ekonomi politikası içinde mütalâa edilir. 
Böyle değerlendirilir, Türkiye'de sosyalist eko
nomi politikası yahut sosyalist düsen yok iken, 
sosyalist bir parti olduğunu veya olmadığını 
söyiiyenler, söyîemiyenler bu meselede sosya
list ekonomi politikası içinde kooperatif düzeni 
gereklidir diye beyan etmeden, kitabına yaz
madan, nasıl olur da kapitalist ekonomi politi
kası içindeki kooperatifçiliğin, sosyalist ekono
mi politikası içindeki kooperatifçilikle eş anla
ma geldiği zehabına kapılabilirsiniz? Efendiler, 
önemli olan, araçlar değildir, oynadıkları rol
dür ve hangi genel düzen içerisinde çalışırlar
sa, onlara ne isim verirseniz verin onların eko
nomik değerleri, yapıları, görevleri, amaçları 
başkadır. Karıştırmak bir illettir, bilirim. O za
man da insan fevkalâde zor duruma dü^er. Ha
sıl söylersiniz, bunu? Benim sözümden siz alın
dınız biliyorum. Bak ben ne dedim : «Biz bu 
Ziraat Odaları Kanununu, özellikle tarımda dü
zen değişikliği yapmaya yeterli ya da hattâ, 
iddia ettiğiniz gibi, çiftçi vatandaşı örgütleme
ye salih ve bu yüzden de çiftçi vatandaşın kal
kınmasını sağlamıya yararlı bir düzen, bir araç 
kabul etmiyoruz. Ne var ki.» dedim. - Zabıt ya
zarları arkadaşlarımdan rica ettim, getirmedi
ler. - «Ne var ki, 1965 te yetki istiyoruz, «Halk
tan yetki istiyoruz» ismiyle yayınladığımız be
yannamemizde gayet açık ve seçik bir ifadeyle 
ortaya koyduğumuz göûşümüzû ve inancımızı 
dile getirdim.» Bundan evvelki konuşmaları
mın birinde; yaygın kooperatifçilik hareketinin 
gerçekleşme safhasına girmesiyle birlikte Ziraat 
Odalarının görevi kooperatif birliklerine devre
dilmelidir» diye bir hüküm koymuşuz. Ve bu se
bepledir ki, bundan sonradır ki. bugün hakika
ten arkadaşlarınım birçoklarının dile getirdik
leri, fakat çok muhterem bir arkadaşımın te
minat vermesi dclayısiyle üserine gitmediğim 
şu ödentiler meselesinin de evisviyotle ve tani-
atiyle kalkacağını söylemişiz, işte ben; «Bizim 
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için bu kanun bu anlamı taşıyor, bizim progra
mımızda yazılı olduğu için böyle istiyoruz, biz, 
Aslında, yoksa siz, bu kanunla ne örgütleme, 
ne de kalkınma yapamazsınız.» dedim. Demek 
ki, siz 0. H. P. nin Birinci Beş Yıllık Plânda 
kooperatifçilik sektörünü nasıl ele aldığını, na
sıl geliştirdiğini, nasıl bir düzen değişikliği ara
cı olarak kullanmak istediğini; ikinci Beş Yıl
lık Plânda da aynı kooperatifçilik düzeninin ol
duğu gibi Birinci Beş Yıllık Plândaki amaçları 
ile, yapısı ile benimsediğini bilmiyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 10 dakikanız 
var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunlar 
yetmiyor diyelim, bilmiyorsunuz diyelim, şu di
yelim, bu diyelim. Peki, bu Tarım Kredi Koope
ratiflerini, Tarım Satış Kooperatiflerini kuran, 
bugüne kadar eriştiren iktidarın C. H. P. oldu
ğunu da bilmiyor musunuz? Köy kooperatifle
ri kurulması düzenini C. H. P, nin başlatıp; 
- bakınız Türkiye'de o günden bugüne devam 
edegelen fakat A. P. iktidarının mâni olduğu 
için, belki gereklidir belki değildir üzerinde 
araştırma yapmadım, köy kalkınma kooperatif
lerine son verdiği, - birtakım kooperatif biçim
lerini de önerdiğimizde sizin malûmunuz değil 
mi? Hattâ bâzı köy kalkınma kooperatifleri 
üyelerinin Almanya'ya gitmesi için öncelik ka
zandırılması lâzımgeldiğine dair çıkardığımız 
bir düzenlemeyi, hakikaten köylünün iyi kabul 
edip ve bu kooperatifleri kurduğu ve Almanya'
ya gidip oradan da birtakım yabancı sermaye 
anlamına, tâbiri caizse, o anlamda değil tabiî; 
yani dış kaynakların bize aktarılması anlamına, 
ybancı demek istemiyorum, aktarılması süreci
nin işlediği bir hengâmede siz buna mâni olma
dınız mı? Bunu da bilmiyor musunuz? Şimdi 
soruyorum. Yarın Ziraat Odaları mükemmel bir 
tasarı hazırlatıp ya da bir teknik geliştirip bü
tün köylerde kalkınma kooperatifleri kurulma
sını Ziraat Odalarına - ki bu üçüncü madde
de var - görev olarak verirse karşısında dura
bilecek misiniz? Şimdi demek ki, nereden ba
karsanız bakın, arkadaşlarımın da ifade ettiği 
gibi, C. H. P. ne karşı biriktirilebilecek ne kadar 
husumet varsa üstte kalmak, iktidara gelmek, 
çok oy almak, sizin hasır, ihmal edemediğiniz, 
esaslı sermaye olarak kullandığınız çok eski 
bir tekniktir. Maksadınız bilgisizliğinizden, an

lamadığınızdan, C. H. P. fikirlerinin şu yeya bu 
mânaya geldiğine dair kuşku duyduğunuzdan 
değil, ne derece Halk Partisi husumeti varsa ve 
sizin hesabınız buna dayalı olduğu için, biraz ev
vel de ifade ettiğim gibi, bütün bu verilere rağ
men mutlaka Halk Partisini, biraz bir yerlere 
bulaştırmak, hafiı tertip halk gözünde kuşku
ya düşürmek âdeti sakimenize son vermenizi is
tirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal?. Yok. 
Sayın Mustafa Tığlı, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu Parlâmento
da huzur içinde, nezahet içinde; nezaket için
de konuş amamanın ve konuşanı dinlememenin 
azabını duyan, arkadaşlarınızın başında demı-
yeyim ama, en çok azabını duyan arkadaş
larla beraberim. Evvelâ bunu tesbite mecbu
rum. Ak konuşalım, kara konuşalım; doğru 
konuşalım, eğri konuşalım. Ama mutlaka neza
het içinde konuşalım ve nezaket içinde dinliye-
lim. Birinci şart bu. 

Sayın Bakan buradan konuştu; Allah için 
söylüyorum, Halk Partisine zımni bir telmihte 
bulundu. Yani zorla kooperatif kurmak yolu 
ile bir sosyalist gidimin taraftarı imiş gibi 
jestlenen bir edada bulundu. Ama nezahet 
içinde bulundu, gayet hassas bir kslme ile bu
lundu. Bu hassasiyet Halk Partisinin nazarın
dan kaçmadı. Bu da güzel bir şey. Ama 
Halk Partisi senatörlerine düşen vazife, ayağa 
kalkıp fellik fellik bağırmak değildir. Size 
yakıştıramam, muhterem arkadaşlar. Sizin ne-
zahetinize, nezaketinize bu bağırmayı yakıştı
ramam. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, bütün bunlar ifa
de buyuruldu. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Çünkü, bu 
benim hukukumla alâkalı. Ben huzur içinde 
dinlemeye mecburum. Benim hukukumu ihlâl 
etmiş olursunuz. Ama Saym Bakan bize telmih
te bulunmuştur, cevap vereceğiz deseydiniz, ki 
dediniz de. Şurada Sırrı Beyefendiyi birçok 
ahvalde, asap bozucu bir taktiğin içinde oldu
ğunu bilen insanım, bu kanaatteyim. Fevkalâ
de taktikçidir, fevkalâde asap bozucudur, bi
raz insafı azdır; buna rağmen bugün efen
dice konuşmanın örneğini vermiştir ve şu sıra
lardan maahaza öksüren bile olmamıştır. İşte 



0. Senatosu B : 23 7 . 1 . 1971 O : 1 

bizim Halk Partisi Grupu ile farkımız budur. 
Bir Sim Atalay Beyin, Sayın Bakanın konuş
ması hilâfına bir kanaatin içinde olduğunu, 
kendisine haksız tarizde bulunduğunu en veciz 
şekilde, en edebi ve en ilmî şekilde anlatmış 
olmasına rağmen ve böylece bizim Bakanın ten-
kid etmiş olmasına rağmen, şuradan öksüren 
dahi olmamıştır, işte bu bizim grupumuzun 
özelliğidir. Sayın Gündoğan, kendi partisinin 
görüşünü ve kooperatif anlayışını en iyi şe
kilde izah etmiştir ve ben bundan şeref duy
dum. Rahatlığa da kavuştum. Ama niçin biz 
sükûnet içinde dinledik, efendilik içinde din
ledik de, şurada Sayın Bakanımızın konuşma
sını ayağa kalkarak 10 defa bağırmak suretiyle 
karşılamışlardır? Niçin A. P. mensubunu şu
radan konuşurken; «Allah aşkına susun, beni 
dinleyin, Allah askına» demek mecburiyetin
de bırakırsınız? Rica ederim, her iki taraf bu 
cihete ehemmiyet verelim. Ak konusalım, ka
ra konuşalım, hatalı konuşalım, tasrih edelim; 
ama efendice konuşalım ve efendilik içinde 
dinliyelim. 

Şimdi arkadaşlar, bu usulü mütalâamdan 
sonra ben; «ne için A. P. sinde, anladıkları; 
gibi, bir Halk Partisi beğenmemezliği, düşman
lığı vardır ve bu düşmanlıktan oy koparmaya 
çalışırlar» diyen Fikret Beyin mütalâasına ce
vap vermek istiyorum. Bu, gerçek var. Bizim 
A. P. camiasında bir Halk Partisi korkusu var
dır; bu korku bir düşmanlık halini almıştır. 
Ama neden? Bunun sebebini anlamaya mecbu
ruz. Bu benim düşmanlığım, korkum değil 
büyük camianın, 5 milyon seçmenin. Asıl sos
yolog, asıl siyasi, bu 5 milyon seçmen, neden 
Halk Partisinden korkar, hattâ bu korkusunu 
düşmanlık derecesine getirir? Bunu bilecek, bu
nu anlayacak. îşte onu anlamamışsınız, ben 
anlatacağım. 

Şimdi, bir bozuk düzen teranesi başlamıştır 
S - 5 sene evvelinden beri. Bozuk düzen, sömü
rü düzeni... C. H. P. bu düzenin kahhar düşmanı 
halindedir. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, ben zatıâlinize 
madde üzerinde söz verdüm. Vakıa güzel bir 
konuşma yaptınız, usul hakkında istifadeli olu
yor diye de bir müddet de müsamaha ettim. 
Ama konuşmanız bir sataşma olarak anlaşılır 
da... 

MUSTAFA TIĞLI ('Devamla) — Hayır. 

BAŞKAN — Hayır, sataşmadır. Sataşma bâzı 
isnatlardır. Söz isterlerse vermek zorunda olu
rum, o takdirde de yapmak istediğine şeyi yık
mış olursunuz. Ben sadece hatırlatıyorum. Bu
yurun. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Peki, efen
dim, peki, hayhay. Sataşma telâkki edecekle
rini zannetmem. Bozuk düzeni kahhar şekilde 
müdafaa ediyorlar demek, sataşma değil; vâki. 

BAŞKAN —- Efendim, yani sataşmak mutla
ka kötü söz söylemek mânasına değil, bir fiıkir 
isnadediyorsunuz. Bir kütlenin kendilerinden 
korktuğundan bahsediyorsunuz. E, parti bura
da gayet tabiî söz ister, isterse ben veririm, 
mecburum. Halbuki çok temiz niyetlerle burada 
konuştuğunuza hiç şüphe yok. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Beyefendi, 
<dz verebilirsiniz ama, ben sataşmanın hangi ah
valde sataşma olduğunu bilmem için kendime 
göre bir düstur bilmem lâzım. Nasıl konuşayım 
ka, sataşma olmasın? Benim bunu bilmem lâzım. 
Bu düstur; sataşma haksız isnattır. Sayın Gün
doğan buraya geldi konuştu dersem sataşma 
olur mu? Vâki haksız değil. Ama, kahhar şekil
de bir sömürü düzeninin iddiasını yapıyorlar 
dersem sataşma olur mu? Olmaz. Mesele bu. 

Şimdi efendim, 30 seneden beri Cumhuriyet 
kanunlarını tedvin etmiş olan ve tek parti halin
de bu memleketi idare etmiş olan bir siyasi züm
re, "bşrr siyasi cemaat, bir Halk Partisi 30 sene 
sonra sömürü düzeninin sanki A. P. si sahibi 
imiş gibi, sanki Adalet Partisi mucidi imiş gibi 
Adalet Partisine karşı böylesine sömürü düzeni 
iddiasında bulunamaz. Asgariı tevazu, asgari si
yasi nezaket, bizim de gafletimize makrun ola-

J rak, bizim de gafletimizle çıkmış bulunan ve bir 
i sömürüye mesnet olan eski kanunları değişti

relim demek icabeder. Sömürü düzen bir elli 
j senelik mazinin eseri olarak mütalâa ediliyorsa, 

bunun en az 30 senesi sizıindir. Dâva bu. Binaen
aleyh bir sömürü ve soyguncu düzenin sahibiy-
miş gibi bize isnatta bulunursanız bunun reaksi
yonu maalesef sert oluyor. Değin, sömürü düze-
ns varsa beraber yaptık. (O. H. P. sıralarından, 
«Hayır, hayır» sesleri) 30 senesini siz, 20 sene
sini biz... O halde mazinin hataları doîayısiyle 

i bugünkü... 
İ ° 
I SALİM HA2ERDAĞLI (Elâzığ) — 20 sene-
s de siz bozdunuz. 
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BAŞKAN — Şimdi Sayın Tığlı, görüyor mu
sunuz bakın nereye gidıiyor, ne yapmak istediniz, 
ne buldunuz. Crörünüz, bakınız.. G-eliniz benim 
ikazıma uyunuz... 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Anlatayım 
efendim. Esasında benim... 

ORHAN KOR (İzmir) — 40 senedir milleti 
soydunuz, biz 6 senedir iktidardayız... 

BAŞKAN — Bakınız görüyorsunuz... Sayn 
Tığlı, lütfen madde üzerinde... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Kor, sana cevap vermeye lüzum yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bizim 40 se
nede soyduğumuzu siz bir senede soydunuz. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — O devirde 
Atatürk de vardı, Atatürk'le birlikte mi soy
duk?... (Karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — Şrimdi şu 'konuşma tarzı içinde 
•bir netice almaya imkân var mı?... 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, yani... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, kaç defa rica et
tim, ikaz ettim niçin ısrar ediyorsunuz?.. Rica 
ederim, artık madde üzerine geliniz.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ata
türk millete hibe etti. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yazık, 
yazık. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yazıklar ol
sun. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Sonra 
muhterem arkadaşlar, Saym özden arkadaşımız, 
Sayın özden Beyefendi, Anayasanın getirdiği 
reformları tahakkuk ettirmezdeniz mutlaka düşe
ceksiniz diye hitabeder ve bunu kaideten Halk 
Partili arkadaşlar, senatörler daima söylerler. 
Acaba Anayasanın getirliği reformları mutlaka 
ve kemaliyle getirmeye mecbur muyuz? Bunu 
maddi ve iktisadi, şartlar kısıtlamamış mıdır? 
Anayasanın - zannediyorum. - 41 nci maddesi 
bunu bir maddi imkânla mukayy e dolarak mü
talâa etmemiş midir? Devlet, sosyal ve iktisadi 
imkânlar bulduğu nisbette demez mi?... Elbette 
der. Evet, bugün bir toprak reformu Anaya
sada vardır. Ama bugün benim Devletim, bende 
istiyorum, buna maddi imkân bulamamışsa niçin 
bunu yerine getirmediniz diye bir düşme ve yı
kılma ithamiyle müteradif olarak hitabedersiniz? 
Muhalefetin meselesi ikazdır, düşme ile yıkılma 

ile tehdit değildir, Eğer yıkılmak bu kadar 
acı bir şeyse 20 seneden beri iktidarı kaybetmiş 
olmanın biraz da asabını duyarak, hicabını du
yarak biçolmazsa saygı göstermek lâzımdır. 
(C. H. P. sıralarından «Niçin hicap duyalım» 
sesleri) (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu ko
nuşma sana yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, artık sözünüzü kes
tim, sözünüzü kestim Saym Tığlı, boşuna konuş
mayınız. (Saym Mustafa Tığlı'nm mikrafon 
kesik olduğundan, anlaşılmıyan sözleri) Boşuna 
konuşmayınız sözünüzü kesmiş bulunuyorum, 
(0. H. P, sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — (Mikrofon 
kesik olarak) Anlatayım... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Daha ne 
anlatacaksın? 

BAŞKAN — Saym Tığlı sadede gelmediğiniz 
için sözünüz teknikman kesilmiştir. Tekrar açı
yorum, sadedden ayrıldığınız dakikada tekrar 
keseceğim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Hayır, şu
nu demek istiyorum arkadaşlar, neye yalvarttı
rıyorsunuz, izah edeceğim.. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Tığlı, 
siz kürsüye çıktınız nezahat dâhilinde kamaşa
lım esasını vazettiniz; usul hakkında bir de na
sihat verdiniz. Hepimiz güzelce dinledik. Kendi 
koyduğunuz kaideyi kendiniz bozdunuz. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Canım, ha
tâ yaptıysam tashih ederim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Tığlı, rica ederim, görüş
menizi ikmâl ediniz. Madde üzerinde daha bir 
şey söylemediniz, henü?;, Madde üzerinde bir tek 
kelimenizi işitmedim, rica ederim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) •— Ben diyo
rum ki,.. Eğer iktidardan düşmek bir hicap ve
silesi ve bizi bununla itham ediyorsanız o hicap 
sizde de vâkidir diyorum. Halbuki hicap değil
dir demek istiyorum. Siz de düşersiniz, biz de 
düşeriz, diyorum. Utanma demektir, hicap. 
Eğer bizi iktidardan düşmekle utandırmaya ça* 
Ihıyorsanız siz... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, sözünüzü kestim, 
efendim, (Başkan tarafından mikrofon kesildi) 
Sözünüzü kestim, rica ederim artık kâfi,... 

Başka söz istiyen var mı efendim?... Sayın 
At alay söz istiyorlar... (Mikrofon kesik olduğun-
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dan Mustafa Tığlı'nm anlaşılmıyan konuşmaları) 
Sayın Atalay, ben bir şey rica ediyorum, sizden. 
Söz hakkınız vardır; sisin arzu ederseniz, bura
ya gelmenizi cnliyecek bir kuvvet de yoktur. 
Ama rica ediyorum geliniz bunu burada bırakı
nız... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız Sayın 
Tığlı, iktidardan düşmek hicaptır sözünü geri 
alıyorlarsa.... 

BAŞKAN — Değildir dedi... Değildir dedi 
ve tavzih de etti. Teşekkür ederim. 

Başka sez istiyen var mı efendim?... Yok. 
O halde bu maddeyle ilgili Sayın Atalay'm bir 
takriri var, ben okuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci madde metnindeki «nizamname» keli

melerinin çıkarılarak yerine «tüzük» kelimesinin 
eklenmesini saygılarımla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Komisyon katılıyor mu efendim?... 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-

BEYLİ (Sinop) — Efendim, bu tasarı 6964 sa
yılı Kanunun birkaç maddesinin değişikliğidir, 
başka bir kanun değildir. Sayın Bakanın da 
izah ettikleri gibi, dil birliğini temin etmek için 
aynen eski kanundan alınmıştır. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yani kanunun bir parçasında 
terimleri değişirse büsbütün tecanüs sağlıyalım 
derken bozarız diyorsunuz, katılmıyorsunuz. 

Sayın Bakan?... 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri okudum, oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi üzerinde müzakereleri bitmiş olan 5 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine birinci maddede nıevzuubahis, ilgili ka
nunun 8 nci maddesi üzerinde müzakereye başlı
yoruz. Maddeyi okutuyorum. 

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
ntlar, genel kurula iştirak edecek delege ve 
yetkililere : 

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

olarak gönderirler. 
Sez istiyenler?... Halen Sırrı Atalay söz iste

miş... Ekrem özden arkadaşımızı ilâve ediyorum. 
Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler, 
8 nci madde, tasarının ifade ettiğimiz sibi, nasıl 
bir görüş içinde hazırlandığını ve buraya kadar 
geldiğinin ayrı bir ifadesidir. 

8 nci madde, oda umumi heyetinin toplan
tısı ve görevlerinden bahseder. Bu arada, 
«umumi heyetin görevleri, oda meclisini teşkil 
edecek üyeleri seçmek, oda faaliyetleri hak
kında temennilerde bulunmak ve direktifler 
vermektir.» deniyor. 

Biraz önce tartışılan şu üyelerin iradesi, 
şu demokratik usul,.. Görüyorsunuz oda umu
mi heyetinin hiçbir karar alma yetkisi yok. 
Ne Yapacak? Sadece umumi heyet oda mec
lisini teşkil edecek üyelerini seçecek. Bu ka
rar oluyor. Oda faaliyetleri, hakkında te
mennide bulunacak ve direktifler verecek. Ni
çin kararlar alamıyor? Oda meclisi kendi böl
gesiyle ilgili, tarım konularında niçin ka-
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rar alamasm? Karar alma yetkisi bulunmasın? 
Direktifler verecek, temennilerde bulunacak. 
Ama karar verme yetkisi ormıyacaktır. Direk
tifi kime verecektir, oda umumi heyeti? Oda 
idare heyetine verecektir, bir direktif ola
caktır. Bu direktif karar anlamında değildir 
ve oda idare heyetini bağlamaz. Bir karar 
ayrı niteliktedir, direktif ayrı niteliktedir. 
O halde, oda idare heyetini bağlıyacak ve ora 
yükümlülük verecek kararları demek ki, oda 
umumi heyetleri alaımyacaklardır. 

Ben bir teklif veriyorum 8 nci madde içer
sinde, o da umumi heyeti kendi ziraat odaları 
bölgesindeki çiftçi ailelerinin kooperatifler 
kurmalarını destekliyebilsin. İşte demokratik 
Usul bu. Oda umumi heyeti kendi bölgesin
deki çiftçi ailelerini kooperatif kurmaya teş
vik edecek tedbirleri alsın, zoraki değil, ted
birleri alsın. Bu tedbirleri temin etsin ve bu 
tedbirlerin şartlarını hazırlasın. Ayrıca, umu
mi heyet, çiftçi ailelerinin kredi ihtiyaçları 
hakkında Türkiye Ziraat Odalar Birliğinde 
toplanmak ve Hükümete tevdi edilmek üzere 
gerekli bir muhtırayı hazırlamak ve karara 
Ûbağlamakla yükümlü olsun. Tanın kalkın
masında eğer Ziraat Odaları bir etki sağlıya-
cak ise, onların bugünün şartları içerisinde, 
bunu temin edecek yetkilere de sahilfcolması 
ve kararları alması iktiza eder. Kalkınmada 
yer yüzünde geri kalmış ülkeler bir usulü 
bulmuşlardır. Bu da kredi sistemidir. Kredi 
sistemi, teknik hususların yanı başında, kalkın
mak için önemli bir faktördür. Tarım kredileri, 
bizim konsolide kredi hacmi içersinde büyük bir 
azınlığı teşkil eder. Ziraat Bankası kredileri 
büyük bir kısmı ticari kredilere, hattâ Ziraat 
Bankası kredileri bâzı mutlu kişilerim özel okul
larının senet işlerinde ve onların yatırım işlerin
de kullanılır. 

Zavallı tarımda çalışan köylü kredi bulamaz
ken, tacrTım kredileri yağma edilir, 74 lira 59 
kuruş ortalama kredi alan yüzbinlerce çiftçi 
ailesi mevcuttur. 74 lira 59 kuruşla yetinen ta
rımda çalışan çiftçi ailesi vardır, çiftçi ailesi, 
insan da değil. Millî gelirden düsen payın da 
noksanlığını hesaibederseniız İlkel hayat şartları 
içerisinde kıvranan Türk çiftçi ailesi için Ziraat 
Bankası tek kaynaktır. Halbuki bunun çok kay
nak olması lâzımdır. Yeri gelmişken ifade ede
lim, Adalet Partisi iktidarı dedeminde komis

yonda bir defa dahi görüşülmesini temin ettire
mediğimiz, Tarım Kooperatifleri Bankası kurul-
oo3i hakkında, bir buçuk sene evvel kanun tek
lifim vermişiz, komisyonda dahi, tek bir görüş
me yaptıranıamışızdır, görüşme nasibolmamış-
tır, Brnu şunun için ifade ediyorum, kredi kay
naklan Ziraat Bankasına inhisar ettirilmekte
dir, Ziraat Bankası da kredi dağılışını bu hüvi
yet içerisinde bulunduruyor. Bütün bunlara rağ
men, bu dar ve bu tek kaynağa rağmen, Ziraat 
Bankası kredilerinden, ziraat odası bölgesinde
ki çiftçilerin ihtiyaçlarını tesbit edebilmek, hiç 
olmazsa gayrimenkul ipotek zorunluğundan bâ
zı. yetiştiricilerin istediği krediyi kurtarabilmek 
için, gerekli muhtıraları hazırlamak ve Ziraat 
Odaları Birliğinde toplayıp, Hükümette değer
lendirmek üzere, umumi heyetlerin bunu karar 
altına alması gerekir. Bu da mı yapıcı değildir, 
bu teklifde mi her hangi bir şekilde zorlıyan ve
yahut her hangi bir şekilde bir emredici tedbir
dir. 

1. Ziraat odaları oda umumi heyetlerinin 
karar alması yetkisi olsun, 

2. Çevredeki çiftçilerin tarım kredilerini, 
ihtiyaçlarını objektif olarak tesbit edebilsin ve 
bütün bunlar Türkiye çapında Ziraat Odaları 
Birlisinde toplansın ve Hükümette değerlendi-
rilebilsin. 

Objektif şekilde yağma ve sömürüyü önliye-
bilsin. Ben bilirim ki, Ziraat Bankası kredileri, 
çiftçi ailesine verilmek için bin bir güçlük çıka
rılır, ama çiftçilik ile uzaktan yakından ilgisi 
olmıyan kimselere rahatlıkla bir milyonluk kre
di verilir. Küçücük Kars vilâyetinde, başka yer
leri almıyorum, 1970 yılı hayvan ihracatı için 
Ziraat Bankası Kars'taki otelciye bir milyon lira 
kredi vermiştir. Bunlar gerçek, bunlar çok ağır 
ve çok olan gerçekler. Bir milyon lira Ziraaît 
Bankası kredisi verirsin, ama öbür taraftan da 
300 lira, 400 lira, 500 lira Ziraat Bankasından 
kredi almak için kapı kapı dolaşan insanlar var
dır, Et - Balık Kurumu kredilerini alamazlar. 
Çünkü, gayrimenkul ipoteği istenir. Bizim köy
lerde toprak mülkiyeti henüz bir nizama sokul
mamıştır. Tapu yoktur, gayrimenkul ipoteğini 
veremez, Yetiştiricilik kredisini Muş'ta, Kars'ta 
ve Erzurum'da köylü alamlaz. Yetiştirici alamaz, 
kasabadaki bakkal, kasabadaki eşraf veya top
rak ağası Ziraat Bankasından besicilik, yetiştiri-
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cJHk kredisini alır, ama a sil müstahak olan ciftci 
şilesi ise alamaz. 

Bunlar Türkiye'nin gerçekleri, bunlar bu 
zamanın veya o zamanın değil, önemli olan 200 
senenJı, 5G0 senenin hesabı değildir, bugün için
de bulunduğumuz bu dar boğazdan kurtarabil
mektir. Yoksa siz şöyle yaptınız, biz böyle yap
tık, bugün var mı sömürü düzeni yok mu, bu
günün sömürü düzenimden kurtulmak istiyo
ruz, braım sebep ve nedenleri üzerinde isterse-
i-cz uzun usun görüşebiliriz. Ama biz bugünkü 
-pr^îan Göylüyccftız. Ziraat odaları umumi he
yetlerinde bunlar karar altına alınabilsin ve 
'bunları gerçek çiftçi ailelerinin Ziraat Bankası 
(kredi ihtiyaçları ve alma yollarında söz sahibi 
edebilelim, Bu da mı imkân dâhiline .konmaz? 
Bunları söz sahibi edelim, bu kararları alıp ver
meye. Bunun için önerge vermiş bulunuyorum, 
rica edeceğim bu önergeye iltifat buyurun. Say
gılarımla. 

'BAŞKAM — Sayın Ekrem Özden buyurım 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben bir şeyin açıklığa varması için 
sez aldım. Bu kanun Komisyondan geçtikten 
sonra,, ben dâhil değilim, ben muhalifim, Komis
yon Mazbata Murarriri yani, bunu. trnsiıı eden 
arkadaşımız. «Millet Meclisinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir», diyor. Yani 1 nci mad
denin içindeyiz şimdi. Bu maddeler kabul edil
miş, tâ ki yürürlük maddesine kadar. Demek ki, 
hiçbir tadil görmemiş. Fakat, derhal söyliyeyim 
ki, bu kanun tadil görmüştür. Meselâ, bakmış 
8 nci malide olarak, benim elimde bir metin var 
Millet Meclisinden geçmiş bir metin. Burada ne 
yazıyor, «umumi heyet toplantılarına tarşmla 
ilgili, teşkilât temsilcileri de davet edilir. Ancak 
bunların seçme ve seçilme hakları yoktur* de
niyor. Bende böyle. Gelelim bizim Komisyonu
muzun Miilst Meclisi metnine «seçme, seçilme 
ve ey verme hakları yoktur* diyor Demek ki, 
(Millet Meclisinden «ve» ile gelmiş, biz burada 
•«virgül* göstermişiz. Bu doğru mudur, değil 
imidir, bunun açıklığa varmasını rica ediyorum, 

BAŞKAN — Sayın özden, hassasiyet bu
yurduğunuz hususta malûmat sunayım. 

Sizin elinizdeki metinde öyle olduğu tah
min ediliyor. Fakat bizim zabıtlara tescil etti

ğimiz, okuduğumuz madde metni gerçeğe, ya
ni Mecliste alınmış bulunan son şekle uygun
dur. işte Meclisten gelen de burada aynen var. 
Okuyorum, şimdi. 

«Seçme, seçilme («ve» varmış üstü çizil
miş) ve oy verme hakları yoktur.» 

Bu şekilde gelmiş, efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Efendim, 

Cumhuriyet Snatosunun metninde öyle değil
dir. 

«Seçme, (virgül) seçilme ve oy verme hak
ları yoktur.» diye yazılıdır. 

BAŞKAN — Evet, doğrusu da öyle zaten. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Metinde 

böyle değildir. 
BAŞKAN — Metin böyle, efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Tashih ede

lim. 
BAŞKAN — Sizin elinizdeki tashihsiz ola

nıdır. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Tashih ede

lim. 
BAŞKAN — O halde ben aslını, bize gel

miş olan metni gönderiyorum: 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Üzerinde 

«Millet Meclisinden gelen metin» diye yazılı. 
Ya bu yanlıştır, sahtedir veya oradaki yanlış
tır, 

BAŞKAN — Bize gelmiş olan metni zatıâ-
linize gönderiyorum. Bir tetkik buyurun. 

İSA BİNGÖL (Muş) — «Sahte» lik lâfını 
kaldırınız artık. 

Sayın Başkan, «şu sahte» lâfını geri alsın. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben bura
dan okuyorum. 

BAŞKAN — Evet, gerçek olduğu gibi 
okunmuştur. Şimdi söz.... 

İSA BİNGÖL (Muş) — «Sahte» lâfını geri 
alsın. 

BAŞKAN — «Sahte» kelimesi, biliyorum 
bir maksat ile söylenmiş değildir. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben mi 
vurdum, bunu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, siz yaptınız diyen 
yok. Böyle bir ithamda bulunan yok. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — O halde?.. 
BAŞKAN — Hayır, sizin yapmadığınız bir 

şeye mutlaka «sahte» demeniz de lâzımgelmi-
yor, tabiî. Yani, kelimede birşey var, ortada 
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bir sahtekâr aramak lâzımgeliyor, aksi takdir
de. Lütfedip, buyurun, söyleyin. Buyurunuz 
söz veriyorum, zatıâlinize. 

İSA BİNGÖL (Muş) — «Sahte» kelimesini 
tashih etsin. 

BAŞKAN — Her halde kanaatimce bir sür-
çü lisandır. Bu mânada anlamak lâzımdır. Baş
ka türlü anlamıya zaten imkân yok. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Millet Mec
lisinin damgası var, Sayın Başkan, bunun üze
rinde. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Şimdi bir takrir okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddeye 6 ncı fıkra olarak aşağıdaki 

metnin ilâvesini saygı ile talebederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Oda umumi heyeti kendi ziraat odaları böl
gesindeki çiftçi ailelerinin kooperatifler kur
maları, çiftçi ailelerinin kredi ihtiyaçları hak
kında Türkiye Ziraat Odaları, Odalar Birliğin
de toplanmak ve Hükümete tevdi edilmek üze
re gerekçeli bir muhtırayı hazırlamak ve kara
ra bağlamak.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, görüşmekte 
olduğumuz kanun tasarısı, kooperatifler kanun 
tasarısı değildir, Ziraat Odaları kanun tasarısı
nı görüşüyoruz. Sayın Atalay'ın bahsetmiş ol
dukları değişiklik, önergesindeki hususlar koo
peratifler kanun tasarısını ilgilendirmektedir. 

Bu bakımdan katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Hü

kümet? 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. Oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Şimdi, maddeyi olduğu gibi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yine tasarının birinci maddesinde mevzuu-
bahis kanunun değiştirilmek istenen 9 ncu 
maddesi üzerinde görüşeceğiz. Okutuyorum. 

Oda Meclisi 
Madde 9. — Ziraat Odası Meclisi, umumi 

heyet tarafından iki yıl için seçilen ve umumi 
heyet üye tamsayısının yarı sayısında üyeden 
teşekkül eder. 

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

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

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

BAŞKAN — Saym Sırrı Atalay siöz iste
mişlerdir; başka da sez istiiyen yoktur. Bu
yurun Saym Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 9 ncu madde
nin son fıkrasının metinden çıkarılmasını bir 
ör erge ile teklif ediyorum. 

9 ncu madde : «O yerdeki tarımla ilgili 
teşkilât ve müesseselerin temsilcileri ile çift
çilerin sosyal ve ekonomik pr'oblemleri ile 
alâkalı ve yetkili müesseselerin temsilcileri oda 
meclisinin müşavir üyesidirler» der. 

Halbuki, biliyorsunuz, 4 ncü maddede oda
nın üyeleri derpiş edilmiş. Odanın asli üye
leri, odanın fahri üyeleri, müşavir üyeleri, 
4 ncü maddede var. 9 ncu maddede ayrıca 
müşavir üys'ler şunlar, şunlardır der. Bil
mem burada buna ne lüzum ve ihtiyaç var? 
Ne diyor 4 ncü maddede?.. «Müşavir üyeler; 
oda meclisi, bir; idare heyetleri, iki vo 
odalar birliği, üç. Bu üç yerde, umumi heyet 
ve idare heyetinin lüzum görlüdükçe fikir ve 
tecrübelerinden istifade nıaksadiyle kendileri
ne başvurulan kimselerdir. Burada ne di
yor? Oda meclisinin toplantısına müşavir 
üyeler gelecek. Müşavir üyeler hususu satan 
var. Müşavir üyelerin kimler olduğu belirli.» 
O yerdeki tarımla ilgili teşkilât ve müessese
lerin «Bunlar gelecekler, ancak bımlarm oy 
hakları yoktur. 

Saten Türk mevzuatında ve Türk Huku
kunda asili üyelerin dışında bir üyenin oy ver-
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me hakkı mevcut değildir. Buna da lüzum 
yoktur. Gelecek, ama oy vermiyeeek. Malûmu 
ilâna lüzum yok. Hkukun umumi prensipleri 
içerisinde ifade edilen bir hususu ayrıca ge
tirip burada zikretmeye lüzum yoktur. 

Bunlar, neyi bize gösteriyor?.. Bu kadar 
dikkatsiz, bu kadar rastgele hazırlanmış me
tinleri yahut Meclisin çalışmalarını... 0 hal
de ikinci bir Meclise lüzum yok. Görülecek 
'hatalar, görülecek noksanlar düzeltilmek 
istenecek, ama, ikinci Meclis diyecek ki, yok 
Iben bunları düzeltmemekte kararlıyım. 

Müşavir üye var nıı? Var. Derpiş ettik 
mi, 4 ncü maddede? Ettik. Müşavir üye, oda 
meclisine?.. Tamam. İdare Heyetine?.. Tamam. 
Odalar birliğine?.. Tamam. Müşavir üye bu 
üç yere de gelebilecektir. Oda meclisinin ne
sine gelecek?.. Toplantısına. Buraya müşavir 
üye zaten geliyor. 4 ncü maddenin müşavirler 
(kısmında zaten var, o. Peki, burada buna ne 
lüzum var? Mahzuru ne diyeceksiniz? Fazla 
mal göz çıkarmaz. Var mahzuru. 

Burada 4 ncü maddenin esprisi şu : «Oda 
meclis ve idare heyetleri ve Odalar Birliği 
umumi heyeti ve idare heyetine lüzum gö
rüldükçe fikir ve tecrübelerinden istifade 
maksadiyle başvurulan kimselerdir.» Umumi 
prensibi koyuyor. 

Burada ne olacak şimdi?.. «O yerdeki ta
rımla ilgili teşkilât ve müesseselerin temsilci
leri ile çiftçilerin sosyal ve ekonomik prob
lemleri ile alâkalı ve yetkili müesseselerin tem
silcileri oda meclisinin müşavir üyelidirler» 
der. 

Bunlar birbirinden farklı iki müessese 
getiriyor. Hangisi müşavir olacak, şimdi?.. Bu
rası mı müşavir, orası mı müşavir? Gördü
nüz mü, bir de problem çıkacak. Müşavir üye 
o zaman kim olacak, müşaavir üye unvanını 
hangisi almış olacaktır? Bir şeyi getirdiğiniz 
zaman mahzuru da kendiliğinden meydana çı
kar. Lüzum yok buna. Umumi prensibi ge
tiriyor, 4 ncü madde, bu prensibi koyuyor. 
Artık buna ihtiyaç yok. Oy verime hususun
da hukukun umumi prensipleri vardır. Yani 
bunu neye getirmiş? Ben bunu anlıyamıyo-
rum ve lüzumsuz bunlar . 

Bu sebeple ben çeşitli anlaşmazlıklara da 
yol açabilir düşüncesiyle 9 ncu maddenin bu 

son fıkrasının çıkarılması için bir önerge veri
yorum. Tabiî takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, madde de, «Oda 
meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasından bir 
başkan, bir başkanvekili seçer» cümlesinden 
sonra gelen fıkrayı tamamen çıkarıyorsunuz, 
değil mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — «O yerdeki» 
diye başlıyan fıkranın tamamen çıkarılma
sını istiyorum. 

BAŞKAN — «O yerdeki» diye başlıyan 
fıkrayı tamamen çıkarıyorsunuz, 

Başka söz istiyen var mı, efendim? 
Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin son fıkrasının çıkarılma

sını saygı ile arz ederim 
Kars 

# Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-
BEYLi (Sinop) — Katılmıyoruz. 

TARIM BAKANI ÎLHAMİ ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

idare heyeti 

Madde 11. — Ziraat Odası İdare Heyeti, oda 
meclisinin iki yıl için kendi arasından seçe
ceği yedi üyeden teşekkül eder. 

Oda idare heyeti her yıl seçilmiş üyeleri 
arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir 
muhasip seçer. 

BAŞKAN — Söz sırasında olanlar; Sayın 
Atalay buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz istiyen 
var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeye geçmeden evvel, şimdi bir 
teklif geldi, tetkik edilmek üzere müsaadenizi 
rica ediyorum. 

Demek ki, 15 nci madde değişikliği arzu edil
memiş. Fakat takrirde 15 ve 28 nci maddelerin 
değiştirilmesi teklif ediliyor. Önergenin 15 nci 
maddede değişiklik yapılmasını istiysn kısmı
nı aynen okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6964 sayılı Kanunun 15 ve 2 8 nci madde

lerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Madde 15. — İmkânları nıüsaidolan odala
rın birer başkâtibi bulunur. Oda başkâtibi Zi
raat Fakültesi veya Ziraat Okulu mezunu ve 
tercihan yabancı memleketlerde tahsil veya 
staj görmüş olanlardan, bu nitelikte istekli bu
lunmadığı takdirde lise ya da ortaokul bitiren
lerden idare heyetince seçilir ve Oda Meclisi
ne atanır. Başkâtip odanın işlerini çevirmek
le görevlidir. Bütçesi elverişli ve işi çok oda
larda ayrıca kâtip ve muhasebeci atanabilir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor 
mu?.. Katılmıyor. Hükümet?.. Katılmıyor. Tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 17 nci maddeyi okutuyorum. 

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

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

İl kongresi üye tamsayısının yandan 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) İl dahilindeki odaların senelik çalışma 

programları ve raporları, uygulama sonuçlan 
V3 karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri, 

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

lışma programları 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 karşılanıl'. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isti-

yen sayın üye? Yok.. 17 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN •— 18 nci maddeyi okutuyorum. 
idare heyeti ve oda meclisinin feshi 

Madde 18. — Oda idare heyeti ve meclisle
rinin feshi aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

a) idare heyetlerinin feshi : 
Oda meclisleri; idare heyetlerinin, çalışma

ları meslekî ahlâk ve memleketin umumi men
faatleri ile ahenkli olarak yürütmemesi, mev
zuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması. 
siyasetle uğraşması hallerinde feshedip yanile-

rini seçebilir, yeni idare heyetleri feshedilenlerin 
süresini tamamlar. 

b) Oda meclisinin feshi, 
1) Oda meclisleri üye tamsayısının yarısın

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

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

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

SIRRI ATALAY (Kars) — 18 nci madde üze
rinde söz istiyorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Aadana) 
— 18 nci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde Sayın 
Atalay, Sayın Mete söz istediler. Sayın Atalay 
saten söz sırasında evvelce var. Sonra Sayın 
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Artukmaç var, Sayın Mete'yi de kaydediyo
rum. 

Efendim, Sayın Atalay'da söz sırası buyu
run. 

iSIRRI AT ALAY (Kars) — 18 nci madde, 
idare heyeti ve oda meclisinin feshini hüküm 
altına almaktadır. İdare heyetini oda meclisi 
gayet rahatlıkla feshetme imkânını getirmiş 
ibuluRuyor, bu tasarı. Oda meclisi, kaşını gözü
nü beğenmediğinden veya siyasi sebeplerden 
dolayı idare heyetini çok rahatlıkla feshetme 
imkânına sahiptir. Sayın üyelere bu kısmı oku
yacağım. 

«Oda meclisleri; idare heyetlerinin, çalış
maları meslekî ahlak ve memleketin umumi 
menfaatleri ile ahenkli olarak yürütmemesi, 
mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kul
lanması, siyasetle uğraşması» hele şu hüküm 
gayet elâstiki «hallerinde feshedip yenilerini 
seçebilir, yeni idare heyetleri feshedilenlerin 
süresini tamamlar.» 

Oda meclisi 14 kişi, oda meclisi 15 kişi; ida
re heyeti 7 kişi, 7 kişi 7 kişi nasıl feshedecek? 
Birinci problem bu. Kaç kişi kaç kişiyi feshe-
decektir? Yani sayısı birbirine eşit bir toplu
lukta aşağı - yukarı birbirine eşit kişileri bir
isime feshettireceksiniz. Çünkü idare heyeti, 
umumi heyetin arasından o da umumi heyet 
14 - 21 kişiyle olacaktır. 14 - 21 kişilik bir he
yetten bunun ya bir katı ya iki katı olacak bir 
heyeti feshetme yetkisini vereceksiniz. Bu ken-
dildiğinden güc bir şey olduğu gibi, fesih nasıl 
olacaktır? Hangi çoğunluk aranacaktır? Şiirdi 
oda meclisinin kendi kendisini fesih için mad
denin (b) fıkrasının 1 nci bendinde hüküm 
vardır. Şu kadar müracaat olacak ve üyelerin 
şu kadariyle oda meclisi feshedilecek. Bu hük
mü getirmiyor sunuz? Normal Bir fesih için bi
ze teminat. Fesih talebi şu şarta bağlı olacak, 
f enetmek için de şu şartlar aranacak, iyi ama. 
eda meclisinin, icra organı olan idare heyaiini 
fczhstmek için bu şartlar yok. Nasıl feshede
cek, Feshederken burada niçin 3 2 yi ariyamı-
yoruz, şu şartı arıyamıyoruz? Çünkü, oda, mec
lisinin sayısı 14 - 21 arasında olacağına gorfi, 
7 kişilik bir şey de daima onun yarısı olacaktır. 
Zaten 14 olacaktır. 14 kişilik bir topluluktan 
7 sinin feshine karar verebileceksiniz, birisi 
ta^kan oldumu tamam. Yani 7 kişi 7 kişiyi fes-

__ b 

hetme imkânını getiren bir sistem içerisinde 
oda idare heyetlerini nasıl huzur içinde çalıştı
racak siniz? Bilesiniz ki, iktidar hiçbir zaman 
ebedi değildir. İktidar partisi mensupları be
ğenmiyorsa, eğer karşı taraf bir idare heyeti, 
iktidar partisine mensup değilse, iktidar parti
si men.su.plu oda meclisi rahatlıkla gözüne ka
şına kızarak idare heyetini feshetmek imkânına 
sahibclacaklardır. Nihayet bunlar antidemokra
tik hükümler. Bunun maJhzurları ortada, Bu 
sebeple ya beraber çaresini bulalım fesih için 
bir teminat koyalım yahut idare heyetlerini ga
ranti içinde çalışma imkânlarına sahip kılabil
mek için bu hükmün çıkması lâzım. Var mı te
minatı, soruyorum komisyon başkanına? idare 
heyetlerini feshetmek için oda meclisi tarafın
dan bir nisap aranıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NA2IM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Hayır. 

•SIRRI ATALAY (Devamla) — Yok. Nisap 
aranmadığına göre, hiçbir şeyin teminatı yok 
oda meclisi kaç kişi? 14 - 21 kişi. Sayın Komis
yon aldanıyor mu, 14 ilâ 21 kişi değil mi oda 
meclisleri? 

CEÇİCî KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Evet. 

SIREI ATALAY (Devamla) — idare heyet
leri 7 kişi, bâzıları 14 olacaktır. 14 kişi, 7 kişi
lik idare heyetlerini feshedebileceklerdir. Te
minatı da yoktur. Bir karışıklığa yol açmaz mı? 
Bunu düzeltmiyecek miyiz? Düzeltmiyeceğiz 
derseniz, düzeltmezsiniz. Ama ben istiyorum ki, 
hal çaresini, çözüm yolunu beraber bulalım, dü
zeltelim. Ben yanlış söylüyor isem, benim endi
şelerimi giderin, yoksa hep beraber bunu dü
zeltecek bir hüküm bulalım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 

SABIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Sırrı Atalay'm endişele
rine bendeniz de katılmaktayım. Burada oda 
meclisi; sübjektif olarak hemen hemen idare 
heyetini ortadan kaldırıp yerine yeni bir idare 
heyeti ikame etmek yetkisine saihiptir. Bunun 
bir teminata, bağlanması lâzımdır, hiç olmazsa. 
Oda meclisi feshettikten sonra, idare heyeti 
üyeleri münferiden veya müştereken mahkeme
ye başvurarak belirli bir süre içerisinde, mahallî 

http://men.su.plu
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sulh mahkemesine meselâ başvurarak, bu tasar
rufun uygun olmadığını ileri sürerek haklmıı 
alabilmek imkânını vermeli ve bu suretle bun
ları bir teminata kavuşturmalıdır, kanaatinde
yim. Onun için ben bir önerge takdim ediyo
rum. Bu önergemde 2 nci fıkradaki «Oda mec
lisleri idare heyetlerinin, çalışmaları meslekî 
ahlâk ve memleketin umumi menfaatleri ile 
ahenkli olarak yürütmemesi, mevzuata uyma
ması, görevlerini kötüye kullanması, siyasetle 
uğraşması hallerinde «ki, bunların hepsi takdi
re bağlı, keyfî hareketlerin yapılmasına mucip 
sebepler oluyor, bunu da bu arada arz edeyim,» 
«feshedip, yenilerini seçebilir» cümlesinden son
ra, «feshedilen idare heyetinin üyeleri, tebliğ 
tarihinden itibaren beş gün içinde mahallî sulh 
mahkemesine toplu olarak veya ayrı ayrı itiraz
da bulunabilirler. Mahkeme bir ay içinde karar 
vermek mecburiyetindedir.» şeklinde bir hüküm 
koymak suretiyle bunları teminat altına almış 
oluruz. Bu hususta bir önerge takdim, ediyorum, 
önergeme iltifat buyurulmasmı arz ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN" — Söz sırası Sayın Mete'de. Sa
yın özden, kaydettim. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; bendeniz bir ta
dil teklifi verdim, bu madde hakkında, o kısma 
ilişkin görüşlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 18 nci maddenin 
son fıkrasında, «Bu hallerde meclis yeniden teş
kil olunur. Yeni meclis kendisinin süresini ta
mamlar. Feshedilen meclisin yeniden teşekkülü
ne kadar bu kanun ve nizamnamede gösterilen 
görevlerin ne şekilde ifa edileceği Tarım Bakan
lığınca belirtilir» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, oda meclisinin üs
tünde birlik vardır. Birlik yönetim kurulu var
dır, birlik umumi heyeti vardır ve birlik yönetim 
kurulu vardır. Tarım Bakanlığının vesayetini 
oda meclisine kadar götürmesi demokratik pren
siplerle bağdaşmaz kanısmdayim. Oda meclisi
nin feshi halinde meclis görevini nasıl ifa e ile
ceğini mutlaka bir şekle bağlamak lâzım. Ama, 
bu Tarım Bakanlığı tarafından olmaır.a-ı g~.v~-
kir. Hiç sebep yok. Devletin vesayetini, bl ; ida
re vesayeti hukukunun mevcudoMuğrmu biliyo
ruz ama, bıınıin oda meclisine kadar indirilme

sine hiç lüzum yok. Bu sebeple bendeniz tek
lifimde diyorum ki; «Bu kanun ve nizamna
mede görevlerin ne şekilde ifa edileceği birlik
çe belirtilir.» Bunu kabul buyurduğunuz tak
dirde, daha demokratik bir sekil olur. Tarım 
Bakanlığının lüzumsuz yere oda meclislerine 
kadar inmesinin önüne geçilmiş olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bal

kan, muhterem arkadaşlar; komisyonda da bu 
naddenin teminat maddesi olmadığını arz etmiş
tim. Hakikaten madde gayet elâstiki. Siyaseti 
kötüye kullanmak istiyen her hangi bir vatan
daş bulunursa, her hangi bir görevli bulunursa, 
bunun vazifesini siyasi bakımdan kötüye kul
lanmak ihtimali var. Onun için madde, iyi bir 
şekilde tanzim edilmemiştir. Teminat vermiyor, 
demokratik prensiplere uymuyor. Muhalefeti: i 
de yazmıştım zaten, raporun altına, 

Bir de bir nokta var, arkadaşlarım gayet sa
rih bir şekilde anlattılar. 7 kişi 7 kişiyi feshe
diyor. Peki ne olacak 7 kişi 7 kişiyi feshettik
ten sonra? Bu feshedilenlere bir hak vermiye-
cek misiniz? Komisyonda bu müzakere edildi, 
arkadaşım derin bir hukukçu; canım dedi Da
nıştay yolu açıktır. Bu biraz uygun geldi arka
daşlarıma, kabul ettiler. 

Şimdi arkadaşlarım soruyor, Danıştaya mı, 
mahallî hukuk mahkemesine mi, sulh mahkeme
sine mi nereye olduğu belli değil. Burada hiçol-
massa maddeyi değiştirmiyeceksiniz, eğer bu 
feshedilen arkadaşlara, ister bu arkadaşlar mu
halefette olsun, ister iktidardan olsun, yani mağ
dur olmuş vaziyette olabilir bu arkadaşlar, her 
hangi bir telâkki ile bu 7 kişi 7 kişiyi feshede
bilir, bu adamlar nereye gidecek? Buna bir hak 
vermeniz lâzım. Bu hakkı nerede kullanacak, 
onu da sarih olarak bilmemiz lâzım. Bugün 
Danıştaya diyorsunuz, Danıştaya gider aylarca, 
yıllarca kalır orada;, ondan sonra da bu idari 
tasarruf değildir, bu mahallî asliye hukuk mah
kemesine aittir der, döner geri gelir. Onun 
için siz, lütfen merciini de tâyin buyurunuz da, 
kanunu dört başı mamur çıkarınız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Halil özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kanım. muhterem arkadaşlar; burada şüphe ve 
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tereddüt yok. Artık bugünkü mevzuatımıza 
göre umumi hükümlere gitmek ve umumi hü
kümlere bakmak hepimizin hakkı. Meselâ, bu
gün mevzuatımızda muhtar, kaymakamlık tara
fından her hangi bir şekilde olursa olsun, va
zifesinden alındığı zaman doğrudan doğruya 
ilk yapacağı şey Devlet Şûrasına dâva açmak
tır ve yürütmeyi durdurmaktır. Ve bunun yüz
lerce misalini biz gördük. Hergün yapıyoruz. 
Binaenaleyh, burada idare heyeti bir fesh ka
rarı alırsa, idare heyetinden her hangi bir üye
nin ilk başvuracağı yer, umumi hükümler ge
reğince Danıştay'da dâva açmak ve hattâ yü
rütmeyi durdurmak ve netice dâvayı almak
tır. Bunda şüphe edecek bir şey yok. Bu bir fu
zuli kelime, fuzuli yazışma olur, bence. Danış
tay yolu bugün Türkiye'de idari tasarruf olan 
her yerde vardır, arkadaşlar. Binaenaleyh, bu 
da bir idari tasarruf olduğuna göre başka hiç
bir yol yoktur, ne mahkemeye gidilir, ne başka 
bir yere gidilir, doğrudan doğruya Devlet Şû
rasına gidilir ve dâva açma hakkını alır. Bina
enaleyh, şüpheye lüzum yok. Metin gayet iyi 
yazılmıştır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiysn var 
mı?. Yok. Şimdi 18 nci madde ile ilgili birisi 
Sayın Artukünaç'ın, diğeri de Sayın Mete'nin 
olmak üzere iki değişiklik takriri var. Bunları 
sırası ile okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile, 1476 sıra sayılı 

tasarının 18 nci maddesi sekizinci satırındaki, | 
«siyasetle uğraşması hallerinde feshedip yeni
lerini seçebilir» ibaresinden sonra; (feshedilen 
idare heyetinin üyeleri, tebellüğ tarihinden iti
baren beş gün içinde mahallî sulh mahkemesine 
toplu olarak veya ayrı ayrı itirazda bulunabi
lirler. Mahkeme bir ay içinde karar vermek 
mecburiyetindedir) cümlesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederini. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — önergeniz kabul edildiği tak
dirde Sayın Artukmaç, gene aynı fıkranın son 
cümlesi bakı kalacak değil mi? 

«Yeni idare heyetleri feshedilenlerin süresi
ni tamamlar.» Demek ki ,bu araya girmek üz2- ! 
re takriri okuttum. Komisyon katılıyor mır? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE- I 
BEYLİ (Sinop) — Hayır. j 
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BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM BAKANI İLHâMİ SRTEM (Edir

ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. O halde tak

riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Benim önergem 
var. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın At alay in öner
gesi sıra bakımından daha yukarda, Sayın Mus-
lisittin Yılmaz Meşe, 18 nci maddenin son fık
rasında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arzu 
ediyorlar, Bu hallerde Meclis yeniden teşkil 
olunur. Yeni Meclis eskisinin süresini tamam
lar. Feshedilen Msclk.in yeniden teşekkülüne 
kadar bu kanun ve nizamnamede gösterilen gö
revlerin Ks şekilde ifa edileceği birlikçe be
lirtilir,:. 

Sizinki son fıkrayı tamamen alıyor değil mi? 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Eir kelime değmiyor. Tarım Bakanlığınca yeri
ne «birlikçe» deniliyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

G-EÇİöİ KOMİSYON ÂDINA NAZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

Sayın Atalayin şu arda gelen takririni oku
tuyorum. 

Yükü ek Başkanlığa 
IS nci maddenin (a) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygiyls arz ederim. 
«İdare heyetini fesih için oda meclisi üçte iki 

çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar 
verir.» 

Kars 
Sırrı Ataiay 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-
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BAŞKAM — Takriri oylarınıza sunuyorum. 

Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil-
tmemiş'tir. 

Şimdi maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 

19 ncu maddeye geçmeden evvel, vaktimiz 
dolduğu için vaktin uzatılmasını istiyen bâzı 
önergeler var okutuyorum. 

Say m Başkanlığa 
Bugtünkü birleşimin, 1476 sıra sayılı kanun 

tasarısı üzerindeki müzakere ve oylama işlem
leri bitinceye kadar devamını arz ve teklif 
ederiz. 

(Sakarya Eskişehir 
Mustafa Tığlı Ömer Ucuzal 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin, 1476 sıra sayılı kanun 

tasarısı üzerindeki müzakere ve oylama işlem
leri bitinceye kadar devamını arz ve teklif ede
riz. Saygılarımızla, 

Muğla Kayseri 
îlyas Karaöz Sami Turan 

Aydın 
Halil Gtoral 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız, bu kanun ta
sarısının müzakeresi bitinceye kadar birleşimin 
devamını istemektedirler. 

Söz istiyen var mı? Yok. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 ncu madde üzerinde görüşmelere başlıyo
ruz. 

Maddeyi okutuyorum. 
Oda gelirleri 

Madde 19. — Ziraat odalarının gelirleri şun
lardır : 

a) Giriş ücreti, 
h) Yıllık aidat, 
c) Yayın gelirleri, 
ç) Bağışlar ve yardımlar, 
d) Para cezaları, 
e) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek 

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

larında yazılı gelirlerden düşecek pay, 
h) Odalar birliğinden yapılacak yardım. 
BAŞKAN — Madde üserinde Sayın Ekrsm 

Özden ve Sayın Orhan Kürünıoğlu söz almışlar
dır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben vazgeç
tim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özden vaz geçtiler. Sa
ym Mete söz istiyor musunuz, efendim? 

M, YILMAZ METE (Adana) — Konuşmala
ra göre Sayın Başkan. Eğer bir hususun çıka
rılması mevzuubahis ise o saman konuşacağım. 

BAŞKAN —- Neyin çıkarılması efendim? 
Söz almak hakkınız mahfuz. Ben şimdi sizi söz 
istememiş olarak telâkki ediyorum. Sayın 
Orhan Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; esasen 19 ncu 
maddenin muhtevasına bendeniz de taraftarım. 
Yalnız dikkatime çarpan bir hususu dile getir
mek üzere söz aldım ve bunu izah etmek lüzu
munu mutlak olarak hissettim. 6964 sayılı Ka
nunu da tesbit ettim. Dikkatimi çekti. Oda 
gelirlerinin tahsiline dair sadece mezkûr ka
nunda 6 ncı madde var ve bu 36 ncı maddeye 
göre de giriş ücretleriyle, yıllık aidat ve zam
lar ve katıileşen para cezalarının tahsiline ait 
odalarca verilen kararlar icra dairelerince ilâm
lar gibi infaz olunur, şeklinde bir hüküm ihti
va ediyor. Bunun haricinde gelirlerin tahsil 
şekline taallûk eden her hangi bir izah yok. Mü
saade ederseniz, tatbikattan gelmiş bir arkada
sınız olarak, bunun zorluklanın müşahade etti
ğim için, izah lüzumunu duyuyorum. Farz ede
lim ki, 500 üyesi bulunan bir odanın 200 üye
si aidatını ödemediği takdirde, 36 ncı madde 
gsrağince, biz bunları icra yoliyle tahsile gide
ceğiz ve 200 şahsı icraya vereceğiz. Bu su
retle 200 aded icra dosyamız olacak. 200 aded 
icra, dosyasını yürütecek bir odayı bendeniz ta
savvur edemiyorum. Bu sebeple gönül isterdi 
M, bu madde tanzim edilirken, bu gelirlerin 
daha kolaylıkla tahsilini mümkün kılabilecek 
hükümler yer alsın. Bununla beraber, bir te
menni olarak arz ediyorum. Bir değişiklik 
önergesi vererek bu konuyu ikmal etmek isti
yorum. Fakat, inceledim, kanunun tanzim şek
li itibariyle her hangi bir maddenin altına veya 
ek madde şeklinde ilâve suretiyle bu hususun 
giderilmesini mümkün görmedim. Kaldı ki, 
teklif etmem gereken husus diğer birçok ka
nunlarla irtibatlı olduğu için, o kanunlarda da 
M?ı. derişiklikler yapmak gerektiğini anladım 
ve bu suretle tekliften vazgeçtim. Yalnız, izah 
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etmek istediğim husus şu- Meselâ, odaya ka
yıtlı bir üye Ziraat Bankasından 'kredi alıyor. 
Bu kredi alma faslında Ziraat Bankası odadaki 
kaydının mevcudolduğunu ve kaçıncı sınıf üye 
bulunduğumu tevsik eden bir belge isfcsrse, o 
zaman şahsı mecburen odanın kapışma gönder
mek ve aidatı ödemedikten sonra bu Ziraat Ban
kasındaki işini ikmal ettirmemek şekliyle bir 
zorlama durumuna getirmiş olacaktır. Bunun 
gibi meselâ, Zirai Donatımın da aynı şekilde 
kredi yoliyie verdiği bası sirai aletler v. s. hu
suslarda bu usulün tatbiki mümkündür. Bun
ları Sayın Bakandan istirham ederim. İleride 
katiyetle inanıyorum ki, oda gelirlerinin tahsi
latında bilhassa aidatlar yönünden, bası müş
külâtlar doğacaktır, bu müşkülâtları gider
mek üzere ilgili müesseselerin kanunlarında 
ufa*k değişiklikler yapma yoluna gitsin, Hükü
met ve yapılacak ilâvelerle odalardan istene
cek belgelere müsteniden bu kredi hususlarının 
ikmalini öngörsünler, bu suretle bu mahzur da 
ortadan kalksın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden sözden 

sarfınazar etmişti. Şimdi yalnız bir kâğıt al
dım. Sayın Özden burada mı? Yok. Önce ve
rilmiş, yeni gelmiş. Başka söz ist iyen var mı 
efendim? Yok. 

Sayın özden'in bir teklifi var. 1 nci mad
denin içinde olan 19 ncu maddenin (g) fıkra
sında geçen «e» harfinin kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim demektedir. Evet (g) fıkrasında 
«e» harfi geçiyor. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-

BEYLİ (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komis

yon katılmamaktadır. Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Maddeyi okutuyorum. 

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 
derece çiftçi addolunur. 

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

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

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

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

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

Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarları 
da. birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci 
derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece 
çiftçiler iein 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-
dn 10, beşinci derecedeki çiftçilerden 1 lira 
olarak alınır. 

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

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

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimselerle 
işletme ve müesseselere içinde bulunulan yıl 

— 52; :Ö — 
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haricolmak üzere geçmiş üç yıldan evvelki yıl
lar için aidat tahakkuk ettirilemez. 

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

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ait 
usuller nizamnamede belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Artuk-
maç buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, 20 nci madde tetkik edildiği za
man, bu maddenin hiç de iyi tanzim edilmemiş 
olduğu ortaya çıkacaktır. Metinde çelişkiler 
vardır, düzensizlik vardır, hattâ bu metine ha
şiv denebilir. Ben bunu Tarım Bakanlığının yet
kililerinin bu suretle nasıl olur da Meclislere ge
tirmiştir, ona da hayret etmekteyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, çelişkilerden 
bâzı misaller arz ediyorum. Şimdi burada de
niyor ki, derecelendirilmiş ve derecelendiril
dikten sonra, birinci derecenin binde 4 tür ve 
bunun âzami haddi 10 000 lirayı geçmez, deni
yor. 5 nci derece 1 liradır deniyor. Kabul. Ama 
şurada bir fıkra var, orada diyor ki, yukarda-
ki esaslara göre bulunacak yıllık aidat miktar
ları birinci derece çiftçiler için 10 000 liradan 
yukarı, 5 nci derecedeki çiftçiler için 1 lira
dan aşağı olamaz» diyor. Yani burada « 5 nci 
derecedeki çiftçiler için 1 liradan aşağı ola
maz» sözü bir mâna ifade etmemektedir. Yu
karda zaten 1 lira demişizdir. Gayet gülünç
tür ve hakikaten buraya, konmaması lâzımge-
len bir ibareden ibarettir ve bunun mutlaka 
düzeltilmesi gerekmektedir. 

Bonra bu kanun tekniğine •yors, ren Tarım. 
Bakanlığı teşkil'. Lima getireUği metinden yeni 
bir şey öğreınyorenn. Biraz itham. ede: ek ko
nuştuğum için çok öz;ir dilerini. Şimdi berim 
Mldiğim su, meselâ 10 OC0 liradan 100 G09 li
raya ka;dar şu olacaktır eleriz ve (100 000 lira 
dâhil) deriz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi dikkat buyu
run burada bunun tama enen tersi yapılmış. ilet
ini okuyorum. : 

«100 000 lira veya daha yukarı geliri olan
lar •birinci, derece, 

50 Ö0D im 103 000 liraya kadar geliri olan
lar (50 030 dllıil) ikinci derece.». Böyle şey ol
maması lâzım, 100 000 lira olması lâzım, Yine 
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25 000 ilâ 50 000 liraya kadar geliri olanlar 
(25 000 dâhil) diyor. Burada 50 000 dâhil de
mek lâzım, Burada da bu gülünçlüğü Yüksek 
Huzurlarınızda arz etmiş oluyorum. Bu kanun 
tekniğlae uymaz ve hiçbir kanunda da görül-
!iî32. Hakikaten haşivdir ve bunun mutlaka dü
zeltilmesi. lâzımıdır. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bir de met
nin muhtevasına gelince orada diyor ki, «yıllık 
gayrbâfi çiftlik gelirine göre giriş ücretleri 
ve aidat alınacaktır.», Bendeniz bunu doğru bul
mamaktayım, Gayrisâf i gslir üzerinden değil net 
gelir üzerinden alınması lâzım, safi gelir üze
rinden alınması lâzım. Çünkü bu çiftçinin to
hum masrafı var, gübre masrafı var, yem mas
rafı var, çapa, sulama gibi birçok masrafları 
var. Bu masraflar çıktıktan sonra geriye kalan 
miktar üzerinden bu aidatın ve giıriş ücreitiemn 
alınman adalet ve hakkaniyete uygun düşer 
kanısındayım. Bunları arz etmiş bulunuyorum. 
İmldıassa demin arz ettim, «10 000 liradan yu
karı bir liradan aşağı olamaz», ibaresini muhtevi 
9 ncu sayfadaki, fıkranın da değiştirilmesi için 
bir önerge sunuyorum. Orada 6 ncı fılkranm 
e'lyle doğru ölmesi gerekir kanaatindeyim. 
«Yukardaki esaslara göre bulunacak yıllık ai-
-at 'mkmrlan biracı derece çiftçiler için 10 000 
liradan yukarı olamaz.»ı 

O birinci derecenin üst tavanını tâyin ettik
ten e mira, saten diğerlerinin tavam tabanı bel
lidir, fasla bir miktarı olmadığına göre, bu şe
kilde dü-mkilmeei lâzımgeMiği (kanaatindeyim 
ve Komisyonun da ümidederim ki, şu arz ettiğim 
50 000 lira dan 100 000 liraya kadar dedikten 
rerm., 50 009 lira dâhil değil 100 000 lira, dâhil. 
Yani bu sırayla giden rakamların da bu yolda 
tashihi cihetine gideceğini ümit ve temenni ede
rim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Halil özmen. 

HALİL ÖZMKN (Kırşehir) — Muhterem 
Balkanım, 3 ay m arkadaşlarım, en mühim bir 
maddeye geldik. Her gittiğimiz yerde, her uğ
radığınım köyde giriş ücreti ve yıllık aidat çift
çimin,, Türk köylüsünün en çok şikâyet ettiği bir 
husustur. Binaenaleyh ben Komisyondaki kıy
metli arkadaşımdan ve Sayın Bakanımdan rica 
ve istirham ediyorum, yukarda maddelerde bi
rer birer zikrettiğiniz kısımları bir kere 
daha gözden geçirmenizde her halde fakir 
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olanlar için çok büyük fayda umuyorum. Çün
kü ben arkadaşlar Anadolu çocuğuyum. Ana
dolu'dan geliyoruz, sizlerin birçoğunuz da öyle. 
Köylü ücret olarak 10 lirayı verinceye kadar 
göbeği çatlıyor. Ve 10 lirayı vermemek için kay
makamın, valinr'tt kapısını on defa çaldığı gibi 
sizlere kadar geliyor ve sizlere de bunu yakı
nıyor. 

Binaenaleyh, burada yine sosyal adalet kai
deleri cari olsun. Hakikaten kazanan çiftçile
rimiz, muhterem çiftçilerimiz yıllık aidatını da, 
girişini de versin. Ama çok fakir köylümüz 
bugiin bir lokma ekmeğe muhtacolaa köylü
müze, bu yükü bir kere daha yüklemeyelim 
burada çok titiz hareket edelim. 800 000 lira
lık ekin satan,, 400 000 liralık ekin satan bir 
'köylümüz yıllık aidatını da arkadaşlarımızın 
tesbib ettiği şekilde versinler, giriş aidatım da 
versinler ve bunu güle güle yapsınlar. Çünkü 
kendilerini koruyacak bir teşkilâta verecekler. 
Ama 10 lirayı vermemek içim ıstırap çeken ve 
günlerce ağlıyan Türk köylüsünü de gözümü
zün önünden kaybetmiyelim. Benim söyîiyece-
ğim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil buyu
run. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, ben, benden önce konuşan arkadaşım gibi 
düşünüyorum. Umumiyet itibarimde halkm ara
sında dolaşan, halkın içinden gelen arkadaşlar 
bilirler ki, köylü bu alınmakta olan aidattan 
müştekidir. Niye müştekidir, aidattan? Hakika
ten verecek kudreti olmıyanlar da var ve bu 
tam mânasiyie ayırt edilemiyor. Ayırt edileme
diği için halk müşkül vaziyette kalıyor, Aidat 
alınıyor, odalara geliyor. Ama halk bunun bir 
faydasını görmüyor. Çünkü verdiği aidatın 
karşılığında köye, çiftçiye hikmet gitmesi lâ
zım. Çok yerlerde bu odalar, köylüye aldıklan 
aidatm mukabili hizmet götüremez, götüreme-
mektedir. O bakımdan bir türlü bu odalara İsın
mış değildir. Her nereye gitsek yakınılır, dert
leri söylenir. Ortada bir hakikat var, arkadaş
lar. Tabiî siyasi maksatlarla odalar seçilir, iş 
başına gelirler. Ve hattâ bunların içerisinde 
çiftçi olmıyanlar da vardır, onlar da seçilmişler
dir. Ve burayı bir geçim vasıtası olarak kabul 
eder, bir etiket olarak kabul eder. Bir etiket 
ve geçim vasıtası olarak kabul ettiği için aldığı 

i aidatlar ortada çarçur edilir ve köylü de buna 
muttali olur, muttali olduğu için odalardan so
ğur. O bakımdan bu aidat meselesinin üzerin
de İsrarla durup kim verecek, nasıl verilecek, 
verildikten sonra da bu aidatlar toplandıktan 
sonra da çiftçiye ne götürecek, neler bahşede
cek; bunları çiftçinin bilmesi lâzım. Her sena
tör ve milletvekili arkadaş bölgelerine gittiği 
vakit, halkın bundan yakındığını bunu dert edin
diğini ve bu odalara ısınamadığını pekâlâ bilir
ler ve müşahede ederler. O halde ya bu iyi bir 
düzene bağlanmalı, veyahut da böyle yüklü bir 
aidat karşısında hiç veremiyecek, çifti, çubuğu 
olmıyan insanlardan alınmamalı. Yayıtlar da 
herkese teşmil edilmemelidir. Burada kayıtlar 
herkese teşmil ediliyor. Her köylü buna üyedir. 
Verilmediği takdirde irsal müzekkeresi de çıka
rılıyor, çıkarıldıktan sonra bir de onun üzerine 
bir kat biniyor, halk çok mutazarrır oluyor. 
Onun için bu madde bence halk için bir yük 
olacak, kifayetli olmıyacaktır; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuz al, buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli' arkadaşlarım; vaktin darlığı 
sebebiyle fazla bir şey arz edemiyeceğim, ancak 
elimizdeki maddeyi okuduğumuz zaman görü
yoruz ki, gayet âdil bir ölçü içerisinde aidat 
alımı yolu tesbit edilmiştir. Çiftçiyi beş dere
ceye ayırmış, yüzbin lira veya daha yukarı bi
rinci derece demiş, Bunun gelirinden binde dört. 
Değerli arkadaşlarım, bu miktar 400 lira eder. 
Çiftçilikten geliri yılda yüzbin lira veya daha 
yukarı olduğu takdirde, ki yüzbin lira oîduğu-

j nu kabul edelim, 400 lirayı rahat rahat vermesi 
lâzımdır. Çünkü, Ziraat Odacılarının çiftçiye 
yapacağı hizmeti beklenildiği şekilde yapabil
mesi için, bu odaların da elbette gelirinin olması 
lâzım. Halbuki, arkadaşlarım buraya gelip fa
kir çiftçiden bahsediyorlar. Türkiye'de bir is
tatistik yapsak yüzbin liranın üstünde geliri 
oîan kaçbin çiftçi vardır? Ama şikâyetçi olan 
arkadaşlarımız olmadı değil, bugüne kadar tat
bikatta birtakım ölçüsüzlükler olmuştur, bun
dan dolayı küçük çiftçi sızlanmıştır. Bu küçük 
çiftçi de görüyoruz ki, beşinci ve dördüncü de
recedeki çiftçilerdir. Yani bin liradan beşbin 
liraya kadar ve beşbin liradan yirmibeş bin !i-

| raya kadar geliri olanlar. Şikâyetçi olanlar bun-
I 1ar olmuştur. Yılda beşbin lira gelir saglıyan 
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bir çiftçinin de ziraat odası gibi kondidııe ile
ride hizmet edecek bir teşekküle t i r lira aidat 
vermesi fazla bir şey değildir. Veya yirnübeş 
bin lira geliri olan bir çiftçinin ele yılda Sirkat 
Odasına beş liraa aidat vermesi fazla bir şey 
olarak kabul edilmemesi lâzım gelir kanaatinde
yim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Goral. 

HALİL GORAL (Aydın) —• Sayın Bakkam 
muhterem arkadaşlarım; çiftçilik Z^T bir mes
lektir. Çiftçi olmayanlar bunun karını da bile
mezler. Bası arkadaşlar diyorlar ki, «Yüzbin li
ra geliri elan». Haddizatında bu yüzbin liralık 
gelir hakiki gelir değil, gayrisAfi çiftçilik geli
ridir. Bir pamuk işçisi, bir tütün isçisi, bir üsiim 
işçisi en as gayrisâfi gelirin % 80 im masraf 
olarak çıkmadı lâzımdır. Görüyoruz ki, ziraat 
odasından masraf olarak gösterilen miktarlar 
da % 75 in altına düşmemektedir. Ben de bir 
pamuk çiftçisiyim. Umumiyetle masraflar 
% 90 m altmda değildir, arkadaşlar. O halde 
yüzbin lira geliri olan bir arkadaş dediğimin za
man, bu doksan bin lira masraf çıktıktan sonra 
eline onbin lira geçiyor denektir. Şimdi ben 
yüzbin lira, ellilim lira, veya yirmibe^ bin lira 
geliri olanın, yani bu miktarlarda gL.yriu;ii 
geliri olan aidat vermesin demiyorum, verme
melerini ifade etmiyorum, Yalnız bunun altmda, 
yani dördüncü ve besinci derecedeki gayrbâii 
geliri beşbin lira ile £5 bin liraya kadar oban
la, gayrisâfi geliri beşbin liradan az olanların bu 
aidatı vermelerinde güçlük içerisinde kaldıkları
nı söylemek istiyorum. 

Şimdi, 25 bin lira gayrisâfi geliri olan bir 
çiftçinin % 70 masrafı çıktıktan sonra elinde 
kalan para 6 000 veya 6 20ü lira gibi bir pa
radır. Bu yıllık gayrisâfi geliridir. Hem ydda 
6 250 lira kazanacak, hem de ziraat odalarına 
aidat yerecek, Bu zor oluyor, arkadaşlar. Yıl
da beşbin lira gayrisâfi geliri olan bir arkada
şın da % 80 miktarını çıkarırdanız elinde 1 500 -
2 000 lira kadar bir para knlır. Bundan da ay
rıca ziraat odalarına aidat çıkarması biraz gü
lünç oluyor. Onun için ben bir de teklif yaptım. 
Dördüncü ve beşinci derecede yani 20 nci mad
denin «dördüncü ve beşinci derecede çiftçi» de
diği beş bin lira ile 25 bin lira a-ası geliri olan
lar ile beşbin liradan az geliri olanların ziraat 
odalarına aidat vermemelerini istedim. Bu tek-
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lifi kabul etmenizi istirham eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Sayın 
Ârtukmaç, Saym Goral'dan evvel takririni ver
mişti, ona tekaddüm edecek, önce Sayın Ârtuk
maç'in takririni okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1476 sıra sayılı tasarının 20 nci maddesi al

tıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

6 ncı fıkra: Yukardaki esaslara göre bulu
nacak yıllık aidat miktarları birinci derece çift
çiler için onbin liradan yukarı olamaz. 

Yozgat 
Sadık Ârtukmaç 

BAŞKAN — Kabul edildiği takdirde, «beşin
ci derecedeki çiftçiler için bir liradan aşağı 
olamaz», cümlesi de çıkmış oluyor. Sayın Ko
misyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NÂZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hükümet?.. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. Takriri oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, ikinci takriri okutuyorum: 

Başkanlığa 
20 nci maddenin (d) bendinden sonra gelen 

«Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat mik
tarları birinci derece çiftçiler için binde dört, 
ikinci derece çiftçiler için binde üç, üçüncü de
rece çiftçiler için binde iki nisbetlerine göre he
saplanır.» Dördüncü derece ve beşinci derece 
çiftçilerden aidat alınmaz. 

Aydın 
Halil Goral 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NÂZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Saym Başkan, buradaki 1 
liralık aidat çiftçinin haysiyetini korumak için 
konmuştur. O bakımdan yerinde olduğu kanaa
tindeyiz. Bu yeni değişikliğe katılmıyoruz. 

BAŞKAN 
efendim? 

Saym Hükümet katılıyor mu, 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeye geçmeden evvel, Sayın Mııı-
lihittin Yılmaz Mete'nin 24 ncü maddenin değiş
tirilmesini istiyen önergesi vardır. 

önergenin, 24 ncü madde ile ilgili kısmını 
okutuyorum, 

MADDE 24. — Ziraat Odaları Birliğinin 
başlıca vazifeleri şunlardır : 

a) Odalar arasında çıkacak ihtilâfları kati 
olarak halletmek; 

b) Odalar arasında işbirliği ve ahengi te
min etanek; 

c) Ziraat ve müstahsılla ilgili bilcümle 
mevzuatı incelemek ve bunlar hakkındaki dü
şüncelerini ilgili makamlara bildirmek; 

ç) Odalar için yaptırılacak bina plânlarını 
ihazıriaimak; alınacak mefruşat, malzeme, ma-
(kina tiplerini tesbit etmek, odaların alım satım, 
(bütçe hesap, muamele ve kaytı işlerini birleş
tirmek için tektip muamele ve muhasebe tali
matnamesi hazırlamak; 

d) Türkiye Ziraatı hakkında odalardan 
alacağı kayıtlara ve malûmata gıöre umumi ra
porlar tanzim etmek ve Ziraat Vekâletine ver
mek ve yayınlamak; bültenler çıkarmak; 

e) Türkiye dışındaki Ziraat Odalarının 
hizmöt ve faaliyetlerini takibeitmek, zirai ya
yın ve yeniliklerden Türkiye'yi ilgilendiren kı
sımları derleyip yaymak ve lüzumu halinde bu 
mevzularda Ziraat Vekâletine raporlar vermek; 

f) Umumi heyet karariyle millî ve millet
lerarası sergi ve panayırlara katılmak, memle
ketimizde kurulacak ziraat sergilerinin program 
ve plânlarını tetkik ve tasdik etmek; 

g) Umumi Heyet karariyle milletlerarası 
zirai ve iktisadi cemiyetler ve enstitülere âza 
veya fahrî muhabir olmak; Hükümetin mü-
isaadesi ve umumi heyetin karariyle yabancı 
memleketlerde mahsullerimizi tanıtacak ilmî 
dernekler kurmak; 

h) Odaları teftiş ve murakabe etmek; 
ı) Türkiye'de umumi veya mahallî ziraat 

kongreleri tertiplemek; 
i) Kanunda ve Nizamnamede yazılı diğer 

işleri ve vazifeleri görmek; 

j) Oda Meclislerinin kararlarına karşı il
gililerin yapacakları itirazları inceleyip kesin 
şekilde karar vermek. 

BAŞKAN — Metinde 26 ncı maddeye geli
yor isek de, Sayın Yılmaz Mete'nin 24 ncü mad
de teklifi vardır - araya girecek - bu itibarla 
kendisine söz veriyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Teklif mi
dir, tadil midir? 

BAŞKAN — Yeni bir tekliftir, metinde yok
tur. Demek ki, oyladığımız 20 nci madde ile 
26 ncı madde arasında yer alacaktır. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
tâdil teklifinde gözden kaçan bir hususu siz
lere arz edeceğim : 

6964 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin (C) 
bendi; Hükümetin Ziraat Odaları Birliğinin 
başlıca vazifelerini sayarken, (c) bendinde der 
ki; «Hükümetin ziraat politikası ve programının 
tahakkukuna çalışmak, bunun neticeleri hak
kında odaların düşüncelerini Hükümet ma
kamlarına bildirmek ve tadili gereken hususlar
da temennilerde bulunmak.» 

Uzun süreden beri görüştüğümüz bu kanu
nu tadil tasarısiyle, mevcut Anayasamıza uygun 
bir hale getirmeye yani demokratik prensiplere 
uydurmaya çalışmaktayız. Tamamen çiftçiler
den kurulu olan bir teşekküle, Hükümetin zi
raat politikasını ve programınım tahakkukuna 
çalışmak görevini verdiğimiz takdirde, bu Ana
yasaya uygun bir davranış olmaz. Çiftçilerin, 
Hükümetin uyguladığı politikadan zarar gör
dükleri, buna karşı çıkacakları zamanlar ola
caktır. Dünyanın birçok yerlerinde olmaktadır. 
Bizde de, şu çiftçi örgütünün kuvvetlenmesi, 
çiftçinin kendi benliğine kavuşması, zamanla 
bu gibi davranışları gerektirecektir. Kanunun
da siz, bu görevi kendisine verirseniz, (c) fık
rası mevcudolduğu müddetçe, Ziraat Odaları 
Birliği, Hükümetin çiftçinin aleyhine olan ka
rarlarını protesto etmeye, uygulamamaya imkân 
bulamaz. Bilâkis uygulamaya çalışacak, bırakı
nız karşı karşıya gelmeyi. Vaktiyle 1957 sene
sinde hazırlanan bu kanunda - kanun hazırla
nırken - Anayasa bugünkünden daha değişikti, 
hattâ Anayasal hak anlayışı, çeşitli teşekkülle
rin halklarının anlayışı bugünkünden çok daha 
farklı idi. Bu sebeple bir yanlışlıkla komamış 
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buraya. Lütfederseniz, benim tadil teklifimi 
gerek Komisyon gerek HüJkümet b3nims3rs3, 
arkadaşlarımın da reyleri nasibolursa kanunun 
bu antidemokratik olan fıkrası kaldırılmış 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir de, 
biraz evvel bir madde esnasında görüşüldü - ban 
de fiiliyatta çok iyi bilirim - Oda Meclislerinin 
(kararlarına ancak Danıştay da itiraz etmek 
mümkündür. 

Halbuki Oda Mİ adisinin üstünde bir birlik 
var. Ziraat Odaları Birliğine itiraz etmek müm
kün olursa bir çok hataların Birlikçe düzeltil
diği vâkıdır. 

Muhterem arkdaşlanrn, odalarda yapılan bâ 
zı kanun?, uygun olmıyau, kanuna uymıyan ka
rarlar, Msı davranışlar, vaki şikâyet üzerine 
birlikçe tavsiye babında odaya tekrar bildiri
lir vs birçok odaların Vana uyduğu görülmüş
tür. Ama, Ziraat Odaları Birliğinin bir hakkı. 
değildir bu, bir haktan doğmamaktadır. Bil
hassa kuruluş senelerinde odaların çok tecrü
besiz oluşu, bâzı yanlış kararlar almaları so
nuçlum doğuruyordu, ikazla düzeltiliyordu. Şu 
halde odaların kararlarına, Birliğe itiraz oldu
ğu takdirde, Birlik Yönetim Kurulunun verdi
ği karar kesin olduğu takdirde, çok konu, va
randasın. çiftlinin ve odaların başını ağrıtma
dan hallolacak duruma gelecektir. Danıstaya gi-
dra *ûr hayli zaman ve masraf gerektirmeden 
hallolacaktır. 

Bu sebeüH bu maddeye son bir fıkra - Zi
raat Odaları Birlisinin vazifelerini sayan bu 
maddeye - bir fıkra ilavesini öneriyorum. o da; 
oda meclislerinin kararlanma karşı, ilgililerin ya
pacakları itirazları inceleyip kesin şekilde karar 
vermek Bu.. 

BASKAN — Sayın Mete. br- noktay. öğren
mek istedim, affedersiniz. Bu il"ve etmek iste
diğiniz husus, yeniden teMif ettiriniz maddeye 
mi ait, yoksa kabul ettiğimiz evvelki maddeye 
mi 

MUSLİHİTTİN VT.TJvr.AZ ME^E ^Devamla) 
— H^vır. ve-ni teklif AtMffim. mad^eve ait. 

BASKAN — O h°].d.e teklifiniz içerisine onu 
da va^r» vereniz olmaz mı? 

MTTST.tHİTTiN YILMAZ METE (Devamla) 
— Va^lı^ır. efendim. 

BASKAF — izahmı yap-yor sunuz, Buyurun 
teşekkür ederim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— E vs t izahını yapıyordum. Şimdi efendim, 
teklifimde bu madde de iki şey öneriyorum. Bi
risi (ö) fıkrasının yani «Hükümetin ziraat po
litikasını takibsder» kaldırılsın. Bir de, Ziraat 
Odaları Birliği oda meclislerinin kararlarını 
son merci olarak tetkik etsin. Bu malûmuâliniz 
idare Heıknkuna göre kesin karar verir de
mek Danıstaya dâva açma hakkı doğar demek
tir, aynı zamanda. Yoksa Danıstaya da gide
mez anlamına gelmez. Kesin olacak ki karar, 
Danıstaya dâva açılabilsin. Bu suretle çiftçile
rin, vatandaşların, Ziraat Odalarının ve Danış-
tayın vazifeleri, yükleri bir hayli azalmış olacak
tır. 

Sayın Komisyondan, Sayın Hükümetten ve 
muhterem arkadaşlarımdan iltifat buyurmala
rım istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, takrire Sayın Komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NÂZIM İNE-
BSYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, Sayın Mete'
nin teklifi haklı gibi görünürse de işi biraz 
uzatmaktan öteye bir fayda temin edeceği ka
naatinde değiliz; bu bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet te katılmıyor. Tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

26 ncı maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Maddeyi okutuyorum. 

Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 
Madde 26. — Ziraat Odaları Birliği Umumi 

Heyeti 17 nci madde gereğince yapılan vilâyet 
kongrelerinde iki yıl için seçilip gönderilecek 
temsilcilerden teşekkül eder. 

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

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

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

Umumi heyet toplantılarına ilgili bakanlık
lar ve meslekî kuruluşlar temsilcileri de çağırı-
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hr. 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 ^ört kâtip seçilir. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz 
istiyen var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 

Birlik idare heyeti 
Madde 28. — Birlik idare heyeti, birlik 

umumi heyetinin kendi üyeleri arasından 
iki yıl için seçeceği on kişi ile birlik genel 
ısekreterinden teşekkül eder. 

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

Ziraat Odaları Birliğini potokolde idare he-
yetir başkanı veya başkanvekili, bulunmadık
ları takdirde başkanın heyete dâhil bulunan
lar arasında seçeceği kimseler temsil eder. 
Birliğin kanuni mümessili idare heyeti baş
kanıdır. Bununla beraber iç yönetmelik dai
resinde idare heyeti başkanı veya başkan
vekili ile diğer bir veya birkaç üyenin müş
terek imzaları ancak birliği ilzam eder. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde Sayın 
Artukmaç söz istemiş. (A. P. sıralarından «vaz
geç, vazgeç» sesleri.) 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Arka
daşlar bir üyeyi «vazgeç» sesleriyle kendi dü
şüncesinden ayırmak yoluna gitmeyi üzüntü 
içerisinde karşılamakta olduğumu arz ederim. 

Bu Parlâmentonun ciddiyeti ile de ka
bili telif olmadığını da ilâveten yüksek huzur
larınızda belirtiyorum. 

Burada herkes kendi kapasitesi nisbetin-
de bir katkıda bulunmak yetkisine haiz bu
lunduğuna güre, bendeniz de düşüncelerimi arz 
ediyorum. Ama, siz, hepiniz yine bildiğiniz 
gibi kanun illâ çıksın, değişiklik olmasın, 
vaktinde çıksın düşüncesine sahipsiniz, istedi
ğiniz reyi vermekte de elbette ki, serbestsi
niz, ona da bendeniz hiçbir şey söyliyemem. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir kanun
da denilse ki, belediye başkanı protokolde 
belediyeyi temsil eder. Bu bir gülünç ifade 

i olur. Çünkü, protokolde demeye lüzum yok, 
belediye başkanı belediyeyi temsil eder. Yahut 
da bir köy muhtarı protokolde köyü temsil 
eder... 

Başka ne zaman temsil eder, sade proto
kolde mi? Bu gülünç bir ifade ve ibare olur. 
Şimdi, burada da vazgeçilmesini istediğim nok
tayı arz ediyorum. Burada da deniliyor ki; 
«Ziraat Odaları Birîiğini protokolde idare 
heyeti başkanı veya başkanvekili, bulunmadıkla
rı takdirde başkanın heyete dâhil bulunanlar ara
sından seçeceği kimseler temsil eder.» Bu 
üçüncü fıkrada. Bu tamamiyle haşivdir, lü
zumsuzdur. Dikkat buyurursanız sebebi, al
tındaki ibareler zaten maksadı tamamî yle te
min etmektedir. Mütaakıp cümle diyor ki; 
«Birliğin kanuni mümessili idare heyeti baş
kanıdır.» Tamam. Bütün kanunlarda da bu 
vardır. İdare heyeti başkanı birliği temsil 
ettiğine göre, protokolde temsil edermiş, falan 
yerde temsil edermiş gibi maîâyani sözlere, af-
fınızı istirham ederek '.söylüyorum, meydan 
vermemek lâzım. Onun için burada, bastaki 
ibarenin çıkarılması ve; <'Birliğin kanuni mü
messili idare heyeti başkanıdır. Bununla be
raber iç yönetmelik dairesinde idars heyeti 
başkanı veya başkanvekili ile diğer Mr veya 
birkaç üyenin müşterek imzaları ancak bir
liği ilzam eder» ibaresinin alıkonulması; üst 
tarafta olduğumun da hemen çıkarılması ge
rekmekte olduğu kanısındayım. Bunun çıka
rılması için önerge sunuyorum. Takdir siz
lere ait. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim? 

MFSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkanım bir teklifim olacaktır. 

BAŞKAN — Teklifiniz var. Buyurun Sa
yın Mete. 

MUBLİEİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan saygı değer arkadasşlanm; 
bu madde eskiden; «Birlik idare heyeti, birlik 
umumi hey s tinin kendi âzası arasından bir yıl 
için seçeceği 9 kişi ile birlik umum heyeti kâti
bi ve hukuk müşavirinden teşekkül eder» tar
zında idi. Burada hukuk müşaviri isabetli bir 
görüşle çıkarılmıştır. Bendeniz de aynı bir
likte hukuk müşavirliği yaptım. Çok müşkül 

I anlar yaşadım. Düşününüz ki, yönetim kurulu 
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tarafından tâyin edilen bir kimse, o yönetim 
kurulu toplantısına iştirak ediyor ve yönetim 
[kurulunda başkanı ile, idare heyeti azaları ile 
fikirlerine, görüşlerine karşılıklı iştirak ettiril
miyor. Bilhassa bizim memleketimizde pek 
normal bir çaıışma sistemine uyunamıyor, çaiış-
ma ŞÖKIL verııenuyor. fconra yine oyıe hadıseıer 
oluyor Ki; yönetim Kurulu topıaumış ÜUKUK mü
şaviri oıaraü, aynı zamanaa orada üyesi oıar&K 
bulunuyorsunuz, huüuki bir konu konuşulu
yor, sızın verdiğiniz mütalaaya hiç kimse uy
muyor, geri kaıan 8 uye bamoaşKsa bir ka
rar veriyor. Halbuki, hukuk müşaviri bulun
mazsa, bilhassa yönetim kurulu tarafından ta
yın edildiği için bulunmazsa, daha huzur içinde 
çalışmak ımKanı olur diye hukuk müşavirinin 
çıkarılması öngörülmüş ve çıkarılmış. Bu ba
kımdan isabet olmuş. 

Bendeniz, Türkiye'de çeşitli uygulaması bu
lunan genel sekreter konusuna temas edeceğim. 
Türkiye nin bâzı yerlerinde, Türkiye'deki bâzı 
kuruluşlarda, kurumlarda genel sekreter yöne
tim kuruluna dâhildir, bâzılarında değildir. 
Fikir olarak da şöyle söylenebilir. O da, Ziraat 
Odaları Birliğinde genel kurul tarafından seçi
liyor; ama icra organıdır. O kararlaştırıyor, 
öteki icra ediyor. Yani bu meclislerle Bakan
lar Kurulunun birbirinden ayrı olduğu gibi, bâ
zı yerlerde karar organı ile icra organını bir
birinden ayırmışlar ve genel sekreter yönetim 
kuruluna girmemiş. Bâzı yerlerde de giriyor. 
Zannediyorum böyle birkaç teşekkül var; şimdi 
hatırımda değil ama vaktiyle incelemiştik. Gir
mesi lâzımgeldiği tezinde şu da ileri sürülebili-
yor; icranın karardan haberdar olması gerekir. 
Onları en iyi uyaracak, hâdiseleri en iyi akset
tirecek kimsedir, bu sebeple genel sekreterin 
girmesinin o yönden de faydası var. Ama, yö
netim kuruluna genel sekreterin girmediği yer
lerde düzenin daha iyi olduğu kanısındayım. 
Ayrı bir organdır, bir taraf karar verir oraya 
akseder; birtakım sürtüşmeler, birtakım anlaş
mazlıklar meydana gelmez. Sözümü uzatmıyo
rum; bu suretle çalışma imkânı, çalışma ahen
gi de daha fazlalaşmış olur. Bendeniz bu tek
lifimde genel sekreterin de yönetim kurulundan 
çıkarılmasını arz ediyorum. Takdir sizlerin
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. 

Evvelâ Sayın Mete'nin teklifini okutup oy
la ınıaa sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6964 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değitşriilmesini teklif ederim. 
Adana 

Muslihittin Yılmaz Mete 

Madde 28. — Birlik idare heyeti, birlik 
umumi heyetinin kendi üyeleri arasından se
çeceği 10 kişiden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Sayın Mete, vermiş olduğunuz 
takrirde, maddenin değiştirilmiyen bütün diğer 
kısımlarını da aynen yazmışsınız, bu itibarla 
olnıtmuyorum. Değişiklik ifade eden yeri seç
tik bulduk; o kısmı okutuyoruz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
O kısma lüzum yok, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
Katılmıyorlar. Sayın Hükümet katılıyorlar mı?.. 
Katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler?.. Kabul etmiyenler?... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Artukmaç'ın da bir takriri var. O 
da maddenin son fıkrasını tamamen değiştiriyor. 
Onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde de arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 

1476 sıra sayılı kanun tasarısının 28 nci mad
desinin üçüncü fıkrasındaki; «Ziraat Odaları 
Birliğini protokolde idare heyeti başkanı veya 
başkanvekili, bulunmadıkları takdirde başkanın 
heyete dâhil bulunanlar arasından seçeceği kim
seler temsil eder» cümlesinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NÂZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, burada bir 
genel sekreter ve idare heyeti başkanı vardır. 
Bunların görevlerini ayırmak için bu, metne 
konmuştur. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Hükü
met katılıyorlar mı?.. Katılmıyorsunuz. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
Umumi Kâtip ve iç yönetmelik 

Madde 30. — Umumi kâtip, birlik umumi 
heyetince Devlet hizmetinde, birlik ve odalarda, 
özel veya resmî zirai işletmelerin başında en az 
5 yıl çalışmış ziraat yüksek mühendisleri ara
sından 4 yıl için seçilir. 

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

Aynı şahıs umumi kâtip olarak tekrar seçi
lebilir. 

Birliğin iç teşkilâtının iş bölümü ve iolerin 
yü 'ütülmesi sekli ve imza yetkileri, birlik idare 
heyetle© hazırlanıp birlik umumi heytince 
tasdik edilecek bir yönetmelik ile tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı .. 

Halen söz istiyen sayın üye, yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul et-
miyenler?... Kahul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 
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 as olmamak şartı ile yapılacak yıllık yar
dım, 

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

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

(d), (e) ve (f) bendlerinde yazılı teşekkül
ler bu paraları zamanları nizamnamede belli 
edilecek 4 eşit taksitte birlik emrine ödemekle 
yükümlüdürler. 

Söz sırasında kayıtlı olanlar: Sayın Ekrem 
Özden. S iyin Mınlihittin Yılmaz Mete, Sayın 
Sadık Artukmaç ve Sayın Hüsnü Dikeçligil. 

Buyırmn Sayn 'özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; talihli demiyece-

j ğim, mşaaıiah çok talihli bir kanun olur, mü-
ijtt±ve± fcûi ÇOJ£ ueun ve liiLdiaKaşaıı oıuu, naioa 
uiiuiiiiiiiZi ÜJUUÜI samaitua in.au.ctr ua gciuı. jca-
kaü Diz panoiıianterier ganua anştiK bu gibi 
şeyıere, noş görüyoruz bıruimnızı ve unutuyo
ruz; uiıuıijLiciiiiiii ua laZiiıicur. ı̂ uiiKu, ouraua gö-
ragiıieıerae nınayet DU meııueKetm iyi ıaare 
edilmesi, DU ınenueKece iyi Kanunıar geujuiimesi, 
haİKin muşKulat çekıııernesi, sosyal aaaletten 
üer vatanuaşm seyyanen nıüsteî'idoinıası husu
sundaki mücadelemiz bir Hiüiî mücadeledir, bu
nu hepımizm böyle Kaoui etmesi lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bu kanu
nun en mühim maudesme gelmiş bulunuyoruz, 
Zaîen uüturı tabiri âmiyanesiyie çıngar buradan 
Kopuyor. Bunun (e) fıkrası var; «Yıllık gelirleri 
50 bin lirayı aşan ticaret borsalarının bir evvel
ki yıl umumi gelirleri tutarının % 3 ü, ayrılarak 
odalara verilecektir. 

Bunun üzerinde epey görüşme oldu, tümü 
müzakere edilirken. Orada da izah ettim, ko
misyonda arkadaşlarımızla münakaşa ettik, bu
rada da bir çok münakaşalar oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı
na yazılan, Ticaret Bakanının imzasını ihtiva 
eden ve Tetkik Kurulu Başkanlığının bir yazı
sında, - ki, bu yazının tarihi: 8 . 4 . 1970, nu
marası: 11/00421 - bu yazının son kısımların
da; «buna imkân olmadığı takdirde» - yani bir 
kere % 5 i Ticaret Bakanı olarak kabulünü hoş 
görmüyor - «biz ticaret borsalarının yukarıda 
sözü edilen bir evvelki yıllık gelir miktarının 
% 5 i yerine» - yani bu tasarıda gösterilen, bu 
hem teklif hem tasarıdır, onu da arz edeyim -
«bir evvelki genel varidat giderleri karşılan
dıktan sonra bakiye miktarların % 1 i oranında 
Ziraat Odaları Birliğine aidat ödemesi şeklinde 
(e) fıkracının değiştirilmesinin Bakanlığımızca 
uygun olduğu» tasrih edilmiştir. 

Yani Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığının 
getirdiği bu tasarı ve teklifin, bu fıkrasının 
adalete uygun olmadığını berveçhi peşin kabul 
etmiş ve yazısı ile teyidetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan biraz 
evvel verdikleri cevapta buyurdular ki: «Canım 
o yaz-, yazılmış olabilir, ama bu Bakanlar Kuru
lundan geçti, hepimiz imza ettik getirdik» Yani 
«sana ne oluyor» dermek istedi ama bana, bana 

I bir şey oluyor bu maddenin bu fıkrasının bu şe-
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kilde yazılışında, daha evvelce bakanlar arasın
da bir fuar beraberliği olmadığı sabit oluyor. 
Asıı ua bana dokunan oudur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben takrir verdim, 
bu fiüranın kaldırılması için. Mucip sebeplerini 
de uzacmıyayım, tümü müzakere edilirken arz 
ettim. Şimdi de bakanlığın yazısını okudum. 
Tahmin ediyorum M, kıymetli arkadaşlarım Se
natodan böyle bir kanunun değiştirilmesini ar
zu buyıırmıyacaklar, Bakanın isteği veçhile bu 
kanun olduğu gibi çıkacak. Ama adaletsiz çıka
cak, ama usulsüz çıkacak, ama ıstıraplar devam 
edecek ve belki az bir zaman sonra siz bunları 
değiştirmek için bize geleceksiniz. Çünkü tabi
atın haricinde bir madde sevk ediyorsunuz. 
Bir zümreden diğer bir zümreye mükellefiyet 
tahmil ediyorsunuz. 

Meselâ baroların tabi oldukları Avukatlık 
Kanununda diyorsunuz ki: Barolar bütçelerinin 
% 3 ü nisbetinde bilmem mühendislik odalarına 
verecektir yahut ne bileyim, ketebe sınıfına tef
viz edecektir. Böyle lâkırdılar daimî şekilde 
gülünç karşılanır. Biz istiyoruz ki, bir cemiye
tin bünyesi içinde bir aidat toplanacaksa o ce
miyetin hayrı için o aidat toplanır ve oraya sarf 
edilir. Ne münasebet, ticaret borsalarının büt
çelerinden Ziraat Odalarına para verelim? Bu 
bana biraz aykırı geliyor. Bunun esbabı nıııci-
besi de bir Anayasa Mahkemesi karariyle teyid 
edilmiştir. O karar, Resmî Gazetenin 21 Tem
muz 1970 günlü ve 13555 sayılı Anayasa Mahke
mesi kararını neşreden nüshasında, tasrih edil
miş ve gösterilmiştir. Yani bir zübdesi şudur: 
Bir kuruluştan diğer kuruluşa yardım caiz de
ğildir, bir kuruluş kendi bünyesi içinde yardım
ları yapacak, masraflarını, gelirlerini, gider
lerini, tanzim edecek. Onun haricinde hiç alâ
kası, ilgisi olmıyan bir kurula hem de varidatın
dan safi değil, gayrisâfi varidatından alacaksı
nız vereceksiniz. 

Bugün öyle Ziraat Borsaları var ki arkadaş
lar, milyonlarca lira borçları vardır. Ne yapacak 
bu borçları? Bu borçlar bir yumak gibi daima 
deva"i edip gidecektir. Hattâ biz dedik M, 
hiç olmazsa bunların bir seneye mahsus olmak 
üzere affını rica edelim ve böyle bir madde de 
getirdik. Bunu da komisyon kabul etmedi. Bu 
borçlar da ürerine gelecek. Dediler ki: Canım, 
biz vakaa mahkemelerden karar aldık ama bu 

kararlarını infaz etmiyeceğiz ve etmek imkânı da 
yoktur. 

Ama bu teminat kanuna girmediği için ağızda 
kalır, lâfta kalır, bir teminat halinde değildir. 

Arkadaşlarım, eğer bu madde hiç olmazsa yıl
lık gelirleri 50 000 Tl. nı aşan ticaret borsaları
nın bir evvelki yıl gelirlerinden giderleri çıktık
tan sonra kalan kısmının % 3 ü yahut % 1 i 
diye böyle bir ortalama yol tutulsaydı belki âdi
lâne bir şey olurdu. Bu hakikaten kabul edi
lirdi. Ama siz masrafın içinde de ne kadar va
ridatınız var sizin, şu kadar; masrafınızı da çı
karın demiyorsunuz, masrafı çıkarmayınız, ne 
kadar varidatın var? Bir milyon. Ver bana 
50 000 lirasını. Bu âdilâne bir şey değildir. 
Hic olmazsa masrafı çıkarın canım; masrafı da 
çıkarmıyorsunuz. Bu bakımdan ben bunu uygun 
görmüyorum, takrir de verdim, üstelik arka
daşlarım da zannediyorsam vermişlerdi. Bilmem, 
Öztürkçine de vermişti ama galiba şimdi buralar
da yok, ne oldu bilmiyorum, galiba o durumu 
anladı gitti. Ben takibediyorum bu mevzu, ne 
olursa olsun hiç olmazsa bu işte bir fikrimiz ol
sun diye söz aldım. Takririme iltifat etmenizi 
istirham, ediyorum, Saygılarımı sunarım, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, buyurun, 

MUSLİHİTTİN YILMA3 METE (Adana) — 
Say?n Başkan, saygı değer arkadaşlarım; bir so
ru ile başhyacağım sözlerime. Bir çiftçi grupu 
tek bir insan değil, 10 kişi; 100 000 liralık mal 
getirmiş pazara, 100 000 liralık malı satmış. 
Pazar yerinde satılan bu maldan hiçbir emek 
sarf etmiyen borsa, tescil ücreti olarak muayyen 
bir para alıyor. Yetiştiren benim arkadaşlarım, 
uğraşan benim, didinen benim. Bir tüccar ge
liyor, benden aldığı bu malı başka birisine sat
mak için bir para veriyor bana, onunda cebinde 
durmuyor naklediyor başkasına, bundan borsa 
nara alıyor. Diyorum ki arkadaşa o Ticaret 
Odasına kayıtlı, ben Ziraat Odasına kayıtlıyım. 
Peki Ticaret Odasına kayıtlıdır diye borsa ora
dan bir para alıyor da Ziraat Odası niye alma
şın? Uğradan didinen benim, benim mahsûlümü 
satıyor o, ben olmasam Ticaret Borsası olmaz 
arkadaşlarım. Çiftçinin yetiştirdiği maldan gay
ri hiçbir şey satmaz Ticaret Borsaları. Kimin 
parasım kimden saklamaya çalışıyorlar ve biz 
buna 50 bin liradan yukarı geliri olan Ticaret 
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Borsaları % 3 para versin diyoruz, itiraz ediyor. 
Ne münasebet. Buna katiyen iltifat edilmiyece-
ğini bildiğim için uzatmıyacağım. Yalnız, birde 
muhterem arkadaşlarıma Ticaret Borsası men
supları, aylardan beri Anayasa Mahkemesi bu 
hükmü Anayasaya ayları buldu diye bir broşür 
dağıttıklarını, kulaklarına söylediklerini işitiyo
rum. Anayasa Mahkemesi bu hükmü Anayasaya 
ayları bulmadı; geçen defa okudum, yme ya-
nımdadır. Arzu edilirse son fıkrasını okumuş
tum, yine arz edeyim, efendim. «19 . 5 .1957 gün 
ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun 31 nci maddesinin (E) ben
dinin Anayasaya aykırı olmadığına, itirazın 
reddine oy çokluğu ile 17 . 6 . 1969 gününde 
karar verildi.» Olur ya belki yanlış bir bilgi 
edinmiştir, arkadaşlarım onun için arz ediyo
rum, bunu. Katiyen Anayasaya ayları olmadığı 
Anayasa Mahkemesi karariyle sabit olmuştur. 
Bir teklifimiz daha vardı, çiftçiler olarak, şunu 
söyleriz; borsacılar bu işin bu kadar üzerine dü
şerlerse öyleyse biz kendimiz borsa kurup orada 
satacağız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç buyurun efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu Ticaret Borsalarından 
% 3 alınmasında isabet olduğu kanısındayım. 
Ancak, burada bir haksızlığa da meydan veril
memesi gerektiği inancındayım. Bu Ticaret Bor
salarının safi gelirinden % 3 nisbetinde para 
alınması adalet ve hakkaniyete daha uygun 
düşer. Çünkü, o elde ettiği geliri birçok mas
raf ihtiyariyle yapmakta bulunduğuna göre, o 
masraflar çıkarıldıktan sonra geri kalanın 
% 3 nün alınmasında isabet vardır. Bu konu
da bir de önerge takdim ediyorum, iltifatınızı 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil buyurun, efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Efen
dim, mutlaka arkadaşlarımızla görüş ayrılığı 
olacaktır, bu olur. Benim kanaatime göre, bor
salardan böyle bir miktarın alınması yerinde de
ğildir. Arkadaşım diyor ki, ziraatçılar getirip 
emtiasını satıyor, bu kadar yardımda bulunu
yor. Doğru, ama borsalarında ziraatçılara hiz
metini gözden kaçırmamak lâzım. Onlarda ona 

hizmet ediyor, değerlendiriyor elbette verecek 
hizmetinin karşılığım. Şimdi siz bir teşekkülü 
ayağa kaldırmak istiyorsunuz, diğerini de bal
talamak istiyorsunuz yani, zayıf düşürmek isti
yorsunuz. Türkiye'deki borsaların hepsi zen
gin değil, ona bakılırsa ziyan eden borsalar da 
vardır. Peki o borsalar nasıl ayakta tutulacak
tır? O borsaları da diğer borsalar korumak mec
buriyetindedir. Ziraat Bankasından alınsın ye
rinde, ondan sonra Tarım Bakanlığından alınan 
yerinde, fakat diğer bir teşekkülün gelirinden 
% 3 faiz alınması bence yerinde değildir, doğ
ru değildir. Bu teşekkülün de ayakta durması 
iktiza eder. Bu kanun Bakanlar Kurulundan 
çıkmış, ama bu kanun görüşülürken Ticaret 
Bakanlığından da bir mümessilin bulunması 
iktiza ederdi. Arkadaşımız özden okudu, Tica
ret Bakanlığının buna muvafakat etmediği de 
ortadadır. Ben de bu hususta, bu fıkranın tâ
dil edilmesi için takrir verdim, arkadaşlarım 
iltifat buyurur, buyurmaz, ama bununla bera
ber borsalarda zayıf duruma düşürülür ve 
kaybedilir kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal buyurun, efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, müzakerenin uzaması sebebiyle 
yorgunsunuz, ben kısaca konuşacağım. 31 nci 
maddenin (E) fıkrası üzerinde arkadaşlarım 
fikirlerini beyan ettiler. Tadilden evvel ki, 
madde de bu nisbet % 3 değil, % 5 tir. Tasa
rı ve teklif üzerinde çalışan arkadaşlarımız bu 
nisbeti fazla bulmuş, âdil bir ölçü olarak yıllık 
gelirlerinin % 3 nü kabul etmiştir. Bu tamamen 
yerinde bir fikirdir. Biraz evvel kabul buyur
duğunuz 20 nci maddede üçüncü sınıf bir çift
çi, yılda 50 bin lira geliri olduğu tesbit edildiği 
takdirde, ne alıyoruz ondan? 50 bin lira geliri
nin % 3 ü nisbetinde aidat alıyoruz. Şimdi, ar
kadaşlarımızın teklifi efendim, yine aidat alın
sın; bir kısım arkadaşlarımız öyle diyor, aidat 
alınsın Ticaret Borsalarından. Sayın Mete'nin 
fikrine aynen iştirak ediyorum. Hakikaten 10 
dakikanın içerisinde bir tescil karşılığı muay
yen bir para kazanıyor. Ama 20 nci maddede 
sınıflandırdığımız çiftçi vatandaş 12 ay o pa
rayı elde etmek için mücadele eder, gece gün
düz. Borsa 5 - 10 dakikada, 12 ay çalışan çiftçi 
vatandaşın verebildiği aidatı şimdi vermemek 
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için bir direnişin içerisinde. Bu normal bir teklif 
olsa Yüce Heyetiniz bunun üzerinde hassasiyetle 
dursun, ödenmiyecek bir miktarsa hassasiyetle 
duralım. Ama 20 nci madde de 12 ay çalışan 
çiftçi vatandaştan binde 3 gelirini tesbit edip 
tahsil edelim aidat olarak, fakat 5 - 10 dakika 
içerisinde bir tescil karşılığı ücret alan mües
seseden de gelirinin tamamı üzerinden binde 3 
bir aidat hükmü koyarsanız, bu tamamen biraz 
evvel kabul ettiğimiz 20 nci madde hükmü
ne uygun bir âdil bir ölçü olur .Eğer iddia edil
diği g-ibi giderleri çıktıktan sonra kalan miktar 
üzerinden binde 3 aidat versin derseniz muhte
rem arkadaşlarım, senelik gelir gider hesabı 
öyle ayarlanır ki, son kuruşuna kadar gider ola
rak gösterilir başka yerde ve ödenmesi lâzım-
g*elen Ziraat Odalarına ait aidat sıfıra müncer 
edilir, o zaman Ziraat Odalarına ödenmesi lâ-
zımgelen para ödenmemle gibi bir zorluğun içe
risine sokulur. Onun için ben de bu metnin le
hinde arkadaşların fikrine aynen iştirak ederek, 
metnin yerinde kalması âdil bir ölçü taşımak
tadır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın tlyas Karaöz'de söz 
istemiş, ama Sayın Bakanın takaddüm hakkı 
var, takdir kendilerine aittir. Söz istermisiniz? 

TARIM BAKANI tLHAJVü ERTEM (Edir
ne Milletvekili) — Sayın Karaöz Wen sonra, 

BAŞKAN — Sayın Karaöz buyurun. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; Ticaret Borsalariyle, 
Ziraat Odaları kanaatimce birbirlerini tamamlı-
yan iki kuruluştur. Anayasa Mahkemesinin 
18 . 5 . 1970 tarih 13497 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan kararda ve gerekçesinde şu hususlar 
yer almış bulunmaktadır. Şöyle diyor; «6964 sa
yılı Kanunun 31 nci maddesinin (E) bendinde 
görülen gelirin niteliği incelenirken, şu yönün 
hemen belirtilmesi yerinde olur. 

Bu para, vergi, resim, hare ve benzeri malî 
bir yüküm değildir ve sorunun Anayasama 
61 nci maddesi ile ilişkisi yoktur, itiraz konusu 
hükmün zorunlu kıldığı ülkenin yasalarında 
ötedenberi olagelmiş kanuni paylar kapsamı 
içinde bulunan bir ödemedir. 6964 sayılı Kanu
nun 31 nci maddesinin Anayasaya aykırılığı ileri 
sürülen (e) bendinde de, bir kamu kurumunun 
gelirlerinden bir başka kardeş kuruma pay ve
rilmesi öngörülmektedir. Borsa gelirlerinin baş
lıca kaynaklarından birinin muamele tescil üc

retleri olduğu, uygulamalarda bir çok tarımsal 
ürünlerin ve esası tarımsal olan mamullerin alım, 
satımının tescile tabi muameleler kapsamı içi
ne girdiği düşünülürse, tarımın geliştirilmesinde 
hizmet görmek üzere kurulan ve tescile tabi 
borsa muamelelerinin ve bunlarla birlikte bor
sa gelirlerinin artmasına, dolayısiyle yol açabi
lecek olan bir kamu kurumuna borsa gelirlerin
den kanuni pay ayrılmasının yerinde olacağı» 
şeklinde bir pasaj bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gönül isterdi ki, bu 
kanuni payları ticaret borsalarımız bu zamana 
kadar ödemiş olsunlar. Fakat, ödiyememişler. 
İlgililerden edindiğim malûmata göre Adana 
Ticaret Borsası, îzmir Ticaret Borsası, Manisa 
Ticaret Borsası, Eskişehir Ticaret Borsası, Bur
sa Ticaret Borsası, Balıkesir, Diyarbakır, Mal
kara, Elâzığ Ticaret borsaları, Ziraat Odaları 
Birliğine borçlu bulunmaktadır. Bunlar, arala
rında yaptıkları anlaşmalar ile bu borçlarını 
uzun vâdede takside bağlamış bulunmaktadır
lar. Bilfarz, Adana Ticaret Borsası 6 yıl içeri
sinde ödemek kayıt ve şartı ile Ziraat Odaları 
Birliği ile bir anlaşmaya varmıştır, izmir Ti
caret Borsası keza öyledir. Diğer borsalar da bu 
şekildedir. Bu iki kardeş teşekkül her halde 
bir birlerini anlamış bulunmaktadırlar. Tera
küm etmiş borçların taksitler içerisinde öden
mesini Ziraat Odaları Birlisi kabul etmektedir. 
Geride kalan borçlu ticaret borsaları da Ziraat 
Odaları ile teşriki mesai etmek suretiyle bu 
borçlarını taksit ile ödiyebilecek bir durumda
dırlar. Esasen, yüksek seviyede borcu olan - ra
kamları tam mânası ile sövliyemiyeceeim -
250 - 300 000 lira arasında borcu olan 2 veya 
3 ticaret borsası bulunmaktadır. Bunlardan da 
iki tanesi Ziraat Odaları Birlimi ile anlama 
yapmıştır. Bu madde de her hansri bir de l ik l ik 
yapılması dooru deoildir. Maddenin (e) fıkrası
nın avnen kabulünü rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI ÎLHAMt ERTEM (Edirne 
Milletvekili) — Mesele anlaşılmıştır, arkadaş
larım söylenmesi gereken hususları söylemişler
dir. Yalnız Sayın Özdenin bahsettiği Anayasa 
Mahkemesi kararı bununla ilgili değildir. 20 nci 
maddenin iptaline dairdir. Bununla ilgili madde 
Sayın îlyas Karaöz'ün ve Sayın Mete'nin söy-

— 537 — 
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dikleri hususdur. Onun için söz istemiyorum. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN" — Madde ile ilgili 8 değişiklik 

önergesi var. Bunlardan 3 ü maddeden (e) ben
dinin çıkarılması hususunda birleşiyorlar. 

Bu itibarla, Sayın Rifat Öztürkçine ve Sa
yın Özden ve Sayın Hüsnü Dikeçligil tarafından 
verilmiş olan bu aynı mahiyetteki önergelerden 
yalnız bir tanesini okutup oylarınıza sunuyo
rum. 

Yüce Senato Divanı Başkanlığına 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zira

at Odaları Birliği Kanununun 31 nci maddesi
nin (e) bendinin bu maddeden çıkarılmasını tek
lif ve arz ederim. 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

BAŞKAN" — Sayın Komisyon, katılıyor mu 
efendim? 

GKOtCt KOMİSYON ADINA NAZIM ÎNE-
BEYLt fSinon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu
sunuz? 

TARTM NAKAVT tT-HAMt ERTEM (Edirne 
]yfl]ip+/troiriiî  — Katılmıyoruz. 

BARKAN — Hükümet ve Komisyon ka+ılmı-
yorlar. 

T f W ı H ov l f rrm^a RUnnvnmm. K a ^ n l fiden
le'»'... Kabi l i e t m i y o r İfir... K^bıı l prtıl-momicst.ir. 

fii-mdj a,vr»l m a d d e i lo ilorili (p\ îysndinirı de -
ğ-İct.iriİTyıpciyıi ierHyer +eVKfler v a r "R"T»la"nn d a 
mahivoti aynı Masrafların rık-anld-ıir+an so"nra. 
dive. Bunlardan bir tanesini okutuyorum ve 
oylarınıza sunacağım. 

Yüksek "Ra/s Vanlı 5-a 
14VR sıra, sav>b ta°arımn 31 nci wa,,,''p('ı',,in 

(e^ "bendinin. sifar-^n av-z e++in"im ç>p"hnr.1o-r» d o l a . 

yısiırV asaldaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
tek l i f ftrtfvnnı. 

e^ Yıl l ık nrelirleı-ı 50 OOO lirayı asa/n t i ca re t 
borsalar ının bit* evvelki vıl ıımnmî o-elivİpTM-nden 

giderleri çıktıktan sonra kalan İnam™ <% 3 ü, 
YA^o'at 

Sad ık A r t n k m a c 

"RAOtrAN — S^Vin TTalil ft-r^en. Ravın R i 
f a t (W."rVy»ine v e Rayın Rai A hat t ın Annv d a 
a v m TVICIVIÎTTO++P tpVli-Pt.o hıı"l"nwnolard-ıv TVmav. 
l er in i T\n col-ıo-nlo ok-n+rundım ftne-»-{rgyg KomİS-

yon ve Hükümet katılıyorlar mı? 

7 . 1 . 1971 0 : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-

BEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, bu hususun 
aydınlığa kavuşturulması için geçmiş bir mad
denin okunmasına müsaadenizi rica edeceğim. 
Umumi Heyetçe kabul edilen 19 ncu maddenin 
(g) fıkrası şöyle diyor : 

«31 nci maddenin (d), (e) ve (f) fıkraların
da yazılı gelirlerden düşecek pay» 

Buradaki (e) fıkrası doğrudan doğruya şim
di müzakeresini yapmakta olduğumuz borsalar 
ile ilgili olan fıkradır. Geçmişte, biraz evvel bu
nu kabul buyurdu, Umumi Heyet. Simdi burada 
bir derişiklik olunsa 19 ncu maddenin yeniden 
görüşülmesi gibi bir husus dolacaktır. 

Bunu arz ederim. Bu bakımdan ka+ılmıyoruz. 
BARKAN — Savın H"kümet? 
TARTTA BAK ANT ÎTHAMÎ ERTEM (Edirne 

Milletvekili} — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza sunuvomm Kahnl eden

ler... Ka**nl etmivenler... Kabul ed^rnormstir. 
Maddeyi oylarınıza, Knnnvo^ım. Fob"! eden

ler... Kabul fi+Tvnvo-nİAr... K^b"! edilmiştir. 
39 r\o.{ rnaddeyi n k n t n v o m m . 

ÎJiccolnvİTi tev^i j . y a r d i m v e V>"+y»p̂ oTi oavf îvat 
TVfa'lde 39 — Hanrri c\A<yinvn, ne m i k t a r d a 

y a r d ı m va.mlop.ao^ T^ivlik f>îi+r>poİT>''Q o'öo+p-^ilir. 

31 nci maddenin (d). (e*\ ve ff} bondieı-ind.e 
yazılı ecirlerin % ıo unu birlik kendisi için 
alıkovdnk+an sonra bakiyesini odalar arasında 
müsa.va+an taksim. eder. 

Birlik bütçesinden sarfiyat baekan veva 
haskanvekili. ve p-enel sekreter. P"enel sekreterin 
bulunmadı»! hallerde muhacir» üverin mü5+erek 
İTYî atsı ile yarılır. (\ 000 ̂  li^a^n a^a^ı müte
ferrik masraflar yalnız genel sekreterin imzası 
ile yanılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç söz talebet-
mHer, ba«ka söz talebeden yok. Buyurunuz 
Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ f Yozgat) — Mnhte-
ren arkadaşlar, burada hisselerin taksimi oda
lar arasında müsavaten yapılır, eşit olarak ya
pılır, deniyor. Bendeniz burada bir adaletsizlik 
görmekteyim. Çünkü, kanunun 2 nci maddesi
ne göre ziraat odalarının kuruluş ve çalışma 
sahaları ilce sınırlarıdır. İlce sınırı olduğuna 
S"öre her ilçedeki üve a^e^i değişir ve her Ece
nin durumu da değişir, iktisadi ve sosyal du
rumu da değişir. 
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Binaenaleyh, bunu böyle eşit olarak değil 
de, ilçelere asli üye adedine göre taksimi adalet 
ve hakkaniyete uygun düşer kanısındayım. Bu 
maksadı sağlamak için bir de önerge takdim 
ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz talebeden var mı 

efendim?.. Yok. 
Sayın Artukmaç'm takririni okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1478 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci 

maddesi 2 nci fıkrasının, şifahen arz ettiğim 
sebepler dolayısı ile, aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 32 — Fıkra 2 : — 
31 nci maddenin (d), (e) ve (f) bentlerin

de yazılı gelirlerin % 10 u birlik kendisi için 
alıkoyduktan sonra, bakiyesini, asli üyeleri 
adedine göre odalara taksim eder. 

Yozgat! 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-

BEYLİ (Sinop) — Tatbikatta daha fazla zor
luk çıkaracağından katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı?.. Katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6964 sayılı Kanunun değiştirilmesi istenen 
ve bilmüzakere ayrı ayrı oylanıp kabul edilen 
maddelerini muhtevi işbu kanun tasarısının bi
ninci maddesinin tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Tekrar okutmıyacağım, çünkü bidayette 
okutulmuştu. 

Birinci maddenin tümünü kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Salâhattin Acar'ın önergesinin 
ikinci paragrafında geçici bir madde teklif 
edilmektedir. İkinci maddeye geçmeden evvel, 
ikinci maddenin yerine iki numarayı almak 
üzere bir madde teklif edilmiştir, önergenin bu 
kısmını okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Çok müşkül durum
da bulunan borsaların eski ve halen ödenmemiş 
bulunan borçlarının da aynı şekilde ödenmesini 
temin amacı ile aşağıdaki geçici maddenin ilâ-
çesini arz ve teklif ederim. 

«Bu kanunun yürürlüğe girmesine kadar 
ödenmemiş olan Ticaret Borsaları borçları da 
aynı şekilde gelirlerinden giderleri çıkarıldık
tan sonra kalan kısmın % 3 ü üzerinden hesa-
bedilerek tahsil olunur. Saygılarımla. 

Ordu 
Salâhattin Acar 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar 
mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, böyle bir 
madde kabul edildiğini hatırlamıyoruz. O ba
kımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Ek madde olarak, ilâve olarak, 
teklif ediyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Hükü
met katılıyor mu?.. Katılmıyorsunuz. 

Takriri kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi yürürlük maddelerine geliyoruz. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe1 girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler?.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi tasarının tümü üzerinde Sayın Salim 

Hazerdağiı ve Sayın Fehmi Baysoy söz istemiş
lerdir. 

Sayın Hazerdağiı, lehte mi, aleyhte mi? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vaz 

geçtim, efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
'Sayın Baysoy, siz de söz istemiştiniz. Bu

yurunuz. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; şimdi kabul buyurmuş 
olduğunuz kanun bugüne kadar geç kalmış, 
daha evvel çıkarılması lâzımgelen bir kanun
dur. Ama, buna da şükür ki ; bugün bunu çıkar
mış bulunuyoruz. Haddizatında bu kanun tam 
tatmin edici değil. Konuşan arkadaşlarımla çok 
haklı yerlere temas ettiklerini de müşahede et-

— 539 — 



C. Senatosu B : 23 7 . 1 . 1971 O : 1 

tik. Yalnız şimdi bilhassa üzerinde ısrarla du
ran arkadaşlara bir vazife kalıyor. Tadil im
kânları her zaman eldedir, hazırlansın ve tadil 
tasarılarını da ilerde getirsinler, enine boyuna 
bu konuyu konuşuruz. 

Hakikaten bu kanun ziraatçilerimiz için, 
çiftçilerimiz için iyi bir kanun olacaktır. Yani 
kendi varlıklarını biraz daha hissetmiş olacak
lardır. Yalnız bir nokta kalıyor. Bu nokta da, 
bilhassa bizim Bütçe Komisyondaki arkadaş
larımızdan ricada bulunalım, çünkü, bu kanun 
tasarısı, tabiî kanunlaşmadığı için, bu sene büt
çeye sade geçenseneki ödenek konmuştur. Hal
buki şu kanuna göre bu miktarın bir misli da
ha artmış olması lâzımgelecek. Ümidederiz ki; 
Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız bunu 
nazarı itibara alarak bu artırmayı yapar ve Zi

raat Odalarına daha rahat çalışma imkânını 
sağlamış olurlar. 

Bu konuda hizmeti geçen bütün arkadaşlara 
teşekkürlerimi sunar ve kanunun çiftçilerimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. 
Bir arkadaşın daha söz alma hakkı vardı; 

kullanılmıyor., 
Şimdi tasarının tümünü oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylece tasarı Cumhuriyet Senatosunca da 
kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Birleşimi 12 Ocak 1971 Salı günü saat 15,00 
te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,25 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, köylerin elektrifikasyonu-
ra dair yaydı soru önergesi ve Köy İşleri Bakan-
Turhan Kapanlı'nrn eevabı (7/697) (1) 

23 . 10 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Mukadder Öztekin 
C. Senatosu Adana Üyesi 

1. Türkiye'de halen kaç köyde elektrik 
mevcutur, faaliyette olanların bağlı bulunduk
ları il ve ilçe olarak listesinin çıkarılması. 

2. Elektrikten faydalanacak köylerin, pro
je bedellerine katkı oranları bu oranların tahsil 

(1) Cevaba ekli cetveller Kanunlar Müdür
lüğü dosyasın dadı r. 

şekli ve bakiyelerinin tahsil usulü bir nizama 
bağlanmış mıdır? 

3. Koy idarelerinin projelere katkıları dı
şında kalan masraflar ne şekilde ödenecektir? 

4. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yıl
lık icra programları süresi içinde sonuçlandırıl
makta mıdır? 

5. Adana ilinde 1967 yılı 1968, 1969 ve 1970 
yılları köy elektrifikasyonu inşaat programla
rına alınan köylerin isimleri, (Etüt ve proje 
programları konumuz dışındadır.) 

a) Köy idarelerinin aynı ilde projelere kat
kı oranları ve ödedikleri meblâğ? 

b) Devletin bu köy projelerine katkısı ve 
mahalline gönderilen tahsisat? (Her köy için 
ayrı ayrı gösterilecek.) 

c) Adana ilinin elektrifikasyon inşaat prog
ramına dair köylerinde elektrik ücreti nasıl tes-
bit edilmektedir, TEK Kanunu bu bölgede nasıl 
uygulanacaktır ? 
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T. C. 
Köy İsleri Bakanlığı 6 .1 .1971 

Sayı : 01-37 
00077 

Konu : Adana Senatörü Mukad
der Öztekin'in yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 10 . 1970 gün ve Gn. Sek= Kanun

lar Md. lüğü 10775-7/697-8770 sayılı yazıya : 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad

der Öztekin tarafından Başkanlığınıza sunulup, 
bir örneği Bakanlığıma tevdi buyurulan «Yur
dumuz ve özellikle Adana ilinin köy elektrifi
kasyonu» na dair 23 . 10 . 1970 tarihli soru 
önergeleriyle ilgili cevap ekte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim, 
Köy İşleri Bakanı 

Turhan Kapanlı 
Cumhuriyet 'Senatosu Adana Üyesi Sayın 

Mukadder Öztekin'in «Yurdumuz ve özellikle 
Adana ilinin köy elektrifikasyonu» na dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 27.10.1970 
gün ve Gn. Sek. Kanunlar Md. lüğü 10775 -
7/697 - 8770 sayılı yazılarına ekli olarak alman 
ve Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen 23.10.1970 tarihli 
önergeleri cevabıdır : 

1. Türkiye'de mevcut elektrikli köy sayısı
nın illere göre dağılımı ile 1964 - 1970 yılların
da programa alman köylerin iller itibariyle sa
yısı ve nüfusa göre oranlan Ek : 1 ve 2 No. lu 
cetvelde gösterilmiştir. 

2. Elektrikten faydalanan köylerin proje 
bedellerine katkı oranları 1964 te % 26, 1965 te 
% 5, 1966 - 1970 de ise % 33 olarak tesbit edil
miş Türkiye Elektrik Kurumunun kuruluşu ile 
ilgili 1312 sayılı Kanunla da asgari % 25 ola
rak karara bağlanmış bulunmaktadır. IBu % 25 
oranı kanunun öngördüğü Tüzük ve yönetme
liklerle düzene sokularak artırılacak ve sabit 
kalacaktır. 

Köy katılımları peşin olup, 1968 yılma ka
dar katılım alınmadan tesise başlanmakta idi. 
1968 yılı programı geniş tutulmuş, grup teşkili 
ve bâzı nedenlerle köylü katılımı beklenmeden 
tesise başlanmış, aynı şekilde 1969 - 1970 yılın

da da devam edilmiştir. Halen 1968 yılı köyle
rinin % 47 si, 1969 yılı köylerinin ise % 89 u 
katılımını ödememiş durumdadır. Adana köyle
ri de ödemiyenler arasındadır. 

Mart 1970 tarihi itibariyle; 119 milyon lira 
köy katılımı alacağından, ekim sonuna kadar 
sadece 18 milyon lira gedebilmiş, 101 milyon 
liralık köylü borcu olarak kalmış bulunmakta
dır. 

3. Köy projelerine yapılan masrafların köy 
katılımı dışında kalan kısmının TEK tarafın
dan hazırlanmakta olan yönetmelik uyarınca ta
rife yolu ile alınması düşünülmektedir. 

4. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına gö
re yılı içinde gerçekleştirilmesi gerekli icra 
programlarının bilhassa ödenek teminindeki 
güçlükler bakımından zaman zaman ileriki yıl
lara ertelenmekte ve devam eden işler adı ile 
yeni yıllarda tamamlanması yoluna gidilmekte
dir. (Yıllar itibariyle elektrifikasyon faaliyet
leri özeti Ek : 3 No. lu cetvelde gösterilmiştir.) 

5. Adana ilinde 1967 - 1968 - 1969 - 1970 
yılları köy elektrifikasyonu inşaat programları
na alman köylerin isimleri : 

a) Köy idarelerinin projelere katkı oran
ları ve ödedikleri meblâğ, 

b) Devletin projelere katılımı, 
(Ek : 4 No. lu cetvelde gösterilmiştir.) 
c) Adana ili köylerine elektrik ücreti; 

enerji zayiatı da eklenmek suretiyle, enerji sa-
tmaldığı kurumun tesbit etmiş olduğu ücretle
re göre tesbit edilmektedir. 

1. Çukurova Elektrik Birliği ücretleri, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı rayicine, 

2. Etibankm ücretleri, Bakanlar Kurulu ka
rarına, 

3. Belediye encümen kararları ise Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tasdikinden sonra 
olmak üzere 3 türlü ücret tesbiti yapılmakta
dır. 

TEK Kanununun bu bölgede uygulama şekli 
hakkında teşkilâtımızda bilgi bulunmamakta
dır. 

NOT : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Md. 
I dosyasındadır. 
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GÜNDEMİ 
23 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 1 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Mehmet İzmen'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/958) 

2. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Fahri özdilek ve arkadaşlarının, asayiş ve 
anarşist eylemler konusunda bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınarak kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/333; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1144) (S. Sayısı; 1476 (Dağıtma tari
hi : 26 . 11 . 1970) (Bitiş tarihi : 10 . 1 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet ünaldı'nın, içtüzüğün 87 ve 88 nci 

maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

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

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'm, istanbul'un Sağmacılar ve Esen
ler mmtakalarında vukubulan Kolera hastalı-
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gına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, İstanbul'un Sağmacılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
10/38) 

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

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

14. — Diyanet işleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Ataîay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A-İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X t — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/120; Cumhuriyet Senatosu 1/1143) (S. Sa
yısı : 1478) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) 
(Bitiş tarihi : 31 . 1 . 1971) 

X 2. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav
ya Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/95; Cum
huriyet Senatosu 1/1145) (S. Sayısı : 1479) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 
31 . 1 . 1971) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) 
bendi ve sözü geçen kanuna geçici iki madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/145; Cumhu
riyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) (Dağıt
ma tarihi : 7.12.1970) (Bitiş tarihi : 31.1.1971) 
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