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Sayfa 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 2:3 

II. - GELEN KÂĞITLAR 4 

m . - YOKLAMA 4 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 4 

1. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırat-
lıoğlu'nun İller Bankasında vâki bir yolsuz
luğa isminin karışmış olması karşısında, 
dokunulmazlığının kaldırılarak gerçekle
rin biran önce meydana çıkmasına dair 
gündem dışı demeci. 4:6 

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gül
lü "nün, su taşkınları dolayısiyle Ceyhan 
Ovasındaki zarar gören köylere gerekli yar
dımların yapılması hakkında gündem dışı 
demeci 6:8 

3. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in, Milliyetçi Çin gezisi izlenimlerine ve 
Kızıl Çin ile kurulan ilişkilerin Milliyetçi 
Çin dostluğuna zarar vermemesi dileğine 
dair gündem dışı demeci. 8:9 

Sayfa 
4. — izmir Milletvekili Burhanettin 

Asutay'ın, Akşam Gazetesinde 15 Nisan ta
rihinde başlayıp 6 gün devam eden bir yazı 
dizisinde yurt dışına işçi kaçıran bir şebe
ke hakkında yayınlanan haberler konusun
da gündem dışı demeci. 9:10 

5. — Millî Savunma Bakanı Perid Me-
len'in, Sıkıyönetim kanunu tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/472, 4/157) 10 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve iki arkadaşının «Orman köylerinin 
kalkındırılması, ormancılığın ve orman 
sanayiinin geliştirilmesi için beş yıllık 
plânlar yapılması» hakkındaki kanun tek
lifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair 
önergesi (2/255, 4/158) 10:12 

7. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici 
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Sayfa 
V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 13 
1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sa
yısı : 239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) 13 

2. — U§ak Milletvekili M. Fahri Uğra-
sızoğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
195 ve 196 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair tüzük teklifi ve gündeme alın
masına dair önergesi (2/190, 4/155) 13 

3. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları (1/234) (S. Sayısı : 
129 ve 129 a 1 nci ek) 13:27 

TANAK ÖZETÎ 

Sayfa 
maddeler eklenmesine ve bu kanun ile di
ğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve Maliye, ve 
Plân komisyonları raporları (1/438) (S. 
Sayısı : 291) 12 

8. — Bursa Milletvekili Kasım Öna
dım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigor
talar kanunu teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Ticaret, Sanayi, Çalışma ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) 12:13 

I. - GEÇEN TU' 

Rize milletvekilleri Sami Kumlbasar ve Sa
lih Zeki Köseoğlu, çay kampanyasının yaklaş
ması nedeniyle çay sorunları hakkında ve, 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil 
do, orta, dereceli okul öğretmenlerinin ek ders 
ücretleri ve bu konuda alınması gerekli tedbir
lere dair gündem dışı birer demeçte "bulundu
lar. 

Kanada Avam Kamarası Başkanının ve, 
Avusturalya Temsilciler Meclisi Başkanının 
Birer Türk Parlâmento Heyetini memleket

lerine davetlerinin; 
Türikye Büyük Millet Meclisinde : 
Türk - iran, 
Türk - Macaristan, 
Türk - Kore ve, 
Türk - Vietnam, 
Parlâmentolararası Dostluk Grupları ku

rulmasının uygun, görüldüğüne dair Birleşik 
Başkanlık Divanı kararları kabul olundu. 

1/41, 1/28, 4/405 ve 1/440 esas sayılı Ka
nun tasarılarının geri gönderilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi okundu ve bu kanun taşanla
rının geri gönderildiği bildirildi. 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisinin 23 ncü 
döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini tem
sil edecek olan üyelere ait liste Genel Kurulun . 
bilgisine sunuldu. 

Plân Komisyonu Başkanlığının, Belediye ge
lirleri kanun teklifinin Komisyona iadesine dair 
tezkeresi kabul olundu. 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, harb sa
nayii konusundaki yazılı sorusunu geri aldığına 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
6/68, 6/69, 6/70, 6/71, 6/72 ve 6/73 sayılı söz
lü sorulannm yazılı soruya çevrilmesine dair 
önergesi kabul olundu. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
Anayasa Mahkemesi karan üzerine 9 Temmuz 
1971 tarihinde öğretim çalışmalarına son ver
mesi gereken ezel yüksek pkullann bir gözvıme 
bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi okundu ve gündeme alınarak sırası 
geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı sebe
biyle Meclis çalışmalanna 22 Nisan Perşembe 
sabahından 26 Nisan Pazartesi günü saat 15,00 e 
kadar ara verilmesine dair grup başkanvekille-
riııin önergesi kabul olundu. 

Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, 10/13 
esas sayılı Meclis araştırması önergesinin genel 
görüşmeye çevrilmesine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

— 2 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine verilecek avans hakkında kanun tek
lifi ikinci defa açık oya sunularak, oyların ay
rımı sonunda, kabul olunduğu bildirildi. 

6/7 ve 6/10 esas sayılı sözlü sorular, ilgili 
bakanlar ve soru sahipleri, 

6/12, 6/13 ve 6/14 sayılı sorular da, ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, gelecek soru gününe ertelendi. 

Bakanların Genel Kurulda hazır bulunma
maları nedeniyle genel görüşme ve Meclis araş
tırmalarının görüşülmesine geçilmesi kabul olun
du. 

Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bugüne 
kadar uygulanmakta olan yabancı sermaye po
litikasının somut sonuçlan değerlendirmek 
maksadiyle, 

Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, Tür
kiye'nin bugüne kadar uyguladığı yabancı ser
maye politikası hakkında bilgi edinmek maksa
diyle ve, 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermaye yatırımlarının doğal kaynakları
mız üzerinde ve çeşitli alanlarda meydana getir

diği fayda ve zararları 
yasanın 88 nci maddesi 
rüşme açılmasına dair 
Çarşamba günü birlikte 
ve kabul edildi. 

Kocaeli Milletvekili 
daşının 8/3 esas sayılı 
ni geri aldıklarına dair 

testoit etmek üzere Ana-
uyarınca birer genel gö-
önergelerinin 28 Nisan 
görüşülmeleri ele alındı 

Nihat Erim ve 7 arka-
genel görüşme önergesi-
önergeleri kabul olundu. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, yapılan 
kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana getir
diği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesinin gündeme alınması, ya
pılan görüşmelerden sonra onaylandı ve genel 
görüşmenin 28 Nisan 1971 Çarşamba günü ya
pılması kabul edildi. 

26 Nisan 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birdeşime saat 18,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başaknvekili Sivas 

Ahmet Durakoğlu Enver Akova 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/181) 

Yazılı sorular 

1. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ili Devlet Hastanesi Çocuk Servi
sinin yetersiz çalışması ile bu servise tâyin edi
len şahsa dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/533) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ilinin köy - pazaryeri - bucak ve 
ilçelerinden geçen yolların asfaltlanmasına dair 

yazılı soru önergesi, Köy İşleri Baaknlığına gön
derilmiştir. (7/534) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ili Ereğli - Alaplı bucağı Orman 
Bölge Şefinin başka yere nakli ile Aptipaşa'ya 
bir Bölge Şefliği kadrosunun verilme isteğine 
dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/535) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ili Silivri ilçesi Akören köyü muhta-
îinın Kaymakamlıkça işten el çektirme sebebine 
dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/536) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ili Şile ilçesi Çengilli köyünde bir şah
sın kaçırılma olayına dair yazılı soru önerge
si, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/537) 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Sıkıyönetim kanun tasarısı (1/472) 

(Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve 
Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye

si Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici mad
de ilâvesine, 5237, 5422, 6964, 7336 ve 756 sa
yılı kanunlara konu gelirlerin kaynak olacağı 
Orman köylerini kalkındırma fonu teşkili ile 
Orman köyleri kalkındırma kooperatifleri ku
rulması hakkında kanun teklifi (2/515) (İçiş
leri, Köy İşleri, Tarım, Orman ve Plân komisyon
larına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekrem özden'in, 1971 yalı Bütco Kanununun 

27 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi (2/516) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Tezkere 
4. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1969 yı

lı Çalışma raporu ve bilançosunun sunulduğu
na dair Başbakanlık teskeresi (3/505) (Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen isler 
5. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 

kadroları Kanununa ek kanun tasarısı (1/208) 
(Plân Komisyonuna) 

6. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun 
nuna} 

teklifi (2/407) (Plân Komisyo-

^ « > a » ' B « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Mills t Meclisinin 91 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı- I (Yoklama yapıldı.) 
lacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere basa- I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
rak yoklamaya iştirak etmelerini rica ediyorum. \ melere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Nevşehir Milletvekili Esat Kırathoğlu'-
nun, İller Bankasında vâki bir yolsuzluğa ismi
nin karışmış olması karşısında, dokunulmazlığı
nın kaldırılarak gerçeklerin biran önce meyda
na çıkmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, İller Ban
kasında vâki bir yolsuzluğa isminizin karışma
sı dolayısiyle gündem dışı söz istemişsiniz, bu
yurun. 

Çok ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Fazla vaktinizi aimıyacağım ve aynı zaman
da hiç kimseye bir çatma fikrinde ve burada 
bir polemik yaratma arzusunda de değilim. 

Ancak, bâzı mevzuların aydınlanması babın
da sizlere çok kısa olmak üzere arzı malûmat
ta bulunacağım. 

Peşinen şunu arz edeyim ki; buraya hizmet 
arzusu ile gelmiş insanlar olarak biz, üstümüz-

4 — 
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de birtakım dedikodu meraklısı kimselerin de
dikodusuna meydan vermemek, daha fazla fır
sat vermemek arzusu ile, şimdiye kadar gerek 
Senato kürsüsünde konuşulan ve gerekse gaze
telerde yazılan mevzular itibariyle savcılığın 
hareket noktasını tâyin etmesi ve Cumhuriyet 
Savcılığının bu meseleyi mahkemeye aksettir
mesi; ikinci şık olarak da; gerek benim, gerek
se arkadaşım Şevket Doğan'm dokunulmazlık
larımızın kaldırılarak böylece mahkeme huzu
runda durumun meydana çıkabilmesi için yar
dımcı olunmasını sizden hassaten istirham ede
ceğiz. 

©Öylece bir mevzu huzurunuza geldiği za
man dokunulmazlığımızın kaldırılmasını eğer 
sağlamazsanız, bu Parlâmentonun çatısı altın
da sizlerin birer arkadaşı olarak inanın sizlere 
kırgın ve küskün olacağız. Bu mevzu buraya 
geldiği zaman dokunulmazlığımızın mutlaka 
kaldırılmasını sağlayın; dev kim, cüce kim 
meydana çıksın. 

Bu meseleye bu kadar dokunduktan sonra, 
müsaade buyurursanız kısaca şöyle bir malû
mat vereyim; zaten meselenin derinliğine de 
girmiyeoeğim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gerek Hapa - Ardeşen elektrik hattı ve ge

rekse çelik, alüminyum tel mevzuunda - komis
yon zaten üzerinde pek fazla durmuyor - biraz 
mühendislik bilgisi olan bir kimse bunun neti
cesini gayet kısa ve kesin olarak alabilir. Bu
na katiyen dokunmuyorum. 

Ancak, büyük bir polemik mevzuu olarak 
yaratılmış, üzerimizde büyük bir spekülâsyon 
mevzuu olarak, karabulut olarak estirilmiş bir 
arsa meselesi vardır ki bu arsa meselesine kısa
ca dokunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 
iller Bankası senede 500 milyon liraya ya

lan yatırım yapan bir müessese idi. Bu mües
sesenin Türkiye ̂ de bir tek deposu vardır, o da 
İstanbul'dadır, tiler Bankası Türkiye'deki işle
rini 15 bölge müdürlüğü marifeti ile yürütür. 
İstanbul Bölge Müdürlüğü de bu 15 bölge mü
dürlüğünden bir tanesidir. Dolayısiyle istanbul'
daki depo istanbul Bölge Müdürlüğüne ait bir 
depo değildir. Van'dan İzmir'e, Adana'dan Sam
sun'a kadar Türkiye'nin 15 yerine yayılmış bu

lunan bölge müdürlüklerinin deposudur ve bir 
tektir. 

1965 yılında o zamanın genel müdürü bulu
nan Sayın Selâhattin Babüroğlu zamanında, 
bu deponun kâfi gelmediğine dair Malzeme Da
iresi Reisliği ile karşılıklı yazışmalar olmuş. 
Biz, deponun mutlaka genişletilmesini arzu eden 
insanlar olarak, şu noktayı nazardan hareket 
etmiştik: 

1. Bütün malzemeler istanbul civarında
ki fabrikalarda yapılmaktadır. Bu fabrikalar
da yapılan malzeme fabrikaların deposunda de
po edilmektedir. Mütaahhitlere fabrikadan şu 
şekilde yazı gelmektedir: «Malzemeyi 15 gün 
yahut da 20 gün içerisinde çekin.» Malzeme 
1 5 - 2 0 gma. içerisinde çekilmediği takdirde bi
zim mütaahhitlerimize değil, fakat başka mües
seselere malzemeler teslim edilmektedir. Buna 
mâni olabilmek için doğrudan doğruya depo
muzda depolamak ve malzeme sıkıntısını önle
mek arzusunda idik. Biz ayrıldıktan sonra böy
le bir hususa ehemmiyet verilmedi ise, bizim 
bunda muhakkak günahımız olamaz. 

2. O sırada Türkiye'deki elektrifikasyona 
büyük ehemmiyet vermiştik ve 100 milyon lira
lık yeni bir ithalât idi. Bu ithalât ise mukavele-
ya bağlanmış idi, ama o zamanın durumu itiba
riyle, döviz sıkıntısı itibariyle sonradan bu 
100 milyon liralık malzemenin ithalinden vaz
geçildi. 

3. Her tarafta olan bölge müdürlüğü bina
larımız, İstanbul Bölge Müdürlüğünü de içeri
sine almak suretiyle orada yapılacak idi. İstan
bul Bölge Müdürlüğüne 200 bin lira civarında 
kira ödenmekte idi. Ne garajımız, ne de tamir
hanemiz vardı. Bunları yapabilmek için orada
ki 16 bin metrekarelik arsanın 7 bin metreka
resine bölge müdürlüğü binası, garaj ve tamir
hane yapılacak idi. Sonradan Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bunu da plânından çıkartmış. 

4. Karayolları nasıl Türkiye'nin karayolla
rı üzerinde çalışıyorsa, iller Bankasını da bele
diyelerin yollarını yapmak mevzuuna sevk ede
cek idik. Bu bakımdan AiD,nin elinde bulunan 
malzemeleri iller Bankasının eline çekmek su
retiyle bu işleri yapacak idik. Biz ayrıldıktan 
sonra bu durumdan da vazgeçilmiştir ve dolayı
siyle arsa alma hususu sonradan «Arsa kifa
yetli idi de fazladan alındı» gibi birtakım şe
killere dönmüştür. 
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Buna bu şekilde temas ettikten sonra gele
lim fiyat meselesine: 

Değerli arkadaşlarım, 
Arsa istanbul'da Maltepe'de ekspres yolu 

üzerinde ve bizim 30 bin metrekarelik eski de
pomuzu içine alır şekildedir ve cephesi tamamen 
ekspres yol üzerindedir. Biz bu arsayı ortala
ma olarak 225 liraya aldık. Komisyon raporunda 
bunun 35 lira civarında olduğunu bildiriyor. Elin
deki kaziye de şudur: Karayolları, biz arsayı sa-
tınalmadan daha evvel oradan yol getirmek 
maksadı ile istimlak yapmış metrekaresine 35 
lira ödemiş. Yine İller Bankası orada yoldan 
70 - 80 metre yükseklikteki bir tepenin üzerine 
depo yapmış. Bunun da arsasını o fiyata almış. 

Şimdi yoldan 70 - 80 metre yükseklikteki 
depo ile karayollarının istimlâk parası esas 
olamaz. Neden? Zira - şu anda herkes bunu gi
dip tesbit edebilir - ekspres yola, yani bizim ar
samıza 1 ilâ 1,5 Km. içeride bulunan arsa
lar - bırakın yolu - 200 liraya alınıp satılmak
tadır. Ekspres yola, yani bizim arsamıza, 1,5 
Km. mesafedeki arsalar 200 liraya alınır satı
lırsa, ekspres yol üzerindeki arsalar 35 lira olur 
mu? Komisyon bir tek özel arsa alıın - satımını 
emsal gösteremiyor, yalnız bunu emsal gösteri
yor. 

İkincisi, komisyonun bu durumu nazarı dik
katimizi çektiği için, komisyon başkanının ken
disinden hassaten rica ettim ve yazılı müracaat 
ettim; «Bir yanlışlığa meydan verilmemesi için, 
Devletin itimadettiğiniz bir müessesesine eks
pertiz yaptırın» dedim, fakat komisyon bundan 
sarfınazar etti. 

Üçüncüsü, komisyon raporu ittifakla alınma
mıştır, iki tane sayın Adalet Partili üye imza 
atmamıştır. Değerli arkadaşlarım, bunlar da 
Edirne Senatörü Sayın Ergeneli ve Denizli Se
natörü Sayın Turgut'tur. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Vaziyet bu kadar açık ve seçik iken, daha 

evvelki istimlâki esas sayıp, ekspres yola 1,5 
kilometre içerideki arsalar 200 liraya alınıp 
satihr iken, ekspres yol üzerindeki arsaya 35 li
ra fiyat tesbit etmek, bilmem insafla bağda
şır mı, sizin takdirinize bırakıyorum. 

Meseleyi bu şekilde izah ettikten sonra, ge
lelim neticeye: Değerli arkadaşlarım, 
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I Ayrıca o zamanki Hukuk İşleri Müdürü bu 
işin içine karıştırılıyor ve bizimle beraber aynı 
havanın içinde estiriliyor. O Hukuk işleri Mü
dürünü daha sonraki birtakım hâdiselerden do
layı vazifesinden aldım ve sonunda bu Hukuk 
İdleri Müdürü Danıştaya benim aleyhimde dâ
va açtı, tazminat davası. Dâva halen görüşül
mektedir. Dâvayı sonradan açmıştır; «Adalet 
Partili olan iller Bankası Genel Müdürü Esat 
Kıratlıoğlu beni partizan bir zihniyetle buradan 
almıştır» diye tazminat dâvası açmıştır, ki o 
şahıs, daha evvel bir Adalet Partili Parlâmen
to üyesinin yanında bulunmakta ve onunla gö
rüşüp gezmekten zevk duyan ve onun tavsiye
si ile İller Bankasına alınmış bir kimse idi. 
(«Demek tavsiye ile alınayorlardı» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım, biz her zaman hesabımızı ve
rebilecek insanlarız. Bunun alınmasının sebebi 
de, hukuk işlerinde tecrübeli bir avukat oldu
ğundan dolayıdır. Başka bir sebep yok. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, zamanınız 
doluyor, lütfen bağlayınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum. 

Ben vazifesinde birtakım noksanlıklar gör
düğüm için, yerinden aldığım zaman hakkımda 
Danıştaya dâva açmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü şöylece biti
riyorum: 

Tdkrar rica ediyorum, mesele buraya geldi-
diği zaman lütfen dokunulmazlığımızın kaldı-

I rılmasmı sağlayınız. Zira, boğazından haram 
lokma geçmemiş insanların alnına leke sürebile
cek insanlar daha. anasının karnından doğma
mıştır. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'nün, 
I su taşkınları dolayısiyle Ceyhan Ovasındaki za-
I rar gören köylere gerekli yardımların yapılması 
I hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN' — Saym Ali Rıza Güllüoğlu su taş
kınları dolayısiyle Ceyhan Ovasında vâki zarar
lar hakkında, buyurun. 

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın 
| Başkan, muhterem milletvekilleri, 

6 — 
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Sel baskınından zarar gören Ceyhan Nehri
nin yatağına yakın köylülere gübre, pamuk 
tohumu ve işletme kredisi verilmesi hususunda 
gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Nisan ayı başlarından beri Çukurova'ya ya
ğan yağmurlar ve nehir, çay taşması nedeni ile 
selden, doludan ve fazla yağışlardan /binlerce 
'dönüm ekili arazi hasar ve zarara mâruz kalmış 
bulunraıaktaJdır. Bilhassa bu son yağışlar ve nehir 
taşması sebebi ile Ceyhan Nehri yatağına yakın 
olan Osmaniye, Kadirli, Ceyhan, Adana Merkez 
Karataş ve Yumurtalık kazalarının bâzı köyle
rine bağlı araziler sel baskınına uğramıştır. Bu 
arada, mahallinden edindiğimiz sıhhatli malû
mata göre, Ceyhan kazasına bağlı ve Ceyhan 
Nehri kenarında bulunan 19 köyde ekilmiyen 
ve fakat ekilmeye hazırlanmış 58 778 dekar ve 
pamuk tohumu ekilmiş 11 200 dekar tarla sel 
baskınına mâruz kalarak hasar görımüş'tür. 

Ayrıca, 2 500 dekar hububat mahsulü da 
tamamen su altında kalmıştır. 

Görülüyor ki, yalnız Ceyhan kazası köyle
rinde toplam olarak 72 bin küsur dekar arazi 
son yağışlar nedeni ile zarar ve hasara uğramış
tır. Buna Osmaniye, Kadirli. Adana merkez, Ka
rataş ve Yumurtalık kazalarının sel baskınına 
uğrıyan arazilerini de ilâve edecek olur isek, 
toplam olarak, yalnız Ceyhan nehrinin yatağı
na yakın olan köylerde 300 bin dekar arazi za
rar görmüş bulunmaktadır. Bugüne kadar zarar 
gören bu arazi sahiplerine Hükümetçe her han
gi bir yardım teşebbüsünde bulunulmamıştır. 
Esasen mahsullerini idrak edebilmek hususun
da yeterince her türlü tarım kredisine sahihol-
mıyan ve düzenin bozukluğundan bir kısım fır
satçı ve tefeciye soydurulan çiftçilerimiz bu sel 
baskını sebebiyle daha çok fırsatçı ve tefecinin 
kucağına itilmiş bulunmaktadır. Hal böyle ol
duğuna göre, reformcu Hükümetin, millî istih
salimize en büyük katkısıs olan müstahsıla ve 
bu itibarla arazisi sel baskınına uğnyan bu çift
çilere reform elini uzatarak tefeciler karşısında 
ezilmelerine mâni olunmasını Sayın Hükümetten 
beklemekteyiz. 

Sel baskınına uğrıyan bölgelerdeki ziraat 
odalarının yetkili şahısları zarar gören çiftçi
leri tesbit ederek, bu çiftçilere âcil yardım ola
rak suni gübre ve pamuk tohumu kredisi veril
mesi hususunda Zirai Donatım ve Ziraat Ban- [ 

kası Genel müdürlükleri nezdinde teşebbüse 
geçmişlerdir. Hk olarak Hükümetçe bu âcil yar
dım taleplerine müspet cevap verilmesi ve der
hal bu çiftçilere nakdî kredi açılması hususunda 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne talimat ve
rilmesi elzemdir. Aksi takdirde sel felâketine 
uğrayan bu araziler ekilmiyerek millî istihsa
lin düşmesine sebebolacaktır, veyahut da çiftçi, 
tefeciden alacağı yüksek faizli para ile toprağı
nı ekmek mecburiyetinde kalacaktır ki, bu da 
zaten borçlu olan çiftçinin mahvolmasına se
bebolacaktır. 

Bu nedenlerle, tam ekim mevsimi olduğu na
zarı itibara alınarak, arazileri sel baskınına uğ
rıyan müstahsıllara âcil olarak suni gübre, pa
muk tohumu gibi aynî yardım ile, nakdî kredi 
yardımı yapılmasını Hükümetten beklemekte
yiz. 

Bu vesile ile, yıllardan beri sözünü işittiği
miz Ceyhan nehri üzerinde inşa edilecek olan 
baraj meselesine de Hükümetin nazarı dikkati
ni çekmek istiyorum. Bu kadar az yağışlı sene
lerde dahi, birkaç günlük yağışlarla kabarıp 
yatağından çıkan Ceyhan nehri her yıl bu böl
geye daha fazlasiyle bu felâketi getirmekte ve 
milyonlarca lira tutarındaki millî gelirimizi ber
taraf etmektedir. 

Bu itibarla Ceyhan nehri üzerinde inhası dü
şünülen ve mahallinde sondajları yapılan sula
ma barajı inşaatına vakit kaybetmeden başlan
masında yurt ekonomisi yönünden büyük fay
dalar sağlıyacağını da Hükümete hatırlatmak 
isteriz, 

Bu barajın inşası hususunda edindiğimiz 
malûmata göre; plânları tamamiyle hazırlanmış 
ve hattâ Dünya Bankasından da kredisi temin 
edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bu barajın 
bir an önce inşasına başlanmasını beklemekte
yiz. 

Günün mühim diğer bir konusu da şudur : 
Hasat mevsiminin yaklaşması sebebiyle buğday 
fiyatlarının tesbit olunarak ilân edilmesi gerek
mektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluş Ka
nununda, Haziranın ilk haftası içerisinde buğ
day fiyatlarının ilân edileceği belirtilmekte ise 
de, kanaatimizce bu eskimiş ve bugün yürürlük
te dahi bulunmaması lâzımgelen bir kanundur. 
Sebebi ise; eskiden Meksika buğdayı memleke
timizde ekilmediği sıralarda bu kanun tatbik 
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edilebiliyordu ve Haziran ayının ilk haftası içe
risinde ilân edilen fiyatlar da yerinde olabili
yordu. 

Ancak, Meksika buğdayı eskiden memleke
timizde ekilen buğdaylardan daha önce hasat 
mevsimine girdiği için, bugün artık bu kanu
nun değişerek Haziran ayının ilk haftasında de
ğil, Nisan ayının ortalarında buğday fiyatları
nın ilân edilmesi gerekmektedir, ve bunun ilân 
edilmesinde de sayısız faydalar vardır. 

(Biraz önce arz ettiğim gibi, çiftçilerimiz 
ve müstahsil resmî kredi müesseselerinden tam 
mânasiyle kredilerini temin edemedikleri için, 
artık yurdumuzda yürürlükte olan ve teamül 
Ihaline. gelmiş bulunan buğdaylık para alırlar. 
Buğdaylık para tüccarlar tarafından bir sene 
önceki fiyat üzerinden verilir. Buğday fiyatı 
da zamanında ilân edilmediği için, çiftçilerimiz 
milyonlarca lira zarara mâruz kalmaktadır. 
Geçen sene çiftçi Ibuğdayı tarlasında 80 
kuruş üzerine sattı ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
resmen buğday fiyatlarının teslbit ve ilânını 
geciktirdiği için fiyat 85 kuruş olduğu halde, 
çiftçi kiloda 5 kuruş zarara uğramıştır, işte 
(bu sebeplerden dolayı Nisan ayı ortalarından 
itibaren geç kalınmadan buğday fiyatının ilân 
«dilmesinde 'büyük faydalar vardır. 

Bir de artan hayat pahalılığı ve bu sene ge
çirmiş bulunduğumuz devalüasyon sebebiyle, 
geçen seneye nazaran buğday fiyatlarına da 
zam yapmak hakkaniyet icabı olur kanatin-
deyim. 

Diğer bir konu; Toprak Mahsulleri Ofisin
den bilhassa şikâyet konusu olan, çiftçilerin 
Toprak Mahsullerine buğrayı vermeyip, tar
lasında tüccara sattığı konusudur ki bu doğ
rudur. Ancak burada sadece müstahsil kaba
hatli değildir, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
de büyük kabahati vardır. Çünkü çiftçi 
mahsulünü kaldırdığı anda, vadeli birta
kım borçlan vardır ve resmen Toprak 
Mahsulleri Ofisi bayiliklerinde sıraya girecek 
(günlerce mahsulünü satmak için beklemekte
dir. Bu bekleyişten kurtulmak için 1 - 2 kuruş 
aşağısına da olsa mahsulünü tarlasında sat
mayı tercih etmektedir. Bunun için Toprak 
Malhsulleri Ofisinin biran önce, geç kalmadan, 
bu sene derhal alım merkezlerini genişletmesin
de sayısız faydalar vardır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

3. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Milliyetçi Çin gezisi izlenimlerine ve Kızıl Çin 
ile kurulan ilişkilerin Milliyetçi Çin dosluğuna 
zarar vermemesi dileğine dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Tekin Erer, Milliyetçi 
Çin geziniz hakkında gündem dışı görüşmek 
istiyordunuz. Buyurun efendim. 

TJ0KİN EJffiER (istanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Milliyetçi Çin Hükümetinin nazik davetleri 
ile Yüce Parlâmentomuza mensup üç yazar ar
kadaş geçen hafta bu dost memleketi ziyaret 
ettik. 

Hava alanından itibaren, orada kaldığımız 
bir hafta içinde gerek Devlet adamları, gerek 
halk tarafından çok samimî alâka ile karşılan
dık. 76 ülkenin üye bulunduğu Dünya Anti-
komünist Teşkilâtının ıGenel Merkezi bu ülke
de bulunuyor. Bu teşkilât merkezinde aynı za
manda Parlâmento üyesi olan «Başkan Doktor 
Bu» dan geniş bilgiler alldılk, filimller ve vesika
larla Kızıl Mao Bej iminin Orta - Doğu'daki 
faaliyetlerine dair genişliğine bilgiler edindik. 

Milliyetçi Çin Hükümeti Formoza'ya taşı
nırken, binlerce yıllık Çin tarihine ait bütün 
müzeleri, haızineleri ve tarihî eşyaları da bera
ber götürmüş bulunuyordu. Bundan dolayı 
saatlerce dolaştığımız Çin Müzesinde aynı za
manda kendi geçmiş tarihimize ait eserlerle de 
karşılaştık. Burada şu kanaate vardır ki, Çin'in 
özü ve aslı Pormoza'ya taşınmış, teferruatı 
Kıta Çin'inde kalmıştır. 

Milliyetçi ıÇin'de iki büyük üniversiteyi zi
yaret ettik. Her iki üniversitede de, gerek öğ
retim üyeleri, gerek üniversite öğrencileri biz 
Türk Parlâmento mensuplarını coşkun alkış
larla ve tezahüratla karşıladılar, içimizden, 
Türkiye'de de Parlâmento üyelerimizin üni
versitelerimizde aynı samimiyeti görmelerini 
temenni ettik. 

Bu üniversitelerdeki Türkoloji fakültelerin
de Çinli talebelerin Türkçe tedrisat görmeleri 
bizlere kıvanç verdi. 

Yılda 3,5 milyar dolarlık ihracatiyle dünya 
ticaretinde mühim yeri olan Milliyetçi Çin Hü
kümeti, Türkiye ile esasen mevcudolan tica
retini daha da geliştirmek arzusunda olduğunu 
belirtti. 

— 8 
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Türkiyeye avdetimizde yeni Hükümetimizin 
Kızıl Cinle münasebetler kurmak arzusunda 
olduğunu öğrendik. Temennimiz odur M; hiç
bir anlaşma Milliyetçi Çin'le olan münasebet
lerimize halel getirmemeli, bu milletle olan sa
mimî ve yakın ilişkilerimizi bozmamalıdır. Bize 
yıllardan beri büyük yakınlık gösteren, ve 
Türk kültürüne büyük önem veren, bunun için 
fakülteler açan Milliyetçi Çin'i reddetmek gibi 
bir hataya düşümiyeceğini ümidetmekteyiz. 

ISayın Hükümetimizin Milliyetçi Çin dostlu
ğu konusunda büyük hassasiyet göstermesini, 
hattâ hür ve demokratik rejime sahilbolan bu 
dost milletle siyasi ve iktisadi münasebetleri
mizi daha da geliştirmesini temenni ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

4. — İzmir Milletvekili Burhanetün Asutay'-
%n , Ahşam Gazetesinde 15 Nisan tarihinde baş
layıp 6 gün devam eden bir yazı dizisinde yurt 
dışına işçi kaçıran bir şebeke hakkında yayın
lanan haberler konusunda gündem dışı demeci. 

(BAŞKAN — Son gündem dışı konuşmayı 
yapmak üzere Sayın Asutay, buyurunuz. 

Gündem dışı söz istiyen diğer arkadaşlara 
önümüzdeki birleşimlerde süz verme imkânını 
arıyacağım. 

BUKHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Akşam Gazetesinin 15 Nisan 1971 tarihinde 
başlayıp, altı $ün süren yazı dizisinde, yurt 
dışına işçi kaçıran bir şebeke hakkında geniş 
bilgi verilmekte ve bu şebekenin çalışma şekli 
etraflıca anlatılmaktadır. 

Gazete, iş ve işçi Bulma Kurumu tarafından 
hazırlanan ve çeşitli şahıslarla, istanbul Em
niyet teşkilâtını da suçlıyan gizli bir belgeyi 
de neşretmiş bulunmaktadır. 

Şebekenin merkezi olarak kullanılan istan
bul Çemberlitaş semtindeki Sun Otelinde yapı
lan ibaskın sonucu, otelin sahibi Mehmet Ay
han'ın kasasında çok sayıda kartvizit ve muh
telif eğlence yerlerinde çekilmiş - emniyet 
âmirleri ve savcılarla beraber - resimleri bu
lunmuştur. 

Şebeke şefi olduğu iddia edilen Mehmet 
Ayhan'a gelen kartların büyük bir kısmının 
arkasında emniyet âmirlerinin ve savcıların im
zası bulunmakta; «Bu gönderdiğim kişiyi Al

manya'ya sevkedin» şeklindeki ricalar da bu 
kartlarda yer almaktadır. 

Akşam Gazetesinin yayınladığı İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna ait gizli raporda Sun Oteli 
sahibi Mehmet Ayhan'ın istanbul Emniyet Mü
dürüyle çok yakın dostluğu olduğu da ileri sü
rülmektedir. 

Aynı resmî kaynak, şimdiye kadar yapılan 
talanlarda, bu dostluklar sayesinde hiçbir 
suçun tesbit edilemediği de ayrıca beyan et
mektedir. 

ıSaym milletvekilleri, 
Akşam Gazetesinin iddiasına göre, İş ve İşçi 

Bulma Kurumu yetkilileri, yeni baskınlarda is
tanbul polisinin haberi olmamasını İçişleri Ve
kilinden istemiş ve esbabı mucibesini içişleri 
Vekili uygun bularak istanbul polisi dışında, 
Ankara Emniyet teşkilâtında vazifeli ve güve
nilir iki kişiyi geniş yetkilerle İstanbul'a gön
dermiştir. Hattâ baskının yapılacağı ana kadar 
İstanbul polisine hiçbir şey duyurulmamıştır; 
'baskın plânları saklanmış ve tahkikat büyük 
bir gizlilik içinde yürütülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 
Akşam Gazetesinin neşriyatına kalın çizgi

lerle şöyle bir göz atmak gerekir. 
15 Nisan nüshasında. Alman irtibat Büro

suyla çalışan ve dış memleketlere işçi kaçıran 
birçok kişilerin isimlerinden rumuzla bahsedil
mekte, kaçak gönderilen işçilerin sınırlardan* 
«Türk sporcuları» diye de geçirildiği ayrıca 
beyan edilmektedir. 

16 Nisanda, şebekede Alman ve Türk dök-
torlariyle bir imamın giörev aldığının tesbit 
edildiği yazılmakta; 17 Nisanda ise, «Günde 140 
bin lira kazanan insan tüccarları» başlığı al
tında, Türk işçilerinin nasıl samürüldüğü et
raflıca izah edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, İ6 Nisan tarihli gaze
te çok enteresandır: Baskın yapan polisin muh
biri döverek sanıkla beraber ortadan kaybol
duğuna da işaret etmektedir. 

19, 20 Nisanlarda ise gizli raporlar açıklan
mış ve böylece insan sömüren düzenin bütün 
etkilerini ve karşılıklarını tesbit etmiştir. 

Bugüne kadar çeşitli Alman ve diğer Av
rupa gazetelerinde hattâ yerli yayınlarımızda 
yurt dışına çıkmak istiyen işçilerin Türkiye'de 
nasıl sömürüldükleri geniş şekilde anlatılmış; 
ne yazık ki bizdeki %ililer tüm gerçekleri ku-
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lak arkasına atmış ve buiğüne kadar hiçbir ted
bire başvurmamıştır. İlgililerin bu lâkaydisi 
yükünden, insan tüccarları faaliyetlerini ser
bestçe yapabilmişler ve şebekeye mensubolan 
Alman doktorları kanaliyle sağlam vatandaş
lar çürük çıkarılmıştır. 

ISayın milletvekilleri, yurt dışına işçi ola
rak çıkabilmek için sağlam raporuna ihtiyaç 
vardır. Bu raporlar 7 bin liraya verilmektedir; 
hattâ yurt dışına çıkan işçiler için sahte pasa
portlar düzenlenmektedir. Bunların bedeli ise 
15 ilâ 20 bin lira arasındadır. 

iSayın milletvekilleri, 
Kaçak ve turist pasaportlu işçi akımını dur

durmak için çeşitli Avrupa ülkelerinde sıkı 
tedbirlerin alındığı hepinizin malûmudur. Bu
lgun iş ve İşçi Bulma Kurumu kanaliyle yurt 
dışına çıkmış işçilerimiz pasaportlarındaki ay-
yıldıza bakılmaksızın sürekli olarak şüplheli §a-
!hııs haline getirilmiş bulunmaktadır. Bu insan 
sömürü düzenine bir son vermek lâzım. 

Akşam Gazetesinin yapmış olduğu bu cesu-
rane neşriyatın nasıl bir sonuç vereceğini bil
miyorum, ama bildiğim birşey vardır: Sorumlu 
yöneticiler sorunları ters yönden ele almakta 
İsrar eder görünmektedirler. İşçilerin getirdik
leri dövizden başka hiçbir yön bugüne dek ele 
alınmamıştır. 

Akşam Gazetesinin yazı dizisi, yurt dışına 
gidecek Türk işçilerinin ülkemizde ve yurt 
dışında nasıl sömürülmekte olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Bunun yanında turist pasaportlu işçilerimiz 
Almanya'da da büsbütün sömürülmektedir. Al-
manyada paravan şirketler kurulmuştur. Tu
rist pasaportuyla Almanya'ya giden işçilerimiz 
Ibu paravan şirketler tarafından, âcil işçiye ih
tiyaç gösteren müesseselere günlüğüne satıl
maktadır. Almış oldukları ücretlerin yarısına 
yakın kısmı da bu işçilerin elinden alınmakta
dır. 

Tarlasını satarak, ineğini pazara sürerek 
eline ıgeçen parayı yut içinde insan sömüren 
kimselere kaptıran işçilerimizi bu sömürü dü
zeninden kurtarmak gerekir. Bilhassa Çalış
ma Vekilinin bu meseleye el koyarak, yurt dı
şındaki işçi temsilciliklerinin çalışmalarına da 
dikkatle eğilmesi ıgerekir. Artık insan sömüren 
bu müesseselere Türkiye'de yer verilmemelidir. 

— 10 

Zamanınızı aldığım için beni mazur görme
nizi rica eder, hepinize teşekkür ederim. Sağ 
olun. 

5. — Millî Savunma Bakam Ferid Melen'in, 
Sıkıyön&tim kanunu tasarısının havale edildiği 
komisyonlardan 3 er üye alınmak suretiyle ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşül/meşine 
dair önergesi (1/472, 4/157) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
vardır, ilk olarak Sayın Millî Savunma Baka
nı Ferid Melen'in bir önergesi vardır, onu oku
tuyorum): 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve 

Plân komisyonlarına havalesi yapılmış olan Sı
kıyönetim kanunu tasarısının, biran önce kanu-
niyet iktisabetmesini sağlamak maksadiyle, ha
vale edildiği komisyonlardan 3 er üye alınmak 
suretiyle teşkil edilecek geçici bir komisyonda 
görüşülmesine karar verilmesini, arz ve teklif 
ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve iki 
arkadaşının, «Orman köylerinin kalkındırılması, 
ormancılığın ve orman sanayiinin geliştirilmesi 
için beş yıllık plânlar yapılması» hakkındaki ka
nun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair önerge
si (2/255, 4/158) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mus
tafa Ok, Ordu Milletvekili Sayın Ferda G-üley 
ve İzmir Milletvekilli Sayın Kemal önder tara
fından müştereken verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi ıSayım Başkanlığına 
1. 17 arkadaşımla birlikte verdiğim «or

man köylerinin kalkındırılması, ormancılığın ve 
orman sanayiinin geliştirilmesi için beş yıllık 
plânlar yapılması» hakkındaki kanun teklifi
miz 21 . 1 . 1970 tarih ve 2/255 sayı ile Köy İd
leri, Tarım, Orman ve Plân komisyonlarına sevk 
edilmiştir. 
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2. Kanun teklifimizin komisyonlara şevki 
üzerinden bir seneden fazla bir zaman geçmiş 
olduğu halde komisyonlarda sonuçlandırılma
mış ve sonuçlandırılmama sebebinin Genel Ku
rula bildirilmemiş olması nedeniyle Millet Mec
lisi içtüzüğünün 36 ncı maddesine uyularak 
teklifimizin Genel Kurul gündemine alınmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Manisa Ordu 
Mustafa Ok Ferda Güley 

îzmir 
Kemal Önder 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz, önerge sa
hiplerinden sayın Mustafa Ok, buyurunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Türkiye'de ormancılık ve orman sanayii bü
yük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Plân
lı bir çalışma ile, halen 4,3 milyon metreküb 
olan yıllık kesimin, kısa bir süre sonra 18 ilâ 
20 milyon metrekübe; 1980 yılında da, yani 9 se
ne sonra, 30 milyon metrekübe ülaştınflması 
mümkündür. 

Orman ürünleri ve orman sanayii mamulleri, 
ihracat imkânları bakımından en elverişli bir 
alan olarak görülmektedir. Zira, Avrupa'nın bü
yük, bir kısmının orman ürünleri ve orman sa
nayii mamulleri taleplerini, kendi öz kaynakla
rından karşılamasının mümkün olmıyacağı ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu açığının yıldan 
yıla artarak, 1975 yılında 88 milyon metrekübe, 
Güney - Avrupa memleketlerindeki açığın 6 
milyon metreküpe, Britanya adalarının açığının 
da 51 milyon metreküpe ulaşacağı tahmin edil
mektedir. Coğrafi mevkii ve ulaştırma olanak
ları bakımından Türkiye için bu ülkeler, elve
rişli bir pazar bölgesi olarak düşünülebilir. 

Oysa bugün tam tersine olarak 1966 yılında 
9,6 milyon, 1967 yılında 21,7 milyon dolar tuta
rında net ithalât yapmak durumunda kalmışız
dır. Dış ticaret dengesini 'olumlu istikamette 
etkilemesi mümkün olan orman potansiyelini 
süratle ve plânlı bir şekilde harekete getirmek 
âcil bir zorunluk halini almıştır. Başka hiçbir 
kesimde halk ile ekonomik kaynak arasındaki 
ilişkiler bu derece bozuk ve iki taraflı tahrip
kâr değildir. Yüzbini mahkemeye intikal etmek 
üzere, her yıl üçyüzbin ormam suçu işlenmekte

dir. Orman ve dağ köylerinde her aileden bir 
feri ya hapiste, ya da mahkemededir. 

İkinci Beş Yıllık Plâna göre, orman köyle
rinde fert başına düşen yıllık gelir ortalaması 
435 liranın altındadır. Fert başına düşen yıllık 
gelir 485 lira ve bunum altında kaldıkça, halk -
orman ilişkilerinin düzelmesi beklenemez. Halk -
orman ilişkilerini, ekonomik şartları iyileştir
medikçe kanun yasaklan ile düzenlemiye kalkış-
mak„jsosyal ıstırabı artırmaktan başka işe yara-
mıyacaktır. 

Ormancılık ve orman sanayii üzerinde rapor 
hazırlamak üzere görevlendirilmiş Ozara He
yeti ide orman köylerinin bu acıklı durumuna 
değinmektedir. Ozara Heyetinin hazırladığı ra
porda yıllık üretim otuz milyon metreküpe çı
karıldığı takdirde, yani 9 yıl sonra çalışma 
müddetine bağlı olarak 423 000 kişiden 845 000 
kişiye kadar iş alanı açılacağından söz edilmek
tedir. Aynı heyet, plânlı bir çalışma ile bunum 
1980 yılımda başarılacağını belirtmektedir. 

Arkadaşlarım, genel beş yıllık plân ve yıllık 
programlarla ormancılık ve orman sanayiindeki 
potansiyeli, özlenen çabuklukla harekete getir
me ihtimali zayıf gözüküyor. Nitekim, orman 
köyleri için her yıl bütçeden ayrılması kanun 
gereği olan 50 milyon lira, uzun yıllar ayrıla
mamış, ancak 650 - 700 milyon yerine, orman 
ve dağ köylerine 20 milyon lira tahsis edilebil
miştir. 

Halen 4,3 milyon metreküp olan kesimin kı
sa bir süre sonra İS - 20 milyon metreküp, 1980 
yılımda 30 milyon metreküp hedeflerine ulaşıl
ması için Ozara Heyeti, «Türkiye'de orman'dası 
geniş çapta faydalanma programı» adı altında 
özel ve millî bir plânın hazırlanmasını ve derhal 
uygıılamıya, bütün imkânları seferlber ederek, 
(başlanılmasını ve proıgramın uygulanmasının 
yüksek 'seviyedeki makamlarım sorumluluğuna 
bırakılmasını, programın harfiyen uygulanması 
için olağanüstü tedbir ve imkânlar hazırlanma
sını tavsiye etmektedir ki, bu 'cümle üzerine 
Yüksek Heyetinizin dikkatini çekerim. Beş yıl
lık plân ve yıllık programları bildiği halde Oza
ra Heyetinin böyle bir tavsiyede bulunması an
lamlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, gecem devre Yüce Mec
lis, Anayasanın 131 nci maddesinde gerekli de
ğişiklikleri yapmak suretiyle orman ve dağ köy
lerine (daha büyük yardim imkânlarını hazırla-
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mıştır. O halde Yüce Meclis, orman ve dağ köy
lerinin •kalkındırılması, insanca yaşama -seviye
sine ulaştırılması hususunda eğilimini beyan et
miştir. 

Arkadaşlarım, orman ve dağ köyleri üzerin
de şok konuşuldu. Gerçekte bir ailenin yıllık 
geliri sadece 700 liradır. Orman ve dağ köyle
rinde yaptığım gezide öğrendiğim şudur : Bü
tün köylerde özellikle sorduğum suale, ne za
mandan ne zamana et yersiniz, sualime aldığım, 
esvap, hepsinde aynı idi : «Kurban Bayramın
dan Kurban Bayramına...» 

O halde, ıbu derece dar imkânlarla yaşamak 
durumunda olan orman ve dağ köyleri konusu
na ciddiyetle eğileceğimiz inancındayım. Orman 
ve dağ köyleri meselesini ve orada yaşıyanların 
durumunu bir cümle ile özetlemek istiyorum : 
fenan ve dağ köylerinde bir adam vardı, ek
meği olduğu zaman evi yoktu, evi olduğu za
man ekmeği yoktu, ekmeği ve evi olduğu zaman 
kendisi yoktu... 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin bu ko
nuya ciddiyetle eğilerek, teklif etmiş olduğu
muz bu kanunu genel kurul gündemine alma 
hususundaki oylarını esirgemiyeceğini umarak 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon bu konuda söz isti
yorlar mı efendim?.. 

Sayın üyelerden söz istiyen var mı?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

7. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li 'Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
VÖ Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/438) 
(S. Sayısı : 291) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanvekili 
tçel Milletvekili iSayın Cavit Okyayuz'un bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Gündeminin Birinci görüşül

mesi yapılacak işlerin 18 nci sırasında bulunan 
«5434 sayılı Türkiye 'Cumhuriyeti Emekli (San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

(1/486) (IS. Sayısı : 291) nın bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
vö teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

tçel Milletvekili 
Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili İSayın Kasım 
önadım'm, Geçici Komisyon adına bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi İSayın Başkanlığına 
Gündemin 25 nci sırasında bulunan Esnaf 

ve Sanatkârlar Sosyal iSigortalar Kanun teklifi, 
2 yıl evvel Meclis Başkanlığına verilmiş ve ku
rulan geçici komisyonlarda konuşulup gündem
deki sırasını almıştır. 

Çok büyük bir kütlenin sosyal güvenliğini 
ilgilendiren Esnaf ve ISanatkârlar ile serbest 
meslek erbabının özellikleri dikkate alınarak 
hazırlanan bu teklif, sosyal güvenlik ve diğer 
yönleriyle büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. 

Kapsadığı saha ve önemi göz önüne alına
rak adı geçen teklifin, İş Kanunu tasarısının 
müzakerelerinin bitirilmesini takibeden gün 
görüşmeye başlamak üzere öncelik ve ivedilikle 
müzakeresini' teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Komisyon! Sözcüsü 

Kasım önadım 

BAŞKAN — iSayın önadım, sizin önergeniz
de bir talep var; tş Kanunu müzakerelerinin 
bitiminden sora görüşülmesini istiyorsunuz. 

Biraz evvel, tş Kanununun müzakerelerinden 
sonra Emeklilik Kanununun görüşülmesini ka
bul ettik. Siz önergenizi, Emekli Kanunundan 
sonra sıraya girmek üzere, şeklinde değiştiriyor 
musunuz efendim? 

— 12 



M. Meclisi B : 91 26 . 4 . 1971 O : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM ÖN

ADIM (Bursa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet, Emekli Kanunundan 

sonra görüşülmek üzere önergeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul' edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz... 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 239 
ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının tümü gö
rüşülmüş, maddelere geçilmesi oylanmış, Ko
misyon, Hükümet değişikliği sebebiyle 15 gün
lük süre istemiş, bu süre dolmuştur. 

iKomishyon buradalar mı?.. Burada. Hükü
met veya temsilcisi?.. Yok. Bir defaya mahsus1 

olmak üzere ertelenmiştir. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — ISayın Baş
kan, Hükümetin burada bulunması gerekirdi. 
Bunun için bu konuda söz istiyorum, 15 gün
lük mühlet dolmuş, 20 günü geçmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet bulunmadığı takdir
de bir defa ertelenmeye cevaz vardır ve bu er
telenme birinci defadır. Bu bakımdan ertelen
miştir. 

2. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük tek
lifi ve gündeme alınmasına dair önergem. (2/199, 
4/155) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, hatırlana
cağı üzere bu teklif daha önce Anayasa Komis
yonuna gitmiş, ISayın Uğrasızoğlu bir önerge ile 
gündeme alınmasını teklif etmiş ve Yüce Mec
lisimizce gündeme alınması kararlaştırılmış idi. 

Şimdi, bir içtüzük tadilâtı ile karşı karşıya 
kaldığımız cihetle evvelâ ilgili maddesini bir de
fa okuyalım, sonra da muamelesine geçelim. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 232 nci mad
desi bu konu ile ilgilidir : «Bu nizamnamenin 
tadil veya bir veyahut daha ziyade maddeleri
nin ilgası veya bu nizamnameye bir veyahut 
daha ziyade madde ilâvesi hakkında vukübula-
cak teklifler evvel beevvel Teşkilâtı Esasiye En
cümeninde tetkik ve ondan sonra kanunların 
müzakeresi usulüne tevfikle Mecliste müzakere 
ve intacedilir. 

Bu bapta yalnız bir müzakere kâfidir. 
Bu nizamname ile bundan sonra vukuMa-

cak tadilâtı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
85 nci maddesinde gösterilen şekilde ilâna tabi 
değildir. 

Bundan sonra vukübulacak tadilât Meclisçe 
kabule iktiran eder etmez mamulünbih olur.» 

ilgili madde budur. 
Şimdi, tezkere ile birlikte teklifin gerekçe

sini okutuyorum. Yalnız önce şunu arz edeyim; 
teklif sahibi ISayın Uğrasızoğlu burada, Hükü
met temsilcisi olarak o makamı burada Divan
dan birinin temsil etmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan Sayın Turhangil bu görevi ye
rine getirecek misiniz efendim? 

BAŞKANVEKÎLİ FİKRET TURHANGİL 
(Aydın) — Anlıyamadım Sayın Başkanım, lüt
fen bir kere daha izah eder misiniz?., 

BAŞKAN — İçtüzüğün 196 ve 196 nci mad-
delerinin tadili hakkında Uşak Milletvekili Sa
yın Fahri Uğrasızoğlu'nun bir teklifi vardır. 
Bu bir kanun teklifi mahiyetindedir. Burada 
Başkanlık Divanı üyelerinden birisinin bulun
ması gerekmektedir. 

BAŞKANVEKİLİ FMCRET TURHANGİL 
(Aydın) — Divandan yetki almadan temsil ede
mem, efendim. 

BAŞKAN — Temsilci bulunmadığından, bu 
teklif de bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

3. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı : 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının görüşül
mesi ertelenmişti. Bu bakımdan görüşülme si ya
pılacaktır. 

(1) 129 v& 129 e 1 nci ek S. Sayılı Basma-
yazı Tutanağın sonundadır. 

13 
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Plân Komisyonu ve Hükümet temsilcisi bu
rada. 

Efendim, raporda öncelik ve ivedilikle görü
şülme teklifi vardır. ISırası geldiği için öncelik 
teklifini oylamıyacağım, sadece ivedilik teklifi
ni oylarınıza sunacağım. İvediliği kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... ivedilik teklifi kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde, iSayın Ali Rıza Uzuner, Sa
yın Ahmet Şener, ıSayın Hüsamettin Başer, Sa
yın Mehmet Ayfcuğ, Sayın Cevat Sayın ve Sa
yın Mevlüt Ocakçıoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın A l Rıza Uzuner?.. Yok. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, ben, Cumhuriyet Halik Partisinin Söz-
cüsüyüm, gmp adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Ocakçıoğlu, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA MEVLÜT OCAK
ÇIOĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakktıda Cumhuriyet Halk Partisinin görüşünü 
ara ediyorum. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 2 ncı maddesiyle buğday ziraatimizin geliş
tirilmesi, taban fiyat tesbitleriyle müstahsilin ve 
bâzı iştigalleri yolu ile de müstehlikin himaye 
edilmesi ve korunması vazifeleriyle derpiş edil
miştir. Aynı Ikanunun 3 ncü maddesi, buğday
dan ayrı diğer hububatı ofisin çalışma mevzuu 
içer:,3İns aynı gayelerle almıştır. 

Bugün, 3 ncü maddenin değişikliği ile de ta
rımda «baklagiller» adı altında toplanan mah
sulün Toprak Mahsulleri Ofisi iştigali içine 
alınması teklifi ile karşı karşıyayız. Yani, 3 ncü 
maddeye baklagiller de, Bakanlar Kurulu ka
ran ile ofisin iştigal konusuna «alınabilir» elk 
hükmünü getirmekte ve maddeye eklemektedir. 

Bu konu hakikaten çok mühimdir. Bakla
gillerin, Ofisin iştigali içerisine alınması, diye
bilirim İki, gecikmiş bir harekettir. Bu grup 
ziraıatte de koruyucu bir tedbir, genel olarak 
buğday ve benzeri kollardaki gelişmeyi de des-
tekliyeoektir. Böylece ihtiyaç ve eksiklikleri
ni bertaraf edecektir. 

Meselenin ehemmiyetini §u noktalarda top
layacağız : 

1. Fasulye, nohut, mercimek, bakla, bezel
ye, fiğ, burçak gibi besin maddesi bitkilerini 
içine alan baklagiller; terkibinde bulunan pro
tein sebebiyle insanlar için önemi bir gıda 
maddesidir. Çok seneler, kifayetsiz mahsul yıl
larında buğdayın eksikliğini tamamlıyacak bir 
maddedir. 

2. Standardize edilmiş, kalitesi yükseltil
miş bir baklagiller maddesinin dış devletler
ce geniş taleplisi vardır. Sayılı bir ihraç çeşi
dimiz arasına girebilir. Ancak, evsafının ge
liştirilmesi mühimdir. 

3. Toprağın veriminin 'artırılması, her şe
ms vs h?A'c& ©enede tilki defa mahsul silme, imkâ
nı, bu maddelerin ZJraatinin inkişafında sağ
lanabilmektedir. Ekime müsıait topraklarımız 
bir sene ekilir, bir sene nadasa bırakılır. Ya
nış, boş bırakılır. Nadasa bırakmanın sebebi, 
su terakümünü sağlamak, yabancı otlardan te
mizlemek ve azot temini suretiyle toprağın güb-
relenmesini nisbeten ikmal etmektir. 

Nadasa bırakma yerine, o »ene baklagiller 
ek/mi yapmak suretiyle toprağın, .arz ettiğimiz 
eksiklikleri ikmal edilebilmektedir. Bıattdiagil-
ier, havadan azotu alıp, toprağa tesbit etme 
niteüğini taşımaktadır. Köklerinde bulunan 
niıtrozite bakteriler toprağı zenginleştirmekte, 
hattâ gübrelemekedir. 

8,5 milyon hejktar ekim© müsait ve ekim yar 
pılan toprağımız böylece bir sene boş kalma du
rumundan kurtarılacak, her sene ziraat edilme 
imkânı içer bine girecektir. Yani, şimdilik 8,5 
milyon hektar arazinin yansı kullanılmakta ol
duğu halde, baklagiller ziraatinin genişletilme
si suretiyle tamamı her sene kullanılacaktır. -, 

Halen baklagiller zinaati memleketimizde 
pek rağbet görmemektedir, ancak gerektiği öl
çünün çok altındadır. 

Bakla 33 bin hektar ekilmiş, 43 COO ton, 
Bezelye 3 200 hektar ekilmiş, 3 700 ton, 
Nohut 90 bin hektar ekilmiş, 102 bin ton, 
Fasulya 107 bin hektar ekilmiş, 135 000 

ton, 
Mercimek 99 bin hektar ekilmiş, 96 000 ton 

hâsıla olmhıştur. 
Bu miktar istihsal çok az ve ziraatta kifa

yetsiz ve ehemmiyetsiz görülmektedir. Besin 
olarak, ihraç malı olarak, buğday kifayetsiz
liğinin ikmali olarak toprağa vereceği zen-
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ginlik ve ziraat topraklarının her sene ekil
melerini sağlamak bakımlarından çok önemli 
olan baklagiller ziraatine ne'den itibar edil
memektendir? 

Selbep şu; bu daîdaki ziraat teminatlı, ga
rantili değildir. Çiftçi baklagilleri ekip kaldı
rıyor. O sene bakıyor, fiyatlar çok düşmüş, 
zarar ediyor. Ya da piyasada talip çıkmıyor, 
elinde kalıyor. Çiftçinin başına bu çeşit zi
raat müthiş zarar açabiliyor. Bundandı*", ki, 
bu çeşit ziraate rağbet edilmemektedir. Fay
dalarından, getirecekleriniden memleket mah
rum kalinaktaidır. 

Toprak Maihsulleri Ofisimiz, (buğday v« di
ğer hulbıribat için garantisini vermiş, 'bir talban 
fiyat içerisiride buğay satınalmak suretiyle 
müstahsili ve sair 'bâzı iştigallerle de müsteh
liki koruyabilmektedir. Bu ziraat çeşidi ile 
meşgul olanların zarar, yada elde kalma endi
şeleri kalmamıştır. 

Şimdi, kanunun 3 ncü maddesine baklagil
leri i'tlhal etmek suretiyle baklagiller çeşidi zi-
raati ile uğraşan çiftçilerimizi de Toprak Mah
sulleri Ofisimizin himaye kanatları altına al
mak imkânı doğmaktadır. Bu kanunun kabulü, 
•baklagiller ziraati ile uğraşmakta olan çift
çilerimize 'bir imkân, iştah ve garanti sağlı-
yacaktır. Bu çeşit ziraati geliştireceğiz. Yu-
kanlda üç grupta topladığımız; beslenmede, 
ihracatta ve toprak genişlemesinde ve güb
relemede her sene ziraatte geniş ve çok önemli 
faydalarına maslhar olmuş bulunacağız. 

Biz, bu değişikliğe, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, taraftarız. Lehinde oy kullanaca-
cağız. Tahminimiz, bütün arkadaşların ka
bulüne mazhar olacaktır. O takdirde mem
lekete hayırlı olmasını diler, Yüce Heyete 
hürmetler sunam. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu
yurun, efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü maddesini 
(değiştiren kanun Yüce Meclise gelmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 1933 de 
çıkmış ve bâzı değişikliklerle zamanımıza ka
dar* gelmiş bir kanunLdur. İlk çıkışında yal
nız Türk çiftçisinin buğdayını değerlendir
mek, taban fiyatı vermek, çiftçiyi korumak, 
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onlardan aldığı buğdayı müstehlike aktarmak 
için kurulmuş Mi. Fakat, zamanın değişen 
şarttan içerisinde kanunda değişiklik yapı
larak bâzı maddelerin alınmasına karar ve
rilmiştir. 

Simidi, de yeni bir değişiklikle huzurunuza 
'bu kanun gelmiş bulunmaktaldır. Yalnız, biz 
şunu diyoruz, Toprak Mahsulleri Ofbi, bıigün 
memleketimize çiftçiden buğdayı alır, müsteh
like intikal ettirir. Halbuki «Toprak Mahsul
leri Ofisi» deyince, içerisine çiftçinin patatesi 
girmesi, üzümü girmesi ve bunların değerlen-
'dirilmesi lâzımdır. 

Buigiin Türkiye'de margarin yağı sıkın
tısı hepimizce malûmdur. Beş tane fabrika 
var, yani 7 niilyon nüfusa bir faibrika düşüyor. 
Bundan önceki çektiğimiz sıkıntılar malûm
dur. 

Yine, Türk çiftçisi elde etmiş olduğu mah
sulleri, soğuk hava deposu olmadığından ko
ruyamaz durum'dadır. Toprak Mahsulleri Ofi
sinin buna da el atarak, bu mahsulleri de
ğerlendirmesi lâdımdır. Çünkü, bulgun Av
rupa bir sanayi memleketidir. Bizdeki birçok 
mahsuller, maalesef 1>u depolama ve pazar 
bulamama yüzümden israf olup gitmektedir. 
Çiftçiler mal kaldırıyor, fakat, değerlendire-
memenin üzüntüsü içerisiride çırpınmakta
dır. 
* Bu bakımdan, yeni teklif yerindedir ve 
ibaklaJgillerin de alınması ladinidir. Yalnız, ben 
de bir teklif verdim, önergem okunduğu za
man onun üzerinde de ayrıca söz alıp konu
şacağım. 

Saygılar sumarım. 

'BAŞKAN — Sayın Ay tuğ, buyurun. 
MEHMET AYTTJĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair getirilen kanun, aslında Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, yalnız buğday ve buğ
daygillere aildolan kapsamını genişletmekte ve 
baklagilleri de içine alabilecek bir genişlik ge
tirmektedir. 

Bu durum, Toprak Mahsulleri Ofisinin daha 
verimli çalışmasını sağlamak ve bilhassa üretici 
ve tüketici yönünden Ofisin daha verimli çalış
masını artırmak ve böylece hem üreticiyi ve 
hem de tüketiciyi korumak gayesine matuftur. 
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Şöyle ki; kuruluş kanunu ve gayesi itibariy
le, ilk zamanlarda yalnız buğday alım - satımı 
ile iştigal edip, piyasada nâzım rol oynamak 
için kurulmuş olan Toprak Mahsulleri Ofisi, 
böylece alım sahasını daha da genişletmekte 
olan bu maddenin getirilmesinde, üretici ve tü
ketici yönünden geniş fayda sağlanmaktadır. 

Kanun, esas gayesi itibariyle iştigal konu
suna giren hususlarda, baklagilleri içine alabi
len mercimek, nohut, fasulye ve emsali husus
larda da tüketici ve üretici yönünden nazım rol 
oynayacak, birçok sıkıntıların önünü almış ola
caktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak sadece buğdayla ve yahut da 
arpa ile değil, birçok sıkıntıları çekilen bu ko
nuları da içine alınca, takdir edersiniz ki, bu
nunla iştigal eden birçok esnafın da belki böy
lece alım - satım işlerinde, Sümerbankta olduğu 
gibi, şikâyet konusu olacaktır. 

Aslında, Toprak Mahsulleri Ofisi büyük şe
hirlerde olduğu kadar, kaza merkezlerinde ve 
bilhassa bu kanunun kapsamına giren ürünlerin 
istihsal merkezlerinde dağınık şekilde teşkilâtı 
bulunan bir Devlet Teşekkülüdür. 

Sadece buğday ve arpa değil de, bu defa da
ha geniş şekilde baklagilleri de içine alınca, bu 
konularla iştigal eden bir sürü esnafın ilk na
zarda şikâyeti ile karşı karşıya gelinir gibi bir 
hal görülmektedir. 

Bu ana kadar, Ofisin çalıştığı ve iştigal et
tiği mevzular itibariyle, buğday ve arpa alımla
rında esnafın her hangi bir şikâyeti olmadığı 
gibi, bundan sonra da, yani 3 ncü maddenin de
ğişikliği ile kapsamı genişletilmek suretiyle içi
ne aldığı baklagiller konusunda da bir şikâyet 
olacağına kaani değilim. 

Bu itibarla, kanun, getiriliş gayesi ve mak
sadı itibariyle yerindedir, iltifata rnazhar gö
rüleceğini zanneder ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cevat Sayın, buyurun. 
OEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu

nun 3 ncü maddesinde yapılan değişikliği, kişi
sel olarak, olumlu karşılıyorum. 

3 ncü maddeye göre eskiden, Toprak Mah
sulleri Ofisi sadece buğday ve tahılda ve çeltik
te alım ve satım yapıyordu. Bu defa getirilen 

tasarı ile iştigal konusu olarak buğdaydan ve 
tahıldan başka baklagiller ve yağlı tohumlar da 
Toprak Mahsulleri Ofisinin 3 ncü maddesine 
alınmıştır. 

Bilindiği gibi baklagiller, protein halamın
dan zengin olan mahsullerdir. Başta bakla, fa
sulye, nohut, börülce, fiy, mercimek gibi mah
suller bu arada sayılabilir. 

Türkiye'de tahminen 600 000 hektar üzerin
de bu mahsuller ekilmektedir. Genellikle sulu 
ziraata tabi olup, çapa işlemesi yapılır. Ve bak
lagillerin tarımında, daha ziyade sulanmasında, 
ekilmesinde, toplanmasında kadın işçilerimiz ça- ı 
lışır. Bu bakımdan, kadın işçilerimizin de çalış
tığı baklagillerin, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
iştigal konusu olarak alınmasında büyük isabet 
vardır. 

Yağlı tohumlara gelince; Türkiye'de bir mil
yon hektardan fazla arazide yağlı tohumların 
ekimi yapılmaktadır. Ay çiğeçi, aspir, kolza, 
fiy, yer fıstığı gibi mahsuller bu arada sayıla
bilir. 

Bir süre önce Meclisimiz tarafından Toprak 
Mahsulleri Ofisinin sermayesinin 600 000 000 
liradan 1 400 000 000 liraya çıkarılması da isa
betli olmuştur ve şimdi yapılan 3 ncü maddede
ki değişikliğin tatbikatında olumlu sonuçlar ve
receği kanaatini taşıyorum. 

Yapılan değişikliği tasvibettiğimi belirtir, 
Yüce Heyetinizce tasvibe mazhar olmasını di
ler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Toprak Mahsulleri Ofisinin daha verimli ça
lışmasını, müstahsil ve müstehlikin korunması
nı hedef tutan bu kanun tasarısının karşısında 
olmak elbette mümkün değildir. 

Ancak, az sonra arz edeceğim üzere, bu ko
nuyu aktüel olan şartlar içinde bir başka açı
dan değerlendirmek ve bu müessesenin bu şart
lar dolayısiyîe çok daha güçlü ve şartların ge
rektirdiği bir kuruluşa kavuşturulması ve bu is
tikamette yeni ödevler yüklenmesi gerekmek
tedir, kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım kanun tasarısının kap
samı hakkında gerek Hükümet tasarısının, ge
rekse komisyonlardaki değişikliklerin esprisini 
dile getirdiler. 
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Bendeniz çok aktüel olan, sözlerimin başın
da arz ve izah ettiğim Türkiye'nin Ortak Pazar 
muvacehesinde bu müessesenin durumu nedir, 
ne olmalıdır konusuna kısaca değinmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz ki Or
tak Pazarın Katma Protokolü Yüksek Meclisin 
ilgili komisyonunda süratle müzakere edilmek
tedir. 

Şimdi, izin verirseniz Roma Andlaşmasmda 
öngörülen ortak tarım politikasının amaçlarının 
formülünü kısaca Yüce Heyetinize arz etmek 
isterim ve bu arada ilgililerin bir taraftan bu 
anlaşmaya girmekle beraber, tedbirleri almakta 
büyük bir ihmal gösterdiklerini de Yüce Huzu
runuzda belirtmek isterim. 

Protokoldeki formül şudur arkadaşlarım; 
tarımsal verimliliği artırmak, Avrupa tarım pa
zarına dâhil ülkeler çiftçilerine âdil bir hayat 
seviyesi sağlamak, tarımsal maddeler piyasala
rında fiyat istikrarını temin etmek, • lüzumlu 
maddelerin tedariki işini teminat ve garanti al
tına almak, tüketiciye mal teslimlerinde mâkul 
fiyatlar sağlamak. 

Şimdi, bunun uzun uzun tahliline girişmiyeyim. 
Ancak, bu yönden, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
fiyat istikrarını sağlamak yönünden bir görevi 
belirmiş bulunmaktadır. Yalnız şunu da arz ede
yim ki, ilgililer bu hususu açıklarlarsa memnun 
olurum. Toprak Mahsulleri Ofisinin, bu kanun 
tasarısı ile genişletilen görevlerini yerine getir
me çalışmaları, Ortak Pazara girmemiz halinde 
nasıl değerlendirilecektir? 

Tarımda gelişemiyen bir ülkeyiz. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, bu yaşlanmış ciddî çalışan 
müessesenin zaman içinde, değişen şartlar do-
layısiyle bünyesinde de bâzı değişiklikler olması 
lâzımgelir. Dışardan getirilen buğdayı stok et
mek, tevzi etmek büyük bir hüner değildir. 
Yalnız. Türkiye'nin tüketim hububat maddele
rini, ki burada genişletiyoruz, biliyorsunuz hu
bubat, çeltik ve pirinci kapsıyordu, bununla 
baklagiller Hükümet tasarısında ilâve edildi, 
Bütçe Plân Komisyonunda yağlı tohumlar ilâ
vesi yapıldı ve Bakanlar Kurulu kararı ile; 
«Lüzumlu görülecek diğer tarım Hirünleri» ide-
mek suretiyle bütün tarım ürünlerini hizmet 
kapsamı içine alan bir tasarıyı müzakere ediyo
ruz. 

1 Elbete ki, baklagiller bakımından müstahsili 
I korumak gerekmektedir. Ama az evvel arz et-
I tiğim Roma Andlaşmasınm tarımsal verimliliği 
I artırmak yönünden ilgili memleketelere verdiği 
I görevi, maalesef biz devlet olarak, millet olarak 
I sağlıyamıyoruz. Avrupa tarım pazarına dâhil 
I ülkeler çiftçilerine âdil bir hayât seviyesi sağ-
I lamak şartında da maalesef henüz bir mesafe 
I almış değiliz. Tarımsal maddelerin piyasaların-
I da fiyat istikrarını temin etmekte de çok başa-
I rıh olduğumuzu iddia edemeyiz. Lüzumlu mad-
I delerin tedariki işini teminat ve garanti altına 
I almak gibi ve bunu takibeden tüketiciye mal 
I teslimlerinde mâkul fiyatlar sağlamak mesele-
I lerinde ciddî araştırmaya dayanır ve bu kanu-
I nun genişlemesi ile birlikte amaca yönelmiş 
I fonksiyoner bir inceleme ve araştırmanın ya-
I pıldığını bendeniz bilmemekteyim. Şayet ilgili-
I 1er Ortak Pazar konusunda, Toprak Mahsulleri 
I Ofisi, elbette ki, arz ettiğim konular yalnız 
I Toprak Mahsulleri Ofisinin görev sahasına gi-
I ren konular değildir, ama Toprak Mahsulleri 
I Ofisinin de bu statü içindeki yerinin bilinmesin-
I de fayda olduğu kanaatindeyim. 

I Muhterem arkadaşlarım; yine en son olarak 
I 2 Şubat 1971 tarihinde de: su ürünleri ortak bir 
I piyasa nizamına bağlanmış ve asıl - bitenleri 
I arz edeceğim - şimdiye kadar ortak bir piyasa 
I nizamına bağlanan tarımsal ürünler şunlar : Hu-
I bubat, pirinç, yaş meyva ve sebze, yağlı tohum-
I 1ar, zeytinyağı, şeker, şarap, domuz eti, kümes 

hayvanları eti, yumurta, sığır eti, süt mamul
leri, yaprak türün, su ürünleri v. s. Bunlar şim-

I diye kadar ortak bir piyasa nizamına bağlanan 
I tarımsal ürünler. 

Şimdi, bu ortak piyasa nizamına bağlanan 
tarımsal ürünlerin bir kısmı Toprak Mahsulleri 
Ofisinin faaliyetleri ile doğrudan doğruya ilgili 
bulunmaktadır. 

Rekabet sahasında müşterek kaideler bahis 
I konusudur. Toprak Mahsulleri Ofisimiz bu ça-
I lışmalarm ışığı altında kendine düşen görevi 
I yerine getirmek için teşkilâtlanmış mıdır veya 
I böyle bir çalışmanın içine girmiş midir? Taban 
I ve tavan firyatı tamamen tüketiciyi; tavan, 

biliyorsunuz tüketiciyi, taban fiyatı da üreti-
I ciıyi %üendiriytor; pdyasa fiyatını müdahale 
I fiyatı seviyesine ıçıkannaJk, geliştirmek gayesi 
[ var. 
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Bâzı ürünlerde normal hava şartları sebebiy
le tüketim ve ihraç dışı fazlalık oluyor. Mesıe-
lâ burada da adı geçen baklagillerden; fasul
ye, nohut, mercimek, çavdar ve bâzı sebzeler
de yıldan yıla faızlalStk meydana gelmektedir. 
Acaba Ibunları da kapsıyacak bir çalışıma Top
rak MalhsuUeri Ofisince düşünülmekte midir? 
Çünkü, tasarı (bütün tanım ürünlerini, yani 
Bakanlar Kurulu' kararımda bütün tanım ürün
lerini kapsıyacak (bir çalışmayı bu müesseseye 
görev olarak vermektedir. 

Diğer taraftan AET deki lorlbak fiyat meka
nizmasını Türkiyefye de uygulamak gerekecek. 
ıHalen Devletim himaye ettiği birkaç ürün ha
riç, tanm ürünleri fiyatlan serbest olarak ve 
üretici aleyhinde teşekkül etmektedir. Fiyat
lar, arz ve talep ve serbest piyasa değerindeki 
değişımelerin etkisindedir. AET ile eşit fiyat 
politikası uygulamak durumu ile karşı fcarşıya-
yıız. Bu yönden Toprak Mahsulleri Ofisinin, 
geniş anlamı ile bunu ifade ediyorum, çünkü 
yapılan değişiklikle bu müessesenin hizmet sa
hası çok genişlemiştir, bu müessesenin hizmet 
sahası genişletilmiş ve fakat üreticinin teşkilât
lanması bunun çok gerisinde kalmıştır. Yani 
müdahale fiyatları ile üreticiyi her yönden 
ımemmun edecek bir sistemin uygulanıp uygu-
lanımıyacağı hususunda endişe taşımakta oldu
ğumu peşinen ara etmek is'ter&m. 

Muhltenean arkadaşlar; yine şimdiden ihraç 
imkânı sağlanmazsa1 ürün fazlası problemi do
ğacak diğer mahsuller de vardır. Meselâ çay, 
patates, soğan, elma, şeftali, narenciye gibi. 
Ürün gruplan, üretim, tüketim, pazarlama 
ve ihraç potansiyelleri, Orltak Pazann kendile
rinle yeterlik nisbetleri ve sürümü artırma im
kânları yönünden araştırmalar yapmalıyız. Bu 
araştırmalar, Orltak Pazarı bir yana itiyorum, 
Türkiye'nin üretimi ve tüketimi noktasından 
ibu araşltırmaiiann yeterince yapıldığı, tutarlı 
yapıldığı kanaatini bendeniz taşıyamamaklta-
yıim. Toprak Mahsulleri Ofisinin bir taraftan 
hizmetleri bu şekilde genişletilirkem, teşkilât 
kanununda da, teşkilâtımda da buna paralel 
değişikliklerin yapılması zarureti varıdır. Zira, 
bu kadar ağır bir ıgörevi yerine getiren, biraz 
da ihtiyarlatmış olan bu müesseseyi güçlendir
mek, bunu takviye etmek gerekmektedir. 

Üretici birlikleriyle olan ilişkilerinin Ifcan-
zim edilmesi zarureti vardır. B;r taraftan biz 
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diyoruz ki; Türk köylüsünü, üreticiyi koope
ratif leştirme yolu ile güçlendireceğiz, ama bu 
hususta bif hamlıe yapamıyoruz. Arz ettiğim 
gibi, Roma Andlaşmasmda da Anayasaraıaizun 
bir hükmü aynen yer almış; âdil bir hayat se
viyesinin sağlanması üreticiler için bahis konu
su olmuş, fakat (bu konuda da bir adıan atama
mışız. Bunun neticesi olarak bir manzume, 
bütün bu faktörleri içline alan dengeli bir du
rumu yaratmak medburiyeltinde olan bir po
zisyondayız. Aksi takdirde bu hazırlıkları 
yapmadığımız ızaman, Orltak Pazara girmemiz 
halinde bizim tanım ürünlerinin durumu daha 
da vahim bir safhaya /girecek, üretici perişan 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, belki temenni mahiyetinde mütalâa bu

yuracağınız görüşleri arz ve izaha çalıştım. El
bette ki, benden önce konuşan değerli arkadaş
larım 1 nci maddede yer alan ve esasen buğday
dan başka diğer hububat; bakliyat, yağlı tohum
lar ve Bakanlar Kurulu kararı ile lüzumlu gö
rülecek diğer tarım ürünleri de buğday gibi 
Ofisin iştikal konusuna alınabilir, görüşünün 
tam karşısında olmak mümkün değil, ama arz 
ettiğim sebepler dolayısiyle bu müessesenin; 
Türkiye'nin bugünkü hali, dış ilişkileri, yalnız 
Ortak Pazarı değil, dış ticaret rejimimizi de na
zarı itibara alırsak bu müessesenin daha canlı, 
daha güçlü bir hale gelmesini şahsan temenni 
etmekteyim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın işlgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarim; 
Bendeniz de, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 

Ofisi Kanununun 3 ncü maddesinin değişikliği
ne dair kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Yıllar öncesi memleketimizdeki tanm ürün
lerinin fiyatlarındaki istikrarsızlık yüzünden 
müstahsıllarm devamlı bir şekilde mağdur edil
diklerini ve sadece Toprak Mahsulleri Ofisinin 
mubayaa konusu olarak ele aldığı buğdayın dı
şında, memleketimiz içindeki müstahsıllarm hi
mayesi kadar, müstehliklerin de ucuz ve iyi ka
liteli çeşitli diğer ürünlerden istifade edebilme-
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leri için Devlet eliyle, Devlet gücü ile çeşitli 
imkânlar sağlamak suretiyle bunların da ofis 
konusu içime alınmasını öteden beri müdafaa 
etmiş ve buradan def aatle söylemiş bir arkada
şınız olarak, kanun tasarısının lehinde görüşle
rimi arza çalışacağım. 

Şunu hemen arz edelim ki, Türkiye Ortak Pa
zarla ilişkilerini devam ettirirken, çeşitli tarım 
bakanlarının; gerek yabancılar, gerekse kendi 
iktidar mensubu olan bakanların resmî ağızla
rından da bu kürsüden, Türkiye, dünyada oldu
ğu gibi, çok kısa bir zaman içinde açlık tehli
kesiyle başjbaşa kalacağı ve bunun için de tarım
da bilhassa toprak reformu değil, tarım refor
muna, ki toprak reformunu da bu içine almak
tadır, hemen gidilmesi lâzımgeldiği fikri defa-
atle söylenmiştir. 

Bu bakımdan biz, tarım ürünlerinde yapıla
cak artımın Toprak Mahsulleri Ofisi yolu ile 
istikrarlı bir fiyatın temin edilmesi ve müstah
sili istikrarlı bir iş sahasına saptanması daha 
20 sene, belki de 50 sene bu çalışmaları devam 
etse bile hiçbir zaman, bilhassa tarım alanında, 
istihsal artığını düşünmek mümkün değildir. 
Nüfuslar devamlı şekilde artmaktadır ve dünya 
nüfusu içinde Türkiye'nin nüfus artışı da ön 
plânda gelmektedir. 

Memleketimizdeki arazi, esasında müsait de
ğildir. Yorgundur ve verimsiz hale gelmiştir. 
Büyük işletmecilik, diğer memleketlerin aksine, 
Türkiye'de verimli değildir. Ürünler birim de
ğer bakımından, kalite bakımından olduğu ka
dar, bilhassa muayyen sahadan elde edilen 
ürünlerin miktarları her sene azalmaktadır. Bu
nun için Türkiye'de kısa yoldan, bilhassa çift
çileri ve müstahsılları, küçük dar aile çiftçiliği
ne iten tedbirler alınması gerekmektedir, bu 
kanun tasarısının 3 ncü maddesi buna yardımcı 
olmaktadır. Yani, bilhassa buğdaydan başka di
ğer hububat; bakliyat, yağlı tohumlar ve Bakan
lar Kurulunun kabul edeceği, karara bağlıyaca
ğı diğer meseleler doğrudan doğruya küçük aile 
işletmeciliğini teşvik yönünden önem taşımak
tadır. 

Bilhassa sanayie gidebilmek için de insanla
rın açlıktan kurtulması, doğrudan doğruya ken^ 
di miğdesini doyuracak miktarda muayyen ta
rım ürünlerine kavuşması gerekmektedir. Bu 
yönden de biz bu maddeyi yerinde germekte
yiz. 
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Yalnız muhterem arkadaşlarım, memleketi
mizde bugünkü toprak ofisi mahsulleri içerisin
de yer alan buğdayın mubayaa edilmesi, bunla
rın depolanması, saklanması meselesi istenilen 
şekilde olmamaktadır. Bu 3 ncü maddenin kap
samına alınması istenen diğer bakliyat, yağlı 
tohumların da eğer buğday gibi, ki buğday 
memleketimizde bugün ön plânda gelen bir ta
rım ürünü olmasına rağmen, gerekli değerde 
fiyat istikrarını dahi bulamamıştır; Çeşitli yön
den şikâyetlerin de olacağını tahmin etmemek
teyiz. Çünkü bu kanun tasarısı kabul edildiği 
zaman Ofis, bir taraftan istediği fiyatta mu
bayaa yaparken, diğer taraftan da özel sektör 
ve tüccar, aynen buğdayda yapılan işlem gibi, 
istediği şekilde serbest olarak müstahısıldan 
bakliyat ve buğdayın mubayaasına devam ede
cektir. Bu, bilhassa fiyat istikrarını sağlıya-
caktır. 

Türkiye'de fiyat istikrarının sağlanması çok 
önemli bir konudur. Bugün bile düne nazaran 
fiyatların % 5 ilâ % 10 nisbetlte arttığı bir ger
çektir. Bunun için de Toprak Mahsulleri Ofisi
ne ve Hükümetlere büyük vazifeler düşmekte
dir. 

Temennimiz, bir taraftan bu 3 ncü maddenin 
kapsamıma giren malların mubayaasındaki fi
yat istikrarı yapılırken, diğer yandan da fiyat 
istikran kadar önem taşıyan zirai siıgorta mües
sesesinin de biran önce .getirilmek suretiyle, 
Türk çiftçisinin tabiat âfetleri karşısındaki 
mağduriyetten kurtarılmasını temin olsun. 

Bilhassa kendi mmtakalanmızda hayatları
nı öteden beri çeltik ve pirinçle kazanan müs-
tahsıllar, işe toprak ofisinin bigâne kalması ve 
bu konulara eğilmemesi yüzünden, çeltik ve 
pirinçle iştigal eden müstahsil, büyük müstahsil 
kütlesi zarar görmüş ve her sene fiyatlar değiş
miştir. Artan fiyat karşısında, aksine çeltiğin fi
yatları bazan düşüş göstermiştir. Çünkü, rekabet 
olmadığı için, fiyatı tanzim edecek, müdahale 
edecek bir devlet gücü bulunmadığı için muay
yen tüccarlar kendi aralarında monopol kur
mak suretiyle, bilhassa çeltik ve pirinç sahala
rında çalışan vatandaşlarımızı mağdur etmişler
dir. 

Biz, bunun gibi daha yıllar sonrasına vara
cak gerekli tedbirlerin alınması suretiyle müs
tahsilin himaye edilmesini yerimde görüyoruz. 
Bir taraftan müstahsili himaye etmek değildir 
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Ibu, aynı zamanda müstahsili himaye ettiğimiz 
sürece müstehlike de, bilhassa düşük fiyatla iyi 
kaliteli çeşitili tarım ürünlerini yedirmemiz 
mümkün olacaktır. 

ITzuner arkadaşımızın temas ettiği bir nokta
ya da temas etmek suretiyle sözlerimi bağlamak 
istiyorum. 

'Bilhassa Ortak Pazar üyelerinin yapmış ol
dukları toplantılarda, Hükümeti temsil eden kai
nattaki arkadaşlarımızın beyandan yanında, 
dünyada tarım üzerinde İhtisas yapmış olan yet
kililerin beyan ettiklerine göre, ki bizim de gö
rüşümüz budur, Türkiye, asgari yarım asır, ken
di tarım alanında yapacağı reformist hareket
lerle, artan nüfus karşısında, kendi ihtiyaçlarını 
zor karşılıyacaktır. Bu bakımdan ihraç meselesi, 
belki küçük aile işletmeciliğine gitmek suretiy
le, yağlı tohumlarla, baklagiller familyasına 
dâhil olan kısımlar üzerinde mümkündür. Buğ
dayı hiracetmemiz mümkün değildir, şimdiki 
duruma göre. Hatırlarsınız, birkaç sene içerisin
de 400 bin ton buğday ithal etmek durumunda 
kalmışızdır. 

IBu bakımdan, bendeniz kısaca maruzatta bu
lundum. Bu madde yerindedir. Yalnız, buğday
dan başka diğer hubulbat, (bakliyat, yağlı to
humların da doğrudan doğruya Toprak Mahsul
leri Ofisinin çalışma sahası içerisinde mütalâa 
edilmesi lüzumuna inanıyorum. Bu hususta Ba
kanlar Kurulunun kararına dahi lüzum olma
dığı kanaatini taşımaktayım. Çünkü bunlar, 
millî gelirimizi ve mahsulümüzü doğrudan doğ
ruya toprak ofisinin konusu, içerisine sokmak 
suretiyle, sadece monopolü altına almak değil, 
çünkü tüccarlar da, demin arz ettiğim veçhile, 
yıllardan beri bu konularla iştigal etmektedir. 
Esasında bugüne kadar bütün baklagiller famil
yasına mensubolan her türlü ürünlerin muba
yaası Özel sektörün elinde idi. Bu bakımdan ka
naatimce Bakanlar Kurulunun keyfine dahi bı
rakmak doğru değil. «Bakanlar Kurulunun ka-
rariyle» ibaresinin madde metninden çıkarıl
ması çok daha yerinde olur kanaatindeyim. 

Bu vesile âe saygılar sunarım. 

BAŞKAN —Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok muhterem arkadaşlarım, 
Millî gelirimize senede 40 milyar lira katkı

da bulunan, 23 milyotn insanımızın iştigal sa

hası olan, ihracatımızın ve yerli sanayiimizin 
iptidai maddesini teşkil eden zirai ürünlerimizin 
istihsalinin ve değeri fiyatına satılmasının te
minat altına alımmasını temin eden Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun 3 noü maddesinin de
ğiştirilmesi münasebetiyle şahsını adına söz al
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 ncü madde ile, 

hububata ilâveten, yağlı tohumları ve baklagil
leri de kendi mubayaa sahası içine alıyor. Bun
da tamamiyle beraberim. Fakat beraber olma
dığım (bir husus var, tatbikatı. Toprak Mahsul
leri Ofisimin, mahsulü alımda değerlendirmedeki 
tatbikatı, bu Meclisin kabul ettiği kanunların 
ruhuna, gayesine uymamaktadır. 

Müstahsilimizin buğday, pirinç başta olmak 
üzere, yetiştirdiği bu milleti doyuran anagıda 
maddelerimizin maliyetini resmî organlar iyi 
tesbit etmemektedir. 1938 tariJhinde çıkan Top
rak Mahsulleri Ofisi Kanunumun çeşitli yıllar
daki tatbikatı esnasında ve bugüne kadar, bu 
ürünlerin istihsalinde geçen işçi emeği, kullanı
lan motorlu araçlar, gübre, sulama üereteri, tar
la kiraları, taşıt ücretleri, harmanlama masraf
ları tahayyül edildiğinden çok fazla. Üç - beş 
misli fazlaya malolduğu halde mahsul köylünün 
eline ıçok pahalıya malolduğu halde, maalesef 
bu milleti korumakla mükellef olam, başta Bü
yük Millet Meclisi ve Hükümet ve onun icra or
ganı olan Toprak Mahsulleri Ofisi, bu maliyeti 
doğru dürüst hesalbetmediğinden dolayı, istihsal 
maliyetinin çok altında bir taban fiyatı tesbit et
mektedir. Maliyetin altında tesbit edilen bu ek
sik taban fiyatiyle müstahsilimiz zirai iflâslara 
mâruz bırakılmaktadır. Talban fiyatı olarak 
Mecliste, Bakanlar Kurulunda alınan karar is
tihsal ıbölgelerinde, alım ıbölgelerlinde tavan fiya
tı olarak tatbik edilmektedir. Bu sene tatbikatı 
gözümle gördüm muhterem arkadaşlarım. 

Bakanlar Kurulu yayla çeltiği için 210 ku
ruş talban fiyat tesbit ettiği halde, istihsal böl
gesi «olan Anadolu'da bu 210 kuruşluk taban fi
yat tavan fiyatı olarak tatbik edilmiş ve 143 
kuruşa kadar tabanı indirilmiştir. Meclis alda
tılmıştır, Hükümet aldatılmıştır, halk soyul
muştur. 

(Kanunlarla, kararnamelerle taban fiyatı ola
rak ilân edilen bir nesne, halkın- karşısına çıkı-
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larak, tavan fiyatı olarak ilân edilecek ve zaten 
maliyetinin altında tesbit edilmiş olan 210 ku
ruş olan taban fiyatı tavan fiyatı .olarak bemim 
halkıma yutturulacak, ondan sonra aşağıya doğ
ru fiyat kademelendirilmesi yapılacak, aç, bî-
taksir, çeşitli mahrumiyetler içerisinde istihsal 
yapan benim köylüm, çiftçim, emeğini dahi te
min edemiyecek şekilde maliyetinin altında çel
tik «atmak, pirinç satmak mecburiyetinde kala
cak. Ve bir uygulama daha var muhterem arka
daşlarım : 

Orta - Anadolu'yu tatilde adım adım gezdim, 
notlarım yanımda. Ticaret Bakanlığınca, Toprak 
Mahsulleri Ofisince teslbit edilen çeltik alım fi
yatları ve çeltik şartları öyle tesbit edilmiştir 
İki, sizin temin ederim arkadaşlarım, dünyada 
çeltik istihsal edilen 22 devletten kitap getirt
tim, tercüme ettim, bizim Ticaret Bakanlığı da 
Toprak Mahsulleri Ofisince tesbit edilen çeltik 
şartlan, eni diyorlar, «çeltiğin uzunluğu 7 mm. 
olacak, kalınlığı da şu kadar mm. olacak.» 

Arkadaşlarım, bu nevi çeltik Türkiye'de yok. 
Ben 24 Ekimde Tosya'ya gittiğim zaman oraya 
gönderilmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisi ilgili
leri ayda 10 000 lira masraf yapıyordu, 1 kilo 
çeltik almamıştı. «Neye almadınız?» dedim. De
diler ki; «Tosya'dabizim elimize verilen şartlara 
uygun çeltik yok.» Milimetreye uymuyor ar
kadaşlar. 

Alay edilmekte ey Millet Meclisi! Halkımız
la alay edilmekte. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Bağırma, niçin bağırıyorsun, niçin öfkeleniyor
sun? Anlaşılıyor konuşmam. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben bu öf
kemle halkın öfkesini buraya getiriyorum muh
terem milletvekilleri, benim öfkem değil bu. 
Müstahsil mahsulünü Ağustos ayında istihsal 
edecek, Ekim ayının 24 üne kadar bir kilo çel
tiğini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edemi
yecek, «çünkü» 'diyecekler, «senin mahsulün 
şartnameye uymuyor.» Yahu benim memleketim
de bu mahsul ıçıkıyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hiç 
almıyorlar mı? 

(HASAN TOSYALI (Devamla) — 1 kilo çel
tik alınmamıştı 24 Ekimde. Ticaret Bakanlığına 
kadar geldim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bü
yük haksızlık. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Açık olmak lâzım, bu halk ile bu kadar alay 
edilmemesi lâzım. 24 Ekime kadar Ofisçe çeltik 
alınmıyor. Aracılar müstahsilin karşısına çıkıp, 
diyorlar ki, «gördünüz mü ananızın terrakesiaıi? 
Devlet baba, Hükümet baba, ofis getirdiniz ne 
olda? İşte taban fiyatı olarak ilân ettiği fiyatı 
tavan yapıverdi, 143 kuruşu da indirdi.» 

Maliyetinin yarısı değil muhterem arkadaş
larım, maliyetinin yarısı değildi bu fiyat ve 143 
kuruşu da şartlara uygun değil yani, 143 ku
ruşa dahi.alınabilecek çeltik yok. 10 milyon kilo 
çeltik istihsal edilen Tosya'da 1 kilo çeltik şart
lara uygun değildi. 

İstirham ediyorum Ticaret Bakanlığından ve 
Toprak Mahsulleri Ofisinden, demin orada bir 
arkadaşım, «neye öfkeleniyordun» dedi. öfke ne 
demek arkadaşım? O köylünün halini görüıp de 
ağlamamak, kükrememek imkânsız. Ben onların 
kükreyişini Yüce Meclise ve bu milletin en bü
yük makamına getiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Milletimizin istihsal ettiği anagıda maddesi 

olan buğdaya, ıçeltiğe, pirince verilen taban fi
yat tavan yapılmasın, doğru dürüst maliyetler 
tesbit edilsin, doğru dürüst fiyatla alınsın, ilân 
edilen fiyatla alınsın, bir. 

İBu oyun devam ettiği müddetçe yani, tabam 
fiyat hakiki maliyeti iyi hesabedilip de ona göre 
teslbit edilerek, o fiyat üzerinden mahsul alın
madıkça buğday istihsalimiz artmaz, çeltik istih
salimiz artmaz, bu millet de açlıktan kurtulmaz. 
Anagıda maddesi bakımından, dış memleketlere 
muhtacolan bir memleket, Türkiye isimli kahra
man, hür yaşamış, hür yaşıyacak olan, ebedi ola
cak olan Türkiyem, Türk Milletim hiçbir zaman 
iktisadi esaretten kurtulamıyacaktır. 

Yeni Hükümetten istirham ediyorum, buğda
ya lâyıkı fiyatı versin, 160 kuruşa tohumluğu 
verecek, 08 kuruşa, 75 kuruşa Kastamonulun 
Devrekani'sinde buğdayın kilosunu alacak. Ha
yır arkadaşlar, bu şekilde buğday istihsali art
maz, buğdayın hakiki değerini vermek medburi-
yetindeyiz: Hakiki değerimi verirsek köylü hem 
buğdayla köyünde karnını doyuracak, hem bu 
milletin sanayiinde çalışan insanın karnını doyu
racak, hem de ithalât açığımızı kapatacak, belki 
de ihracat yapacağız, köyünde kalacak. Ziraatle 
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karnını doyurmaktan köylü ümidini kesmiş şe
hirliyi ide doyuramıyacak duruma gelmiş. Onun 
için yorganı sırtına alıyor, istihsal bölgelerinden 
büyük merkezlere geliyor. Köyde kalan kadınım, 
erkeğin istihsal edebildiği mahsul ile şehirlerde
ki <bu milyonlarca insan doyacak mı? Katiyen... 
Ne yapacağız? Dışardan mahsul almak mecbu
riyetinde kalacağız. İktisadi esarete, mide vo
liyle esarete bu milleti mahkûm etmeye hakkı
mız yok. Niçin Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ti
caret (Bakanlığı ve Hükümet buğdaya kilo ba
şına hakkı olan fiyatı vermiyor Vermeleri şart
tır artık. Bu milleti ebediyen esarete götürmeye 
kimsenin hakkı yoktur. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) - Ko
nuşmamızın madde ile hiç alakası yok, 3 ncü 
madde ile ne ilgisi var tonun? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Midesin
den esir edilir milletler. 

Müsaade buyur, yüzlerce kanun getirelim, 
iş tatbikatta sayın hemşerim. 

IBAHA MÜDERRÎSOĞLÜ (Konya) — Tatbi
katı atyrı olarak tenkidedersiniz, şimdi maddenin 
üzerinde konuşuyoruz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben çocu
ğumu suya gönderirken, testi kırılmadan onun 
kulağını buruyorum. 

Aynı şekilde 'muhterem arkadaşlarım, pirince 
verilen fiyat maliyetin çok altındadır. 280 ku
ruşa istihsal yerinde, Tosya'da. Bugün burada 
maratelli çeltiği 5,5 liraya. Dört saatlik istihsal 
yerinden Ankara'ya geliyor pirinç. 250 kuruş 
üstüne koyuyor. Böyle kontrolsuz, böyle kendi 
haline bir düzen, böyle bir ticari keşmekeş dün
yanın naniği memleketinde vardır Bir kilo pi
rinç için, dört saat sonra, benim bir yıl emek 
çekmiş olan köylümün eline geçen fiyattan çok 
daha fazlası aracı kademelerine temim ediliyor. 
Yeni Hükümeti bilhassa bu hususta ikaz etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
* Müsaade buyurursanız son maddeme geçece

ğim. ıO da : Toprak Mahsulleri Ofisimizin, mem
leketimizde yetişen çeşitli zirai ürünlerin Avru
pa'nın yetiştirdiği kalitede, evsafta yetişmesini, 
hu mahsullerin istihsal bölgelerinde kurulacak 
fabrikalarda kaliteli bir şekilde değerlendirilme
sini, lamhalâjlanmasmı yapması lâzım. Kuru bak
la, -bitli bakla, kuru mercimek, bitli mercimek... 

Avrupa buraları almaz. Avrupa piyasasında bak
la, bezelye, mercimek, pirinç ne muameleye ta-
Ibi tutulduktan sonra müstehlikin eline ulaşıyor
sa, bizim Toprak Mahsulleri Ofisimiz de, istih
sal (bölgelerinde o nevi fabrikasyonları yapmalı, 
o şekilde almalı ve o şekilde iç ve dış piyasaya 
arz etmelidir. Aksi takdirde muhterem arka
daşlarım, işi kendi haline bırakırsa hem müs
tahsil yanmakta, hem bu mahsulü alan Toprak 
Mahsulleri Ofisi yanmakta ve zarar etmekte de
vam edecektir. 

Bir misal vereyim : Tosya'da çeltik istihsal 
ediliyor. Altı tane çeltik fabrikası var arkadaş
lar. Yalnız kendi kendime kurulmuş fabrikalar. 
Hiçbir kontrol yok, kurutma tertibatı yok, par
latma tertibatı yok. Adam keyfine göre fabrika 
kurmuş, bir taraftan çeltiği koyuyor kaba, öbür 
taraftan pirinci alıyor. İki ay dayanmıyor... İh-
racedemeyiz, altı ay muhafaza edemeyiz, ital
ya'daki fabrikaları gözümle gördüm, çeltiği ku
rutmadan pirinç yapma ameliyesine tabi tut
muyorlar. Biz yaş çeltiği pirinç fabrikasına koy
duğumuz için, İtalyalı % 18 zayiat vererek ka
buklu çeltiği pirinç yapıyor, biz % 30 - % 40 -
% 45 zayiat vererek pirime, haline getirebiliyo
ruz. Neden? Çünkü bizde fabriya yok, değirmen. 
Biz pirinci cilâlandıramıyoruz, onlar cilâlandırı-
yor. Yani biz dayandıramlyoruz. Biz kurutamı
yoruz, onlar kurutuyor. Biz ambalajlı yapamı
yoruz, onlar ambalajlı yapıyor. 

BURHANETTlN ASUTAY (İzmir) — Tos
yalı, bunların tasarı ile ne alakası var?.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyo
rum. 

(Binaenaleyh, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ti
caret Bakamlığımıızın, bu mahsullerin yerinde ve 
modern usulde değerlendirilmesini yapması lâ
zımdır. Ancalk bu sayede kanun maddesinin de
ğiştirilmesinde bir fayda görüyorum sayın ar
kadaşlar. İşin dörtibaşı mamur olması lâzımdır. 
1938 senesinde yapılan Toprak Mahsulleri Ka
nunu, tam 32 yıl sonra dahi 1938 senesi seviye-
simde tatbik edilmektedir. Bir arpa boyu ilerle
miyoruz, kanun çıktıktan sonra kontrol da ede
miyoruz. Bu sebeple ve bu münasebetle düşün
celerimi arz etmiş bulunuyorum. 

Yeni Hükümetin bu noktalara önem verme
sini diliyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ti
caret Bakanlığımızın sayın mümessilleri de bu-
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radadır, benim, halkım ve müstahsilim adına 
yaptığım şikâyetleri inşallah not ederler, etmiş
lerdir ve ilgili makamlara götürürler. Bu sayıp 
döktüğüm halkın şikâyetlerine çare bulunma
sını, vatanperver ilgililerden istirham ediyorum. 

iBeni dinlediğiniz için hepinize saygı sunuyor 
ve teşekkür 'ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığı 
cihetle tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. Bu arada Sayın Nuri Koda-
manoğlu tarafından bir yeterlik önergesi gel
miştir, 'konuşacak kimse olmadığı cihetle mu
ameleye koymuyorum. 

Maddelere geçilmelini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarsı 

Madde 1. — 3491 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Buğdaydan başka diğer hubu
bat, bakliyat, yağlı tohumlar ve Bakanlar Ku
rulu karan ile lüzum görülecek diğer tarım 
ürünleri de buğday gibi Ofisin iştigal konusu
na alınabilir. 

BAŞKAN -*• Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Sayın Hasan Ali Gülcan, buyurunuz. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Toprak Mahsul
leri Ofisi Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı Millet Meclisi 
huzuruna getirilmiştir ve görüşülmesi yapılmak
tadır. 

Madde çok güzel bir şekilde hazırlanmış ve 
çiftçinin istihsal etmekte bulunduğu birçok 
mahsullerini içine almış bulunmaktadır. Bu ba
lamdan bu tasarının getirilişi cidden çiftçinin 
menfaatinedir ve takdire şayan 'bir harekettir. 

Yalnız maddenin bir eksikliği, daha doğ
rusu bir cümlenin düzen sekli nazarı dikkati
mi celbetti, onu buradan arz etmek isterim. 

3 ncü maddede : «Buğdaydan başka diğer 
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile lüzum görülecek diğer tarım 
ürünleri de buğday gibi Ofisin iştigal konusu
na alınabilir.» denilmektedir. 

Burada «buğday gibi» ibaresi yerine, «ay
nen» kelimesi konulmuş obaydı iki defa buğ
day kelimesi geçmez ve daha umumi, daha ge-
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niş bir durumu ihata etmiş, içine almış olurdu. 
Bu maddede bir de şu noksanlığı görmekte

yim: Birçok maddelerin buğday gibi toprak 
mahsulleri konusuna alınıp iştigal edileceği ve 
çiftçiden satınalınacağı hususu derpiş edilmiş 
ve kanun bu şekilde tanzim edilmiş ise de, yâl
nız bir durum vardır: Buğday gibi Toprak Mah-
culleıl Ofisinin bir mahsulü devamlı surette 
almak zarureti vardır. Eğer bu mahsul bir 
sene iki sene Toprak Mahsulleri Ofisinin iştigal 
sahasına alinır, ondan sonra terkedilir, tekrar 
iki - üç sene alınır, ondan sonra tekrar terke-
dilirse istikrarsız bir durum meydana gelir ve 
çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisinin hangi sene 
kendi mahsulünü alacağını bilemez ve bu ba
kımdan tefecinin eline düjer ve zarara mâruz 
kalabilir. Bu durumun da burada tanzim edi
lerek bir süreklilik sağlanmasında fayda oldu
ğu kanısındayım. 

Bu bakımdan durumu arz ettim. Eğer Ko
misyon bu ciheti de düzenler ve bir istikrar sağ
lar ise, tahmin ederim ki çiftçinin menfaatine 
olacaktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Rıfkı 
Danışman, buyurunuz. ; 

PLÂN (KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — MuMerenı Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; tümü üzerinde görüşme 
fırsatı çıkmadı, bu itibarla bir iki noktayı bu 
vesile ile arz etmekte fayda mütalâa ediyorum. 

Bunlardan (birisi; bâzı arkadaşlarımızın te
mas ettiği, Ofisin bugünkü durumu itibariyle 
işjtigal mevzuunun genişletilmesi sebebiyle bu 
görevi yapıp yapamıiyacağı konusudur. 

Toprak Mahsuleri Ofisi (bulgun gerek per
sonel duruimu, gerek yurlt sathına yayılmış ge
niş teşkilâtı ile ve gerekse halen ellinde Ibul/u-
nan depolarla, kendisine (buigün kanunla (tevdi 
ettiğimiz görevleri tam mânasiyle yapacak du
rumdadır. Bu huisuis ilgililerce ifade edilmekte
dir. Ofisin, ilâveten yeni birtakım kadrolar 
almasına, birtaikıim yıenii (masraflara ığirmesdne 
ihtiyaç bulunmadığı ifade edilmekitedir. Biz 
de bu kanaatteyiz. Bu hususu arkadaşlarımın 
ıittıflaıma sunarım. 

Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar hu
bubat alımı dışında, diğer birkaç konuda da 
destekleyici birtakım çalışmalar yapmış bulun
maktadır. Bunlardan bdrtanesi; Trakya 'da ibu-
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lunan Yağlı tohumlar kaopera/tiflerinin çalış
malarına desteklemek, ^bunlara teknik yardım
da (bulunmak, malzeme vermek, personel yar
dımı yapmıaJk igtilbi çalışmaların içerisine gir
miştir. Güney - Doğuda bakliyat kooperatifle
riyle çalışana haline girmiş, yardımlaşma yap
mış dummdaJdır. Bu konuda bir iki arkadaşı
mızın ıbâızı tereddütleri oldu; Toprak Mahsul
leri Ofisi, yeni İştigal konusuna giren mad
delerde, acaba mülstahsiilia veya bu işin ticare
tini yapanlarla karşı karşıya gelerek, birta-
ıkım (bugünkü düzenden daha değişik ve aksak 
Ibir is'tâkamete konuyu sürükleyip sürüklemiye-
oeği üzerinde durdular. IBu, düşünüldüğü şe
kilde hiçbir surette meydana gelmiyecektir. 
Gfıiis ızaifcen tanzim alımı, düzenleme alimi yap-
ımaktadır, tamaımiyfle (bakliyat ve hufbubat sa
hasına, ticaretine el koyacak durumu yoktur. 
'Bu itülbarla böyle bir endişeye de mahal bulun
mamaktadır. 

Bir arkadaşımız Ortak Pazar konusuna te-
maJs lettil'er; Ofisin bu (konuda teşkilâtlanıp teş
kilâtlanmadığını, bu konuyu etüdedip etımedi-
ğini sordular. Ortak Pazar muvacehesinde 
Türk tarımının meseleleri, hiç şüphesiz ki, sa
dece Toprak Mahsulleri Ofisinin konuları içe
risine girmemektedir, topyekun diğer teşkilat
ları, tarımla ilgili bütün kuruluşları ilgilen
dirmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi sadece 
bu konunun bir kesimi üzerinde ve fiyat istik
rarını temin edici istikamette faaliyetlerde 
bulunmaktadır. 

Yine ilgililerden aldığım izahata göre, Or
tak Pazar anlaşması muvacehesinde, Türk ta
nımının Toprak Mahsullerine isabet eden kesi
mi üzerinde teknik incelemeler yapılmıştır ve 
halen yapılmaktadır, bu hususta çalışmalar 
vardır. Bu görevde Ofisin üzerine düşeni ya
pacağı ifade ©dilmektedir. 

Bir arkadaşımız, hali hazırda üzerinde dur
duğumuz ve konuşulmakta [bulunan maddede 
bir değişüdik teklifinde bulundular. Bu tek
life şu sebepten dolayı iştirak etmemiz mümkün 
olmılyacaktır : 

(Bilindiği üzere buğday Özel bir alım meta
ldir ve löızel bir muameleye tabidir. Buğday 
alımlarında, Toprak Mahsulleri Ofisi müsfcah-
flilfl birtakım pirhnler (ödemektedir, bu konu 

| sübvansiyone edilmektedir. Bu itibarla diğer 
alımlar gibi değildir ve değişik bir mahiyeti 
vardır. Hali hazırda bu madde ile Toprak Mah
sulleri Ofisinin konusu içerisine aldığımız mad
deler için de bu türlü bir özel alım (bahis ko
nusu olabilir, sübvansiyone edilmesi gerekebi
lir. Bu itibarla «buğday gibi» demekte zaruret 
lolduğu kanaatindeyiz. Maddenin aynen kabu
lünde fayda vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen?.. Sayın Baha jIVTüderrisoğlu, buyurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun 3 ncü maddesi, - ki bu
gün konuştuğumuz tasarı maddesi - şahsi kana
atime göre iyi tedvin edilmiştir. Yalnız benim 
şahsan kafamda bâzı sualler var, bunun neden
lerini öğrenmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bunlardan bir tanesi, Toprak Mahsulleri Ofi-
I si buğdaydan başka diğer maddeleri de muba

yaa edeceğine göre, acaba bunun için depolama
sı var mıdır? Çünkü bugün bildiğimize göre, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin bütün ambarı aşağı 
yukarı buğdayla doludur. Bunun yanında mese
lâ bir patetes mubayaasına geçer ise, Bakanlar 
Kurulu bir patetes mubayaasına lüzum görürse 
veya her hangi bir maddeye lüzum görürse bun
ları depo etmek imkânına malik midir? 

2. Her çeşit madde için yetiştirilmiş teknik 
elemanlara sahip midir? Çünkü her arkadaşın, 
her şahsın daha çok bildiği bâzı meseleler var
dır. Bendenizin doktor olarak, hattâ dâhiliye 
mütehassısı olarak dahilî hastalıkların üzerinde 
daha iyi bir bilgim var; umumi hekimlik hak
kında da var; ama hassaten dahilî hastalıklar 
üzerinde bilgim var. Adam buğday eksperi
dir. Soğan mubayaa edilecektir veya bir başka 
madde mubayaa edilecektir; bunların da ekspe
ri veya bunun için yetiştirilmiş elemanlar var 
mıdır? Yoksa bu ne şekilde karşılanacaktır açık
lanmasını hassaten istirham eder, hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maddenin 
müzakeresi tamamlanmıştır. Madde üzerinde 
değiştirme önergeleri vardır, önergelerin oku-

I tulmasına geçiyoruz. 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına : 
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun üçüncü ı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. j 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı t 

«Buğday, çeltik ve pirinçten başka diğer hu- ' 
bubat, bakliyat ve yağlı tohumlar, Bakanlar Ku
rulu kararı ile lüzum görülecek diğer tarım 
ürünleri de buğday gibi Ofis iştigal mevzuuna 
alınabilir.» I 

Sayın Başkanlığa ! 
Görüşülmekte olan maddedeki «bakliyat» ke

limesinin «baklagiller» olarak değiştirilmesini 
öneririm. | 

Saygılarımla. I 
Edirne ] 

Cevat Sayın i 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3491 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talebe-
derim. 

Sinop ! 
Hilmi İşgüzar 

«Madde 3. — Buğdaydan başka diğer hubu- i 
bat, bakliyat, yağlı tohumlar, çeltik - prinç ve 
diğer tarım ürünleri buğday gibi Ofisin iştigal ' 
konusuna alınır.» J 

BAŞKAN — Şimdi sırası ile önergeleri oku- ı 
tacağım ve Komisyonun katılıp katılmadığını : 
tesbit ettikten sonra oylarınıza sunacağım. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi telo-ar okundu.) I 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — iki ke
lime ile izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, yerinizden izah edin. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, teşkil edilen madde güzel, fakat çeltik 
ve pirinç, buğdaydan sonra anagıda madde ve 
anazirai üründür. Binaenaleyh buraya bir «çel
tik- ve pirinç» kelimesi ilâve etmek istiyorum. 
«Buğday, çeltik ve pirinçten başka» şeklinde iki 
kelimenin ilâvesini istiyorum. Buğdaydan sonra 
en önemli mahsul oldukları için bunların ilâve
lerini istiyorum. j 

BAŞKAN — Evet anlaşıldı efendim. Şimdi 
Sayın Tosyalı'nın izah ettiği şekilde bu önerge
ye Komisyon katılıyor mu efendim? * 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz, sebebini 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, oturduğunuz yer
den izah ediniz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, çeltik ve 
pirinç hububat tâbiri içinde bulunmaktadırlar. 
Bugün Toprak Mahsulleri Ofisince mubayaa 
edilmektedirler. Türkiye'de çeltik istihsali 
140 000 tondur. Toprak Mahsulleri Ofisinin 
her yıl mubayaa etmekte olduğu çeltik mik
tarı 40 000 ton civarındadır, istihsalin aşağı yu
karı üçte birini almaktadır. Bu itibarla öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-
tiı. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili Cevat Saym'm önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu

sunuz efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 
«Baklagiller» tâbiri daha şümullü düşer. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon «Baklagiller» e 
daha şümullü düşer gerekçesiyle katılmamak
tadırlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge reddedlmiştir. 

(Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

İkinci madde yürürlük maddesidir. İkinci 
maddeye geçmeden önce Sayın Hüsamettin Ba-
şer'in bir madde ilâvesine dair bir önergesi 
var, okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak Mahsulleri Ofisi 

Kanununun üçüncü maddesinin tadil tasarısı
na aşağıdaki (ek madde 1) in ilâvesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

«Ek madde 1. — Toprak Mahsulleri Ofisi 
margarin yağı ve patates unu fabrikaları ku
rar ve hammaddelerini alır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. Katılma
ma nedenini izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayım arkadaşımız vermiş olduğu önergede 
Toprak Mahsulleri Ofsinin gerektirdiği pata
tesin un haline getirilerek ekmeğe katılması 
konusunu teklif etmektedir. Toprak Mahsulle
ri Ofisi Kanununun 4 ncü ve 9 neu maddeleri 
bu kurumu gerektiğinde imalâta girebileceği 
fabrikaları ortak olabileceği veya şirketler ku
rabileceği istikâmetinde yetkili kılmaktadır. 
Biz mevcut kanun çerçevesinde bu arzunun ge
rektiğinde yerine getirilebileceği kanaatinde
yiz. Bu itibarla katılmıyoruz. Teşekkür ederm. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, kısaca izah etmeme müsaade eder insi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu önergem sizce nasıl karşılanır bilmiyo

rum; ama bugün Türkiye'nin gerçeklerine uy
gundur. iç Anadolu, Ege ve Marmara bölgesin
de bol miktarda patates yetiştirilmektedir. Bu
nun bir Hasmı yemek için kullanılıyor, diğer 
bir kısmı - affedersiniz - hayvan yemi olarak 
kullanılıyor, diğer 'bir kısmı da atılıyor. 

Bugün Türkiye'nin % 70 nüfusu köylüdür. 
Elde etmiş olduğumuz buğday yalnız köyün 
ihtiyacına kâfi geliyor. Şehirlerimiz için senede 
300 - 400 milyon lira vererek Toprak Mahsulle
ri Ofisi buğday ithal ediyor. Halbuki bu pata
tesin küçükleri değerlendirilirse hem çiftçinin 
malı değerlenir, hem yabancı memleketlere dö

vizimiz gitmez, hem de memlekette iş sahası 
açılır. Bu bakımdan «patates unu fabrikası ku
rulur» diye sarahaten yazdım. Çünkü sayın 
Komisyon sözcüsü izah ettiler; fakat o madde
ler lastiklidir ve şimdiye kadar 1938 den beri 
tatbik görmemiştir. 

İkincisi : Margarin yağı fabrikası dedim. 
Bugün Türkiye'de beş tane margarin yağı fab
rikası vardır ve bu da şahısların elindedir. Bi
liyorsunuz bundan dört ay evvel margarin sı
kıntısı olduğu zaman sayın Ticaret Bakanına 
bâzı arkadaşlarla uğradık. Bize aynen şunu de
di : (Bursa'daki Margarin yağı fabrikası müdü
rünü çağırdım; «Neden fiyatları artınyorsun, 
niye piyasaya sürmüyorsun?» dediğim zaman 
bana ne dese beğenirsiniz; «Bizim müessesemin 
özeldir, siz karışamazsınız, bu Devlet müessesesi 
değildir» dedi. Bunun üzerime derhal ithaline ve 
hammaddesinin alınmasına karar verince ertesi 
günü baktım masamın üzerinde bir telgraf var; 
«Biz istediğiniz fiyata satacağız» diyorlar.) Bu 
konu düşünün ki halkın gıdası ile ilgilidir. 

Şimdi ben size anlatayım, Sümerbank Genel 
Müdürlüğü pamuk alıyormuş. Bunu işliyor ku
maş yapıyor, iplik yapıyor, bez yapıyor, bugün 
Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi Avrupa-
ya gönderiyor. Olabiliyor. Tekel üzüm alıyor, 
çiftçiye yardım için bunu değerlendiriyor. Bu 
bakımdan buraya sarahaten bir madde korsak 
Türk Çiftçisine Yüce Parlâmentonun en büyük 
hizmeti edeceğine kaaniim. Bugün madem ki bir 
karma ekonomik sistemine uyuyoruz, fabrikayı 
sarahaten kursun, hiç değilse böyle dar zaman
larda beş tane fabrikatöre uyup da milleti gıda 
sıkıntısına sokmıyalım. Büyük bir hizmet yapa
caksınız. Takdir sizindir. iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — İSayın Başer'in önerigesi okun
du. Komisyon bu önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir, kabul edil
memiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

üçüncü maddeyi okutuyorum. 
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Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen sa
yın üye... Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Etmiyenler... Kanun tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

ISayın milletvekilleri gündemin diğer mad
delerine geçmeden önce şunu arz edeyim; Hü
kümetin Yüce 'Kurulumuzda bulunmaması cihe-
tiyle ve komisyonlarda mevcudolmadığı cihetle 
bundan sonraki tasarıları ve teklifleri... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, esnaf ve sanatkârların sigortaları 
mevzuu var. önerge vermiştim. 

BURHANETTİN AJSUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bundan evvel yine vatani tertipten 
maaş bağlanması hususu müzakere edilirken \ 
komisyon kanuna muhatabolmuş idi ve o ka
nunda Hükümet yoktu. Vatani tertipten bir va
tandaşa maaş bağlanması mevzuu idi. Bir bu
çuk yıldır gündemdedir. Binaenaleyh bunların 
her halde zannediyorum komisyonun iştirakiyle 
çıkması âdil bir durum olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi gündemimizde öyle mad
deler var ki, bunda Sayın Hükümetin mutlaka 
bulunması şarttır. Meselâ idamlar gibi. 

BURHANETTİN AJSUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, ikinci ve üçüncü maddelerin görüşül
mesinde Hükümetin bulunması gereksiz. Çünkü 
vatani tertipten maaş bağlanması hususudur. 

BAŞKAN — Başkanlığınız, bu mühim konu
larda Hükümetin bulunmasını zaruri görmekte
dir. Bu konuyu oylarınıza sunacağım, eğer red
dedilirse mesele yok. 

Sayın Hükümet bulunmadığı hallerde bâzı 
kanunların görüşülmesi teklif edilmektedir... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Efen
dim, iki kanun olarak teklif edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, burada idamlara 
mahsus birtakım maddeler vardır. Bunlar ihti
sas mevzuudur, Sayın Hükümetin burada bu-

26 . 4 . 1971 O : 1 

lunması gerekmektedir. Çünkü, insanın hayatı 
ile ilgili kanunlardır. Sadece bir komisyonun 
bulunması bu işte... 

ıBURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz arz edeceğim 
efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Va

tani tertipten maaş bağlanması meselesi Hükü
metin iştiraki ile Komisyonca kabul edilmiş idi, 
yapılan teklif de Hükümet tasarısıdır. Bu, va
tani tertipten maaş bağlanma meselesidir ve bir 
şahsı ilgilendirir. Bir cemiyetin yürütümü ile 
veya büyük bir malî hususla ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Bu konuda görüşmek için bir 
öncelik var mı?.. 

Bütün maddeleri görüşmeye mecburuz Sayın 
Asutay. Bendeniz Umumi Heyete arz edeceğim, 
eğer kabul edilirse mesele yoktur. Umumi He
yete arz ediyorum : 

Başkanlığınız, Hükümetin bulunmaması se
bebiyle gündemin diğer kanun maddelerini bun
dan sonraki birleşimde görüşmeyi tensibetmi§tir. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

BAHA MÜDERR4SOĞLU (Konya) — Anlı-
yamadım, affedersiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet olmadığı cihetle gün
demde bulunan diğer kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülmesinin bundan sonraki birleşime 
bırakılmasını teklif ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Neyi 
kabul ediyorsunuz Sayın Başkan? Kabul etmi
yenler diye oylamadınız. 

BAŞKAN — Bir daha oylıyalım efendim. 
Teklifimi kabul edenler lütfen işaret buyur

sunlar efendim... Etmiyenler... Büyük çoğun
lukla kabul edilmiştir. 

28 Nisan 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısından sonra toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati i 17,92 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

91 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 4 . 1971 Pazartesi 
Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Mületvieikili M. Fahri Uğramz-

oğ&u'nuın, Millet MeclM İçtüzüğünün! 195 ve 196 
ıueı tmaıddelefrinin ıdteığilştirilmesine dair ftüzük 
teMıif'i ve ıgündeımıe lalıomaısına dair Bmerigesi. 
(2/199, 4/15.5) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 28 .12 .1970) 

2. — Osman Saılmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (,S. Sayım : '105 ve 11165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

15,00 

3. — Makbule kızı Ferdiye Deımiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

4. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

ı5. — 1076 Sayılı Yedıeık iSulbay ve yedleik aske
rî memurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

6. *— Salihli ilçesinin 'Eskâcami ımaihailılesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

7. — Vaaı'm (Gürpınar ilçesi Hbşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt '5, sayfa '52 de ka
yıtlı Necmettinıoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması 'hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1971) 

8. —• Akyazı ilçesi Merkez Yeniıköy haine İ8, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinıoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başlbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (iS. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

'9. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
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doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başlbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

10. .— Yalvac'ım Toıkmakçık ]&öyü hanie 90, 
cilt 212, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osıman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 'doğumlu 
Hüseyin Sesli'hin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/199) (S. Bayisi : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 212 . 2 . 1971) 

11. •— Turgutlu'nun/ 'Hamidiyıe ımaJhallielsii 846 
hane, cilt 27 ve ısayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, ısayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadrilye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

.12. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nın Ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : ,22 . 2 . 1(971) 

13. •—• Bor ilçesinin OKİamerhilsar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

14. — Mardin ilimin 'Ömerli ilçesi menkeız bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 

28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'deın doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

15. •— Eskişehir 'ini Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X 16. — 5434 /sayılı (Türkiye 'Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

17. —• Düzce'ınin Glölkaya bucağınım Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 , 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

18. — Baritin ilçesi Tuzcular köyü han/e 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şuhat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

19. — Kastamonu ü n e Ibağlı Taişfcıöprü ilçe^-
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

20. —• Kırklareli Milletvekili Mıehimıeit Ata-J 
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri haikkmdaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 



21. — Burlsa Milletvekili Kasıım önadım'm, 
çırak, ıkalifia ve ustalık (kanun tbdklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Mi l î Eğitim, Çalışma ve Plân 
(komisyonlarından seçilen 4 ler üyeden kurulu 
5 No. lu (Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
10.13.1971) 

22. '— Asayişe ''müessir bâzı ifiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

23. — Maraş Millettivekili M. Zeker-iva Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 24. — Buma MüLletvekili Kasım önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştimlnıesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıltma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

• ı mmm 

X 25. — JBunsa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 

26. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 27. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 28. — Noterlik kanuniu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Madüiye vie PÜân IkamlilsyonJlIarımdlaın ıseçtorı 4 
lor üyeden tanıtlu 9 niulmıanallıı :Geçioi 'Komisyon 
raporu (1/92) '(S. Sayısı : 180 a 1 nci «ek) (Da
ğıtma tariflıi : 17 . 4 . 1971) 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Toprak Mahsulleri Ofisi ' Kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları 

raporları (1 /234) 

T. C. 
BaşbakanUk 

Kanunlar ve Kararlar 6 . 3 . 1970 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-746/1688 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türlüye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi 24 . 6 . 1938 gün ve 3491 sayılı Kanunla, müstahsil ve 
müstehliki iştigal mevzuuna giren hususlarda 'korumak esas gayesi ile, kurulmuş bir İktisadi Dev
let Teşekkülüdür. 

Bu gayenin tahakkuku için 3491 sayılı Kanunun 3 neü maddesi ve hu maddeye dayanarak 
çıkarılan Bakanlar Kurulu kararnameleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi hububat, çeltik ve pirinç gibi 
anamaddelerin mubayaa ve satışı ile iştigal et inektedir. 

Bu teşekkülün kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içinde tesislerinde ve personel duru
munda büyük gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler zaman zaman bu tesis ve personelin daha iyi 
değerlendirilmesini düşünmek: mecburiyet ve zaruretini ortaya çıkarmıştır. 

Ayrıca, gelişen iktisadi durum bilhassa baklagiller bakımından müstahsil ve müstehliki koru
mak mecburiyetini de ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Çeşitli toprak ürünlerinin, yine çeşitli te-
şekküllerce, istihsalinin emniyete alınabilmesi için taban fiyatlar teslbit edildiği halde baklagille
rin bu hususta bir emniyet ve garanti payı bulunmamakladır. Kaldı ki beş yıllık plânlarda nişâ 
ve protein dengesinin protein lehine tanzimi derpiş edilmiş bulunduğuna yöre, kuvvetli protein 
ihtiva eden baklagillerin istihsalinin bir taban fiyat tesbiti suretiyle artırılmasını sağlamak istih
sal ve ihtiyaç muvazenesinin temini için faydah mütalâa edilmektedir. Piyasa ve piyasa fiyatları
nın tetkiki uzun anceleme ve düşüncelere lüzum bırakmadan bu hakikati ortaya koymaktadır. 

İşte bu sebeplerle iki yönlü bir fayda, sağlamak yani hem Toprak Mahsulleri Ofisinin daha ve
rimli çalışmasını .artırmak, hem de müstahsil ve müstehliki korumak gayesi ile 3491 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin belirtilen şekilde tadili uygun mütalâa olunmuştur. 

Tadil tasarısında Ofisin kanuni vazifesi olan buğday ile iştigal aynen bırakılmış ve ancak 
Bakanlar Kurulu kararı ile iştigal mevzuuna girecek hususlar genişletilmiş, bilhassa baklagiller 
üzeninde durulmuştur. 
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iştigal konularının genişletilmesinin böylece Bakanlar Kuruluna (bırakıİmasında bugünkü ve ile
ride meydana gelecek şartlar bakımından isabet bulunduğu görüşündeyiz. 

Filhakika gerek Toprak Mahsulleri Ofisinin mahsul durum ve şartlarına 'göre kapasitesi ve ge
rekse müstahsil ve müstehlikin himayesi gereken maddelerim peşinen kestirilememesi maddeye 
böyle bir esneklik vermek mecburiyetini 'ortaya koymaktadır. 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No : 1/234 
Karar No. : 23 

Ticaret Komisyonu raporu 

3 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ııcü maddesinin 'değiştirilmesine dair kanun tasarısı ilgili 
Balkanilık temsilcilerinin de iştirakiyle Koınisyoununuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Topriak Mahsulleri Ofisinin daha rantabl çalışması yanında müstahsil ve müstehliki ıkorumak 
amacı ile sevk edilen tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve bakanlık temsilcileri
nin verdikleri mütemmim malûmatı uygun bulan Komisyonumuz tasarıyı aynen ve ittifakla ka-
bul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisi ile havale olunduğu Pirin Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bialıkesir 

İbrahim Aytaç 

Balıkesir 
Kemal Erdem 

Sözcü 
Bursa 

Kasım Önadım 

istanbul 
M. Kâzım Özeke 

Kâtip 
Sakarya; 

Yaşar Bir 

Kırklareli 
Feyzullah Çarıkçı 

Afyon K. 
Kâzım Uysal 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/234 
Karar No. : 39 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

21 .4 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen, (Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı) ve Önhavalesi uyarınca Ticaret Komisyonunun tasarı 
üzerine düzenlediği raporu Ofis Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları 
oturumda görüşüldü; 

3491 sayılı Kanunla kurulmuş olup, kuruluşunu icabettiren hizmetlerle ilgili kanunun 3 ncü 
maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan kararnameler icabı olarak, Ofis, hububat, çeltik ve 
pirinç gibi anagıda maddelerinin alış ve satışı ile iştigal etmekte, üretici ve tüketiciye aynı değer 
ölçüde hizmet etmektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 129) 
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Ancak, iştigal sahası sınırlandırılmış olan Ofis, gelişen iktisadi durum ve tarım alanında, çeşit
li toprak ürünlerinin önem kazandığı bugünkü ortamda bu faaliyet sahası dışına çıkamamakta, 
örneğin; baklagillerin istihsalinde ve fiyat ayarlamalarında bigâne kalmaktadır. 

Tadil tasarısında Ofisin kanuni vazifesi olan buğday ile iştigal keyfiyeti aynen bırakılmış ve 
ancak Bakanlar Kurulu kararı ile iştigal mevzuuna girecek hususlar genişletilmiş, bilhassa bakla
giller üzerinde durulmuştur. 

Tasarının tümü üzeninde vâki görüşmeler ve ilgililerin izahatını mütaakıp maddelerin görü
şülmesine geçilmiş, 

Komisyonumuz, değişen şartlar ile önem kazanan ve kazanacak tarımsal ürünlerin zaman za
man çıkarılacak bu 'kabîl tadil tasarıları ile Ofisin iştigal sahasına ithali suretiyle yapılacak iş
lemi, bu tasarıda değiştirilmesi istenilen maddenin kapsamını genişletmek suretiyle yapmanın ye
rinde olacağı görüşü ile, 1 nci maddeye bağlı çerçeve 3 neü maddeyi yeniden tedvin etmiş, 2 ve 
3 neü maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

îçea 
H. C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada ibulunaımadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

istanbul 
L. Yurdoğlu 

Manas 
A. İmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

Ii. Davıışman 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

tamir 
T. Orhon 

•Tdkaıt 
1. II. Balcı 

Bolu 
Söz haikkum. mahfuz 

Ii. Demir 

Eskişehir 
M. t. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Hükümetin teklifi 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3491 sayılı Ka
nunun 3 neü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 3. — Buğdaydan 
başka diğer hububat, bakla
giller Bakanlar Kurulu karar
ları ile Ofisin iştigal konusuna 
alınabilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ticaret Komisyonu. 
değiştirici 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarınm İnc i 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen kaibul iediltmişıbir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
muaid'delsi KomisyionuanuEca ay-
ınen 'kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3491 sayılı Ka
nunun 3 neü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 3. — Buğdaydan 
ıbaşika diğer hububat, bakliyat, 
yağlı tohumlar ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile lüzum görü
lecek diğer tarım ürünleri de 
buğday gibi Ofisin iştigal ko
nusuna alınabilir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 129)-
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Hükümetin teklifi 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

1 2 . 2 . 1970 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
1. Z. önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Ticaret Komisyon değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi Komisyonumuz ea ay-
n»en kaıbul edillm iştir. 

Bütçe ve Plân Kom. değiştirmişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağla/yangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
t. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
H. Atabeyli 

Çalışma Bakam 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Ktltç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

Onman Balkanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

}>&<,* 
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Bütçe Plân Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/234 
Karar No. : 72 

18 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığım 

Birinci toplantı yıilı içinde görüşülerek karara bağlanan «Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 3 neü raaddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» bu toplantı yılında yeniden benim
senmek üzere komifeyoıuumuza gönderilmiştir. S. Sayısı 129 olan rapor komisyonumuzca aynen 
benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
//". T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

Manı Isa 
/ / . Okçu 

Başkan V. 
içel 

C. Okyayuz 

Ankara 
A. Yalçın 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Manisa 
M. Erten 

Tokat 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

İzmir 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
H. 1. Cop 

Kars 
K. Okyaıı 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Zonguldak 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sakarya 
N. Bayar 

Zonguldak 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
t. Kılıç 

1. II. Balcı A. R. Uzuner S. T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 




