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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy; Personel ka
nunu tasarısının Parlâmentoya şevkinin piya
sanın yükselmesine sebebolduğunu, Hüküme
tin bâzı anamaddelere yaptığı zamların fiyat 
yükselişlerini hızlandırdığını, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin tek taraflı hareket etmesi ve 
fiyat ayarlamalarının serbest meslek erbabı
nı çok güç durumlara düşürdüğünü izahla bu 
teşekküllerin çalışmalarının vatandaş hakkını 
koruyacak tarzda düzenlenmesi lüzumunu be
lirtti. 

Sivas Üyesi Hüseyin öztürk; İzmir'in Kınık 
ilçesinin Yayla köyünde öğrencisine kırık not 
veren iki öğretmenin 15-20 kişi tarafından 
kıyasıya dövüldüklerini, bu hareketin öğret
menlerin şahsına değil zihniyetlerine karşı oldu

ğunu, gerici birtakım kişilerin ilerici ve Ata
türkçü grupları sindirmek suretiyle emellerine 
erişme çabası içine girdiklerini ve bunlara karşı 
resmî makamlardan hiçbirinin gerekli tedbirleri 
almadığını ifade ile bu gibi hareketlerin biran 
evvel önlenmesi yoluna gidilmesi gerektiğini bil
dirdi. 

Ankara Üyesi Turgut Cebe; memleketin, için
de bulunduğu huzursuzluğun sebep - netice yö
nünden incelenmesi gerektiğini, 1961 Anayasa
sının birçok müesseseler getirdiğini ve bu suret
le mesuliyetleri dağıttığını, müesseselerin karşı
lıklı olarak birbirlerinin kararlarına saygılı ol
dukları ve iktidarın da bunlar arasında iyi bir 
koordinasyon sağladığı takdirde bu üzücü olay
ların zamanla zail olacağını beyan etti. 

İçel Üyesi Lûtfi Bilgen; aile ziraati olan seb
zeciliğin durumunu izah ederek; istihsal bölgesi 
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fiyatları ile büyük şehirlerdeki satış fiyatları 
arasındaki farka işaretle bundan ya müstahsilin 
veyahut müstehlikin faydalanmasının teminini 
istedi. 

Feridun Cemal Erkinin; münhal bulunan 
üyeliğe seçilmiş bulunduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odala
rı», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ti
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sana
yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi, 
açık oya sunuldu ve teklifin reddini tazammun 
eden Komisyon raporu kabul olundu. 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Anlaşması hakkındaki Araştırma Komisyonunun 
süresinin bir ay uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı önergesi okundu ve kabul olundu. 

Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi ve 
bağcılığımızm kalkındırılması hakkındaki kanun 
teklifini görüşmek üzere, teklifin havale edildi

ği komisyonlardan dörder üyenin iştirakiyle Ge
çici bir Komisyon kurulmasına dair önerge 
okundu ve kabul edildi. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı görüşüldü. Yapılan açık oylama
da yeter çoğunluk sağlanamadığından, tasarının 
gelecek birleşimde tekrar oya sunulacağı bildi
rildi. 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun ta
sarısının birinci maddesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

11 Haziran 1970 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanmak üzere birleşime saat 18,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sim Atalay Ömer Ucuza! 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüziin 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçak

lar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/77; Cumhuriyet Senatosu 1/1122) (İçiş
leri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) (Müddet : 22 şer gün) 

Rapor 
2. — Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Zira

at Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun 
tasarının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî ve ik
tisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
4 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/151; Cumhuri
yet Senatosu 1/1119) (S. Sayısı : 1446) (Dağıt
ma tarihi : 10 . 6 .1970) 

»•<« 
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BİRİNOİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tüziin (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sami Turan (Kayseri) 

• 

BAŞKAN — 79 ucu Birleşimi açıyorum. 

8. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in; bu yıl 
rokeliesi yüksek olan fındık ürününün değer fi
yatına satılması için gereken tedbirlerin alın
masına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı talepler vardır. 
Söz sırasına göre söz vereceğim. 

Sayın ismen, fındık ürününün bu yıl geçen 
yıllara oranla daha erken olgunlaşması do-
layısiyle üreticilerin kısa zamanda huzura 
kavuşmasını temin için, Hükümetin biran ev
vel destekleme fiyatını açıklaması ve gerekli 
tedbirleri alması hususunda, söz istemektedir
ler. Beş dakikalık, kısa bir gündem dışı konuş
ma yapacaklardır. 

Buyurun Sayın ismen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; fındık ürünü Türkiye'
nin genel ihracat ortalamalarında % 14 ila, 15 
civarında bir 37er almaktadır. Bu bize fındık 
üretiminin küeürnsenemiyecek derecede öne
mini açıklar. Her yıl giderek artan üretimin 
ihracatımıza önemli katkıda bulunduğunu ra
kamlarla ispatlamak mümkündür. İGM, nin ha
zırladığı istatistik bilgilere göre 1969 yılı fın
dık ihracatı, son yıllar ihracatı karşısında re
kor seviyeye ulaşmış ve 963 milyon küsur lira
lık fındık ihraçedilmiştir. 

1961 - 1963 yıllarında fındık ihracatı ise, 470 
milyon lira civarında idi ve genel ihracat ortala
masının % 13,2 sini teşkil ediyordu. Fındık üre
timi başlıca Karadeniz bölgesinde Giresun, Or
du, Sinop, Kastamonu ve Sakarya illerinde ya
pılmaktadır. Dış ticaretimizde önemli bir yeri 
olan bu ürünü üretenlerin % 80 i küçük üreti
ci durumundadır. Karadeniz bölgesi üreticile
rinin en başta gelen ve hattâ biricik geçim kay
nağıdır. Bu küçük üreticiler yılda 150 ile 1 500 
kilogram kadar ürün almaktadırlar. Üç milyon 

civarında olan bu vatandaş kütlesinin hayat
ları çok sıkı bir şekilde fındıktan aldıkları 
gelire bağlanmıştır. 

O halde üç milyon kadar insanımızın yıllık 
hayat seviyesi, bir yandan fmdık ürününün ve
rimine ve öte yandan yetiştirdikleri bu ürü
nün değer fiyatını bulmasına bağlıdır. 1970 yı
lı fındık rekoltesinin 300 bin tona kadar yükse
lebileceği hususunda tahminler yürütülmekte
dir. Örneğin, yalnız Terme ovasında 10 bin ton 
kadar fındık hasat edileceği tahmin edilmek
tedir. üreticiler ve teknik tarım uzmanları 1964 
yılından beri ilk defa bu kadar ürün alınaca
ğını söylemektedirler. Bundan başka bu yılın 
hava şartları etkisi ile, geçmiş yıllara bakarak 
daha erken olgunlaştığından Ağustos ürünü 
Temmuzda hasat edilecektir. 

Fındık yetiştiren ve çeşitli piyasalarda Tür
kiye ürününe rakip bir ülke olan ispanya'da bi
le haşatın Ağustostan önce yapılamıyacak du
rumda olması dolayısı ile, Türkiye'nin dünya 
piyasalarında öncelik kazanacağı açıktır. An
cak ne varki, tutarlı ve geçerli bir tarım poli
tikamız olmadığı gibi bir ticaret politikamız da 
olmadığından bu avantajdan ne dereceye ka
dar yararlanacağımızda bir sorudur. 

Dünyanın ender nefasette ürünlerini yetişti
ren olanaklara sahip topraklarımızda ya yetiş
tirmekte geri kalmaktayız, ya da ürünlerimizin 
nefasetine uygun pazar ve fiyat bulmakta ge
rekli çalışmalar yapılamamaktadır. Fındık üre
ticileri dünya piyasalarına her yerde yetişemi-
yen nefaset ve kalitede ürettikleri bu değerli ih
raç malımızın hasat zamanı yaklaştıkça her 
yıl böyle tedirgin olurlar, ürünün değer fiya
tım bulamıyacağı endişesine kapılırlar. Bu yı
la kadar ne yaparlarsa yapsınlar endişelerinde 
haklı oldukları görülmüştür. 
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Her yıl artan hayat pahalılığı karşısında 
daha büyük masraflarla elde edilen ürünü için 
beklediği fiyatı bir türlü elde edememiştir. Oy
sa ki, zaruri olan toprağın işlenmesi, gübrelen-
mesi, ağaçların ilaçlanması zamanında yapıl
madı halinde ürün elde edilmektedir. Bakım 
masrafları artmakta, geçim güçleşmektedir. 
Ürününden alacağı paradan masraflar çıktık
tan sonra, asgari geçimini karşılaması gere
kir. Oysa tütünde olduğu gibi fındıkta da sa
tarken bir türlü değer fiyatını bulamamakta, 
arakların, tefecilerin elinde müstahsil perişan 
edilmektedir. 

Fındık üreticisi ne istiyor? Yalnızca hakkı
nı istiyor. Yaşamak özgürlüğü istiyor. Bütün yıl 
boyunca çalıştıktan sonra karnını doyuracak 
para istiyor, havadan para kazanmayı düşün
müyor. Her yıl artan hayat pahalılığı karşı
sında eli ile geçinmek olanağına kavuşmak 
istiyor. Bu sorununu anlatabilmek için yollara 
düşmüş miting yapıyor, yürüyüş yapıyor, An
kara'ya heyetler gönderiyor, Başbakanla ko
nuşturuyor, derdini dökmek istiyor, dileğini be
lirtiyor. 

Ancak sayın senatörler, öğreniyoruzki, bu 
gelen heyetler içerisinde, ürünün kilosunu 
9 liradan aşağı vermeyiz diyen, emeğinin karşılı-
mğı istiyen gerçek üreticilerin yanında; bu işin 
ticaretini yapan kişiler de, toplanmış, aracılık, 
tefecilik yapan, yarı üretici durumunda olup fa
kir yetiştiricilerin canını yakarak ceplerini doldu
ran fındığın 7 liradan fazla desteklenmemesini 
istemekte ve Başbakana çıkmaktadırlar. 

Sayın senatörler, fındık soygununa paydos 
diyen, yaşantılarını bu ürüne, bağlamış dürüst, 
hileye sapmadan alnının teri ile geçinme ça
basında olan küçük fındık üreticilerinin ya
nında olarak konuşuyorum. Giresun'da Bulan-
cak'da, Ordu'da, Fatsa'da tüm fındık üretilen 
yerlerin küçük fındık üreticileri kulaklarını 
gözlerini Hükümetin açıklıyacağı fındık fiya
tına dikmiş beklemektedirler. Bunun kısa sa
manda açıklanmasını istemektedirler. Artan 
g'sçim şartları ile bağdaşan bir oranda tesbiti-
ııi beklemektedirler. Kilosunun 9 liradan aşa
ğı düşürülmesine asla razı değillerdir. Yol
larda, kentlerde bunları kesinlikle açıklamak
tadırlar. 1966 da 5 liraya kadar sattığı malı, 
bugünün şartlan içerisinde 9 liradan aşağı sata-
mayıs diye bir direniş içindedirler. Şu halde bu 

kalabalık üretici kütlesi için fındık fiyatları
nın en kısa zamanda açıklanması zorunlulu
ğu vardır. İhracatımıza önemli bir katkıda bu
lunan, dünya piyasalarına bulunmaz nefasette 
ürün yetiştiren bu çok değerli kardeşlerimiz, 
Anayasamızın 53 ncü maddesinde Devlete gö
rev olarak tanıdığı gibi, Hükümetin üretici
lerin emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri almasını beklemektedirler. 

Ben rakamlar üzerinde duracak değilim. 
Anca!::, Hükümetin gerekli çalışmları yaptıra
rak, dış pazarlarda ürünün değer fiyatını, ih
racat fiyatını bulmasının zorunluğu vardır. 
İç piyasa buna dayanır. Oysa ki bugün ürünün 
değerlendirilmesi tüccarın eline bırakılmıştır. 
Tüccar kâr marjını düşünür. Ucuz alır, ucuz 
;jatar, kolay pazar bulur; kâr eder. Onun dü
şündüğü kârdır. Yorulmadan para kazanmayı 
düşünür. 

Hükümetin bunu ele alıp, zahmet edip ürü
nün değer fiyatını dış pazarda bulması için 
araştırma ve tetkikler yapması ve kendi müs-
talıcılına emeğinin karşılığnıı verebilmek için 
gayret sarfetmesi lâzımdır. Fiyat açıklaması 
ile alını YO satım merkezlerinde gereken ted
birlerin akması önemH olmakla beraber, Hü
kümet tarafından açıklanan destekleme fiya
tının seviyesi ve FİSKO Birliğin de bu fiyat 
aoviyesi üzerinden aralıksız mubayaa etmesi
nin temini önemle yürütülmesi gerekir. 

Fatsa köylerinden gelen haberler, aracı ve 
tefecilerin imdik üreticilerini perişan ettiği
ni, dolıda fındıkların yok pahasına kapatıl
dığını, Hükümetin bu tutuma mutlaka bir 
çare bulmasını istediklerini göstermektedir. 
«Faizcilere bizi teslim edeceğine, kendisi gere
ken krediyi devlet bankasından bize açtırsın» 
demektedirler. Bu haklı direnişleri huzuru
nuzda bir kere daha dile getirir, Hükümeti 
uyarabilmcnin ihtiyacı içinde Yüce Kurul üye
lerini sevgi ile selâmlarım. 

2. — Ticaret Bakanı Gürhan Türeldin; müs
tahsili korumak irin, Devlet imkânları da nazara 
alınarak taban fiyatların teshil edileceğine, 
FİSKO Birliğin bu fiyatlar üzerinden alımlara 
devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alındı
ğına, ihraç fiyatlarının Hükümetin gayretleri 
ile istikrara kavuştuğuna eletir demeci 
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BAŞKAN — Sayın Bakan gündem dışı mı? 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı) — Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; son günlerde fındık mevzuunda, basınımı
zı ve birçok zümreyi ilgilendiren hâdiselerle kar
şı karşıya bulunduğumuzu hep birlikte görmek
teyim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ sözlerime şu
radan başlamak isterim : 1969 yılı içerisinde 
fiilî olarak fındıktaki ihracat miktarımız 68 751 
tondur. Dış piyasalarda bunun ortalama 100 
kilosu, 130 ile 132 dolar arasında alıcı bulmuş
tur. Bu sene fındık rekoltesi bizde olduğu ka
dar İtalya ve İspanya'da da iyi bir durum gös
termektedir. Bizdeki tahminler 200 milyon kilo
nun üzerinde bulunacağı merkezindedir. 

Biz, Hükümet olarak, Karadeniz bölgemiz 
halkının yegâne geçim maddesini teşkil eden bu 
fındığın büyük bir rekolteye kavuşmuş olma
sından derin memnuniyet duymaktayız. Gönül 
arzu ediyor ki, alınacak olan tedbirlerle, iler
de bu mahsullerimiz her sene aynı miktarda ve
rim versin. 

Fındık hakikaten ihraç ürünlerimiz içerisin
de 1/5 e yakın memleketimize döviz getiren bir 
mahsulümüzdür. Bunun alım şekilleri, koopera
tiflerin birliği olarak kurulmuş olan ve Hükü
metçe destekleme mubayaasına tabi tutulan 
FİSKO Birlik tarafından müstahsıldan alımla 
istihsal zamanında piyasaya girilmektedir. 
FİSKO Birlik takdir edeceğiniz gibi müstahsi
lin kurmuş olduğu bir teşekküldür. FİSKO Bir
liğe Devlet tâyin etmiş olduğu taban fiyatı üze
rinden alım yapmakta, gerekli krediyi açmakta 
ve fındık müstahsilinin mağdur edilmemesi için 
çalışmada kendilerini tam mânası ile destekle
mektedir, 

FİSKO Birliğin bugüne kadar yapmış oldu
ğu alımlardan dolayı Hazineye 500 milyon lira
ya yakın bir zararı mevcuttur. Yani daha ev
velki senelerde FİSKO Birlikçe mubayaa edi
len fındıkların dış pazarlarda lâyık olduğu se
viyede fiyat bulamaması neticesinde FİSKO 
Birlik satışlarından zarar etmiştir. Bu zararın 
yekûnu da, Hazineye, 500 milyon Tl. na yaklaş
mış bulunmaktadır. Ancak geçen sene 1969 yılı 

içerisinde FİSKO Birlik kâr yapar bir hale gel
miştir. Bu da Hükümetin Avrupa piyasalarında 
fındığa müdahale etmesi ve fiyatları istikrarlı 
bir seviyeye kavuşturmuş olmasındandır. 1965 
yılından evvel Avrupa piyasalarında kentali 
30, 90 100 âzami 110 dolar üzerinden, satılan 
fındık, bu sene 1969 yılı içerisinde, 150 doların 
üzerine çıkartılmıştır. Avrupa piyasaları fındık 
mahsulümüzün satış fiyatları üzerinde istikrarlı 
bir fiyat talebetmektedirler. Bu fiyat ne yük
sek ne alçak olmalıdır. İşte Hükümet almış oldu
ğu tedbirler neticesinde, bugün Avrupa'da 
130 - 140 dolar arasında bir fiyat seviyesini is
tikrarlı bir hale getirmiş bulunmaktadır. 1970 
yılı içerisinde, Ocak ayı içerisinde fındık fiyat
ları Avrupa'da anormal derecede yükseldi. Fa
kat ondan sonra Şubat sonlarından sonra, Mart 
ayı içerisinde de anormal derecede bir düşük
lük kaydetti. Öyle ki; 158 dolardan 135 dolara 
kadar düştü. Eğer Hükümet bu anda yine bir 
müdahale yapmamış olsa idi; öyle tahmin edi
yoruz ki, bugün 145 - 148 dolar arasında olan 
fiyatlar 135 doların altında 110, 120, 130 belki, 
130 danı da çok aşağı düşmüş olacak idi. İşte 
o anlarda alınmış olan tedbirler neticesinde bu
gün fındık fiyatı 140 doların üzerinde tutulmuş 
bulunmaktadır. Bu sene hali hazırda FİSKO 
Birliğin elinde 3 000 ton kadar bir fındık, tüc
carın elinde ise 300 ton kadar bir fındık kal
mıştır. Bunun da yeni kampanya dönemine ka
dar eritileceği kuvvetle ihtimal dahilindedir. 
Önümüzdeki rekolteye, yani 1870 senesi mah
sul idrak edilecek olan zamana, Temmuz ayı 
sonlarına doğru FİSKO Birlik stoksuz olarak 
girmektedir. FİSKO Birlik de, bu sene almış 
olduğumuz tedbirler sayesinde, alış ekiplerini 
50 den. 100 e çıkartmak suretiyle 150 milyon 
kiloya kadar alış yapabilmesi için gerekli hazır
lıklarda bulunması FİSKO Birlik'e emredilmiş 
ve tahsisatı da ayrılmıştır. FİSKO Birlik, mah
sul piyasaya dökülmeye başladığı andan çeki-
linceye kadar alışlarına devam edecek, hiçbir 
surette bundan müstahsilimizin endişesi olma
sın. 

Bu arada taban fiyatları hususunda, türlü 
şekilde Karadeniz Bölgesinde yapılmış olan pro
pagandalar bulunmaktadır. Geçenlerde Anka
ra'mıza kadar da büyük bir grup gelmişlerdir. 
Burada konuşan bir arkadaşımız da; «dertle-
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rini anlatabilmek için yollara düşmüşlerdir» 
demektedirler. O fındık müstahsılları ile ko
nuştuğum zaman, ben kendilerine bir gazetede 
yanlış çıkmasına rağmen, aynen şöyie söylemiş
tim; «Buraya kadar gelmeniz lüzumsuz. Çünkü 
Hükümet olarak biz, sisi her zaman düşünüyo
ruz. Buraya kaçlar geldiniz düşüncelerimizde bir 
fark olmadı. Çünkü, evvelki düşüncemiz de Ka
radeniz Bölgesi halkının yegâne geçim madde
sini teşkil eden bu fındığa, Devletin imkânları 
nisbetinde gerekli taban fiyatını verebilmek yo
lunda idi. Bu türlü tahrikler neticesinde yürü
meler, mitinkler tertibetmek suretiyle müstah
sili düşünmeyiz. Onların, böyle hareketlere te
vessül etmeden, Hükümet olarak kendilerini dü
şünmekte okluğumuzu ve Devletin imkânları 
nisbetinde kendilerine yardımcı olacağımızı bil
hassa yalnız fındık müstahsili değil, bütün mü
dahale alımında bulunduğumuz mahsulleri ye
tiştiren müstahsıllarımızın bilmiş olması gere
kir.» 

Karadeniz Bölgesinden gelen haberlerde 
Ankara'dan giden birçok talebelerin köylerde 
bâzı yanlış beyanlarda bulunmak suretiyle, o 
yalnızca geçimini ve ümidini fındığa bağlamış 
olan halkımızı bâzı yanlış yollara itmek iste
dikleri öğrenilmektedir. Bu türlü hareketleri 
yapanlar öyle tahmin ediyoruz ki; müstahsilin 
lehine hartket eden kimseler değil, bilâkis Dev
letin ve halkın huzur, sükûn ve emniyetini boz
ma yolunda olan kişilerdir. Ama biz inanıyoruz 
ki; kendilerini düşünen bir Hükümet, mağduri
yetlerine meydan verilmiyecek olan bir taban 
fiyatı ile fındık müstahsili, aklı selim sahibi 
vatandaşlarımı bu türlü tahriklerden, uzak bı
rakacaktır. 

1970 yılında idrak edeceğimiz büyük fındık 
mahsulüne rakip olarak İtalya ve İspanya'da 
ela bu sene fındık durumu onların arzu ettikleri 
rekoltelere yaklaşacak durumdadır. Umumiyet 
itibariyle iç piyasamızda 8 000 ton iç olarak, 
12 000 ton da kabuklu olarak fındık istihlâk 
edilmektedir. Avrupa ise, 120 bin ton civarında 
bir fındık istihlâk etmektedir. Son, 1965 den 
sonra gösterilen büyük gayretler neticesinde, 
birtakım demir perde ülkelerine ve başta Rusya 
olmak üzere, geniş bir fındık alıcısı haline ge
tirilen bıı ülkelerde, bilhassa Rusya'da 30 bin 
ton civarında kabuklu fındık yeneceği düşü

nüldüğü takdirde, 1969 - 1970 dönemi içerisin
de Türkiye'den ihracedebileceğimiz fındık mik
tarı âzami 140 - 150 bin ton civarında kalacak. 
Biz, FİSKO Birlik namına almış olduğumuz 
fındıkların 1971 senesine devrinden korkmuyo
ruz. Bilhassa bunu açıklıkla belirtmek isterim 
ki; bu sene bir dahaki seneye devredileceği dü
şüncesi ile, devri göze alarak yeni müdahale 
alımlarına başlıyacağız. Fındık piyasasının Av
rupa'da düşmesini katiyen istemiyoruz. Devlet 
olarak da elimizden gelen bütün tedbirleri al
mak suretiyle, tesis etmiş bulunduğumuz bu
günkü fiyatların altına düşmemesi için gerekli 
tedbirleri ele bugünden almış bulunmaktayiz. 
Bu itibarla taban fiyatlarının tesbiti hususun
da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yalan bir 
zamanda neticeye varılacak ve netice alınır 
aliE-üiaz da ilân edilecektir. Bu arada şunu tek
rar arz etmek isterim ki ; taban fiyatları müs
tahsilimizi memnun edecek bir seviyede, Devle
tin imkânları düşünülerek verilecektir. Hür
metlerimle. (Alkışlar.) 

3. — Malatya Üyesi ilamdı Özer'in; bir sevi
ye ve seciye rejimi olan demokrasimizi yıkmak 
gayreti kinde bulunan bâzı mihrakların Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini de ihtilâl yapma ithamı altı
na alarak milletin ordusuna karşı olan sevgi 
ve güvenini nefrete çevirmek suretiyle demok
rasiyi temelinden sarsmak çabası içine girdik
lerine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın özer, son günlerde mil
lî huzurumuzu bozacak bâzı neşriyat hakkında 
gündem dışı konuşma istemektedirler. Sayın 
özer, 5 dakikayı geçmemek üzere buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bâzı bildiri ve dedikodularla 
memleketimiz, bir ihtilâl şayiasının yarattığı 
karanlık havanın istilâsı altında buhranlara 
sürüklenmektedir. Halkımız tereddüt ve endi
şelerle yarınından emin olmanın ihtiyacı içinde
dir. Şerefli Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz millet 
iradesi olan demokrasimizi vurmak ithamı al
tındadır. Millî varlığımız, haysiyetimiz ve de
mokrasimiz için bu durumun mahzurları, ger
çekleri ve gerekleri hakkında maruzatta bulu
nacağım. 

Sayın arkadaşlar, ihtilâl sevdasına tutulan
larla, ihtilâlin getireceği zafiyeti ideolojik he
deflerine basamak yapmak istiyenler anarşi 
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yolu ile ihtilâli teşvik ve tahrik yarışı içindedir
ler. Bunlar ihtilâle vasat hazırlamak için halk 
efkârında demokratik rejime karşı güvensizlik 
ve bezginlik yaratmakta ve toplum güven ve 
huzura ancak bir dikta rejiminin otoritesinde 
kavuşabileceğinin mümkün olacağı telkinini 
yapmaktadırlar. Kardeşi kardeşe kırdırmak 
suretiyle ihtilâli meşru gösterecek şartları ta
mamlamaya çalışmaktadırlar. Bu suretle anar
şi ile soysuzlaştınlmak istenilen bir demokra
sinin sınırsız hürriyetinden halkı bunaltıp onu, 
diktanın otorite sığınağına gönüllü olarak göm
meye çalışmaktadırlar. Anarşi ile ihtilâl şayia
ları bâzı vurguncuların ve istif çilerin el çabuk
luğunu artırmakta piyasada istikrarsızlık, iç 
ve dışta itibarsızlık, ekonomik ve kültürel alan
da depremler bu toplumu süratle gerilerin uçu
rumuna sürüklemektedir. Demokrasiye âşık 
olan, onun nasıl elde edildiğinin idraki ve şük
ranı içinde bulunanlar da ihtilâl şayiasında or
dusuna karşı şüphe, endişe korku duymakta 
ve bu duygulardan da elbette sevgi değil, nef
ret doğmaktadır. Bu çeşit sevgi zafiyeti bir dev
letin zevaline işarettir, arkadaşlar. İhtilâl şayi
aları ile şerefli Türk Silâhlı Kuvvetlerini itham 
edenler onun millet ve dünya nazanndaki yü
ce itibarına suikast gayreti içindedirler. Bun
lar, milletimizin ve Silâhlı Kuvvetlerinin sağ 
duyusunda mutlaka hezimete uğrıyacaklardır. 

Muhterem senatörler, iptidai memleketlerle, 
geri kalmış milletlerde ve kavimlerde bir ihti
lâl modası vardır. Bu moda milletimize de bu
laştırılmak isteniyor. Asil milletimizin 100 yıl
lık emek karşılığı olan demokrasi düzeni elin
den alınarak 100 yıların gerisine atılmak iste
niyor. Halbuki; şanlı Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal'in ilk em
rinde ve izinde olarak demokratik cumhuriye
tin kurucusu ve koruyucusudur. Onun katili 
olamaz. Bu cinayete yeltenenlerin cüretleri 
cinnetlerinin son nefesi halinde ihtiras sehpa
larında sönecektir. Çünkü, Yüce Türk Milleti 
ve onun bütünü olan şanlı Silâhlı Kuvvetleri 
bir tek vücuttur. Onun teneffüs edeceği hava 
ancak demokrasi havasıdır. Başka havada on
lar boğulur. 

Arkadaşlar, demokrasi bir seviye ve seciye 
rejimidir. Seviyesi ve seciyesi yüksek milletler 
başka bir rejime köle olamazlar. Türk Milleti 

bu rejime lâyıktır. O, kırbaçlı rejimlere müsta
hak olamaz. Hiçbir kimse ve hiçbir organ ih
tilâl kemendi ile milletimizi seviyesizliğe sürük-
liyemez ve onun iradesine kelepçe vuramaz. 
Demokrasiyi tahribe kalkışanların bombaları 
kendi ellerinde paltlıyacaktır. Ona yöneltecek
leri silâhlar geri teperek kendilerini tepeliye-
oektir. Dar geçitler inşa eden mimarlar, bu ge
çitlerde boğulacaklardır. Anarşiyi patlama nok
tasına getirenler, o noktada paralanacaklardır 
ve fakat demokrasi milletin ruhu olmakta de
vam edecektir. Çünkü bu milletin hasleti ezelî 
ve ebedidir. Bu haslet onun huyudur. Can çık
madan huy çıkmaz. 

Sayın senatörler, bir orduda ihtilâl, politik, 
ideolojik veya şahsi ihtiras patlamasıdır. Böyle 
olunca o çeşit orduda yalnız bir tek ihtilâl eki
bi değil, birçok ihtilâl ekiplerinin mevcudola-
cağını kabul etmek gerekir. Bunlardan her bi
ri diğerinin takipçisidir. Hiçbiri ne ilk ve ne de 
son olur. Son neferine varıncaya kadar birbir
lerini yok etmeye çalışırlar. Evvelce de arz et
miştim. Ordu bir denize benzer, ihtilâl dalgala
rı koparsa, birbirini kovalar. Bir sonraki bir 
evvelkini silip süpürür. Biraz önceki vatan kur
taran, biraz sonra vatan haini olur. Bu dalga
lar birbirlerini parçalamakla kalmaz; milletin 
bağrına çarpa çarpa onu da parçalar. Böylece 
bir orduda ihtilâl olunca, çeşitli akımları ka
bul etmek şarttır. Bunlar kendi aralarında fik
ri tartışma değil, silâhlı çatışma baskınları ya
parlar. milletin silâhları yurt sınırlarında 
dışarı dönük değil, yurdun bağrına dönük ola
rak mevzilendirilir. işte böyle bir ordu, düşma
na karşı yurt ve milletini koruyan değil, onla
rı vuran, güvensizlik ve huzursuzluk kaynağı 
olur. Ancak bu kalitedeki bir ordu ile kendi 
milleti tehdidedilir ve korkutulur. Şerefli Türk 
Ordusu milletine bu kalite ile gösterilemez. En 
büyük üstünlüğü itaat olan bu ordu, milleti
nin iradesine itaat ettiği için ulusal ordudur, 
işgal ordusu değildir. Tekrar ediyorum, Türk 
Ordusu millet iradesinin şerefli nöbetçisidir, 
onun gardiyanı değildir. Millî iradeye isyan 
ederek ihtilâlle onu inhilâle kalkışan bir ordu
nun milleti ile bağı kopar. Bu bağ gönül bağı
dır, sevgi bağıdır. Bu bağlar koparsa ne o mil
let ve ne de ordusu yaşıyamaz. Ordunun içe 
karşı, yani milletine karşı bu türlü bağımsızlı-



O. Senatosu B : 79 11 . 6 . 1970 O : 1 

ğından, dışa karşı bağlılık doğar. Böyle bir ba
ğın düğümünü çözmek artık mümkün olamaz. 
Şerefli Türk Ordusunun her ferdi kendisini mil
letine ve yurduna adamıştır. Kendilerini ken
di çıkarlarına adıyan ihtilâl tiryakilerinin pe
şinden asla yürümez. Bu şuur onun mayasıdır, 
bozulamaz. 

Sayın senatörler, istikrarlı ve seviyeli top
lumlarda ihtilâl bir kere olur, ondan sonra ol
maz. Bir toplum eğer istibdat rejimi içinde ise 
milletin iradesini egemen kılmak için ihtilâl 
yapılır. Bizde bu ihtilâli Atatürk yaptı, demok
ratik Cumhuriyeti kurdu. Gelişmiş milletlerde 
bu hep böyle olmuştur. Fakat gelişmemiş mil
letlerde ihtilâl salgınları durmadan birbirini 
kovaladı ve kovalamaktadır. Yunanistan'da da 
ihtilâl yapıldı, krallık yıkıldı, bir cunta idaresi 
geldi. Fakat millet iradesi yine baskı altında 
kaldı. Müstakar olmıyan bilhassa Afrika ve As
ya toplumları bu çalkantı içinde her gün yeni 
bir sabahı beklemektedirler. Bugün mademki 
seviyeli, seciyeli bir toplum hüviyeti içinde Ba-
tı'ya dönük bulunuyoruz, demokratik ve sos
yal Cumhuriyet rejimi içindeyiz o halde ihtilâl 
niçin olsun arkadaşlar? Hangi rejimi getirmek 
için olacaktır? Buna hiç kimse haklı ve iti
barlı bir cevap veremez. O halde Türkiye'de 
kopacak her çeşit ihtilâl, dikta rejimi içindir 
ve maceraperestlerin ihtiraslarını tatmine mü
teveccihtir. Böyle bir ihtilâlin karşısında başta 
Atatürk'ün ruhu olmak üzere bütün Türk Mil
leti tek vücut halinde namus silâhı ile çıkacak 
ve onu mahvedecektir. İnanalım ve güvenelim 
ki, böyle bir savaşmada Türk Silâhlı Kuvvetle
ri de milletinin safında ve Atatürk'ün emrinde 
olacaktır. 

Milletin vekâletini taşıyan muhterem parlö-
manterler, eseri bulunduğumuz demokrasi mil
letimizin hakkıdır, hayatıdır, namusudur. Onu 
koruyalım. Demokrasimizde görülen bâzı aksak
lıkların onarım formülleri yine demokrasinin 
kendi içindedir. Millet neyi isterse onu içinde 
bulur. Süngü ile demokrasi onarılamaz, yarala
nır ve bu yara kapanamaz. Demokrasinin hi
mayesinde bulunan bütün yetkili organlar, hür 
basın ve özerk teşekküller geliniz biz de demok
rasimizi himaye edelim. Eğer bu demokrasimiz 
giderse yasama organları da olamıyacak, olsa 
da muhalefet yasaklanacaktır. Bu kürsülerde 
milletin iradesi ve parlömanterlerin vicdanı bir 

emir komuta düğmesi hâkim teminatsız olacak, 
hüküm hâkimin değil hâkime hükmeden beşeri 
otoritenin olacaktır. Hür basın ve özerk TRT 
zalimin zulmünü yazamıyacak, söyliyemiyecek 
ve gösteremiyecektir ve hattâ onu alkışlamaya 
ve mazlumu zalim göstermeye zorlanacaktır. 
iftira çarkları tersine dönecek, demokratik 
hürriyetin seyriyle keyfi de değil, istibdadın 
emriyle mecburi olacaktır. Üniversiteler özerk
lik bayrağını indirecek, profesörler, öğrenciler 
ve bütün organlar siyasi iktidarın müstebit oto
ritesinin meddahları olmaya zorlanacaklardır. 
işçiler grev yapamıyacak, gösteri yürüyüşleri
nin gözleri ve ayaklan bağlanacaktır, ilericilik 
yarışmasında fesatçılar ve jurnalcılar birbirle
rini çiğnemek suretiyle geçeceklerdir. 

işte arkadaşlar, ihtilâl bunlardan kurtulmak 
için yapılır. Bunlara dönüş için yapılmaz, öyle 
ise Türkiye'de ihtilâlin ne işi var, soruyorum? 

Şunu üzülerek ifade edeyim M, bâzı mevsim
lik şahsiyetlerin müstakbel bir ihtilâle şimdi
den yaranmak yollarına saptıklarını müşahede 
etmekteyiz. Yangın çıkacak şayiasından korka
rak kendilerini pencerelerden kaldırımlara te-
petaklak fırlatan yüreksizler bilsinler ki, yan
gını kimse çıkartamıyacak ve yangını çıkar
tanlar yanacaklardır. Yangın sözünden ürkerek 
demokrasinin açık kapılarını bırakıp pencere
lerden atlıyanlar kötürüm olmaktan kurtula
mazlar. Kötürüm yaşamak ölmekten güzel de
ğildir. Bu millet şerefli yaşamak ve şerefli öl
mek için yaratılmıştır. Şunu herkes bilmelidir 
ki, ihtilâl hiç kimseye yar olamaz. Hattâ onu 
yapanları da yok eder. Tarihi gerçektir ki, hal
ka ve hakka dayanmıyan ihtilâller en fazla 
kendisini doğuranları yutar. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Sayın Baş
kan, bu ne konuşması? 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem se
natörler, halkımız ihtilâl ihtimallerini en çok 
parlömanterlerden sormaktadırlar. Bunlara ve
receğimiz cevaplar onların haysiyetine lâyık ol
malıdır. Çünkü biz onların vekâletini yüklene
rek buraya geldik. Onlarla olan mukavelemizi 
bu kürsüden namus yemini ederek cihana ilân 
ettik ve tescilledik. Milletin iradesinin üstünde 
hiçbir kuvvet tanımıyacağımıza, egemenlik ka
yıtsız şartsız milletin olacağına, yemin ettik. . 
Bu yeminimize namusla ve imanla bağlı kaldı-
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ğımız müddetçe onun vekâletini şerefle yapmış 
olacağız, onun iradesinden tâviz vermiyeceğiz. 
Bu tavizler ve gevşemeler bâzı ihtilâl çılgınla
rdım boş kafataslarma cüret doldurmaktadır. 
Atatürk'ün izinde yarış ettiklerini iddia ede
rek millet iradesine saldırmaya çalışanlar bil
ginler ki, Atatürk'ün izleri onun ilkeleridir. Bu 
ilkelerin başında egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir meşalesi vardır. Bu meşale millet 
iradesidir. Onu anarşi ve ihtilâl üfürükleriyle 
hiç kimse söndüremiyecektir. O, milletini aydın
latır fakat el atanı yakar. Ona el atılmasın. 

Muhterem arkadaşlar, her yanımızda ihtilâl
cilerin raportörleri ve ajanları olduğunu unut-
mıyalım. Geliniz milletimiz gibi metin olalım. 
Onun göğsünü dolduran duygularının vekili ve 
dili olarak bütün cihana bu millet kürsüsünden 
ilân edelim ki, egemenlik milletindir onun üs
tünde ne bir kuvvet ve ne de ona bir ortak ta-
nımıyacağız. Demokratik Cumhuriyetimizin ve 
şanlı bayrağımızın şeklini ve rengini ne kızıla, 
ne de siyaha boyamıyacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı gündem 

dışı mı?... 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er

zurum Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın özer şahsi görüşlerini 
çok istifadeli bir şekilde beyan ettiler. Her han
gi sakıncalı bir hususu ifade etmediler. Şahsi 
görüşleri olduğu için izin verirseniz söz vermi-
yeyim. Ama İsrar ederseniz vereceğim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Eşitlik duygusuna saygı 
göstererek, bundan bir süre önce, bir sayın [se
natöre verdiğim cevabı tekrar etmek isterdim. 
Fakat Yüce Başkanlık benim söyliyeceğimi da
ha dolaylı bir yoldan ifade ettiler. Sarfınazar 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ciddi
ye almayın demek istiyor. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 

4. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'mn; 
piyasanın bunalım kinde bulunduğuna ve Hü
kümeti bu konuda uyarmak lüzumunu duyduğu
na dair demeci. 

BAŞKAN — Piyasanın bugünkü darlık du
rumu ve buna bir çare bulunması hakkında, 

gündem dışı, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata söz is
temektedirler. 

Sayın Bekata, beş dakikayı geçmemek üze
re buyurun. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — 5 da
kikayı ben anîıyamadım Sayın Başkan, 25 da
kika oldu. 

BAŞKAN — Saym Salihoğlu, yerden göğe 
kadar haklısınız. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; memleketin eko
nomik sıkıntılarının her gün biraz daha artışı 
yanında piyasada ciddi bir bunalım içine gir
miştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği istatis
tikleri, T. C. Merkez Bankası ve Türkiye Tica
ret Sicili kayıtlariyle tesbit edilen ve nihayet 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliğinin 15 gün önce yayın
ladığı iktisadi raporun, 181 ve 183 ncü sayfala
rında özetlenen son resmî rakamlara göre, 1969 
da 875 şirket fesih ve tasfiye olmuştur. 

4 980 firma ticareti terk etmiştir. 
5 734 085 liralık sermayeyi temsil eden 64 

firma borçlarını ödiyemedikleri için konkorda
to istemek zorunda kalmışlardır. 

35 266 000 liralık sermaye karşılığı 101 ku
ruluş iflâs etmiştir. 

Toplamı 1 797 962 383 lirayı bulan 658 411 
aded senet vâdesinde ödenmediği için bankalar 
tarafından protesto edilmiştir. 

Durum bu yıl daha da kritik bir gelişme 
göstermiş ve arkası kesilmıyen şikâyetlerden 
anladığımıza göre, geçen yıldan çok daha ağır 
bir sıkıntılı döneme girilmiştir. 

Bu, yetmiyormuş gibi bugünlerde bütün ban
kalar kredileri kesmiş ya da kısmışlardır. Pa
ra darlığı iktisadi hayatımızı tehlikeli ölçüde 
tehdideder mahiyet almıştır. 

Bütün bunların sonucu olarak piyasada if
lâslar artmış, borç bonoları ödenemez olmuş, 
bu yüzden protestolar birbirini kovalar halde 
çoğalmıştır. 

Bütün bunlar karşısında, Hükümet hiçbir 
tedbir alamadığından ve piyasaya kendi borçla
rını da zamanında ödiyemediğinden buhran bü
yümektedir. 

Hükümeti vaktinde uyarmayı ve buna bi
ran önce çare bulmasını söylemeyi yerinde bir 
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görev saymaktayız. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biraz önce de 
ifade ettiğim gibi Sayın Bekata uyarıcı bir 
eleştiri yaptılar. Bu sebeple ayrıca bir gündem 
dışı konuşma ihtiyacını hissediyor musunuz? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve bıçaklar 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde 
dilenmesine dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan 
dörder üye alınmak suretiyle teşkil olunacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair İçiş
leri Komisyonu Başkanı Cahit Ortaç'ın önerge
si. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak

kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Mecli
sinde görüşülüp kabul edilerek Cumhuriyet Se
natosuna gelmiş bulunmaktadır. 

Sözü geçen kanun tasarısının, müstaceliye
tine binaen, havale edilmiş olunduğu içişleri, 
Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân Komisyon
larından seçilecek dörder üyeden müteşekkil 
bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

içişleri Komisyonu Başkanı 
Cahit Ortaç 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bu kanunun neden acele edildiğini 
öğrenmek istiyorum, Komisyon izahat verirler 
mi? 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması is
tenmektedir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Neden 
müstacelmiş? 

BAŞKAN — Sayın Ortaç, buyurun, üyenin 
hakkıdır, buyurun Sayın Ortaç, kürsüden ifade 
edin. 

(Çankırı) — Uyanık olduğumuzu söylemek is
tiyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Malûmu
muz, çok uyanıklar. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan da bu hu
susta uyanık olduklarını, dikkatli davranacak
larını ifade ediyorlar. Teşekkür ederim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem sena
törler, arkadaşımızın suallerine cevap vermeye 
bilmiyorum lüzum var mıdır, yok mudur? Ateş
li Silâhlar hakkındaki bu tasan, bugüne kadar 
gelmiş, geçmiş vakıalarla, birkaç sene evveline 
veya üç - beş sene evveline ait vakıalar dolayı-
siyle değil, çok eskiden beri düşünülen ve bek
lenen bir tasarıdır. Bu tasarıyı, tatile girmek 
üzere olduğumuz şu günlerde, Meclisten de pek 
çok kanunun gelmek üzere bulunduğunu bildi
ğim için, bizde henüz daha müzakere imkânları 
bulunan, şu anlarda müstaceliyetle görüşülme
sini uygun gördüm. Bu münasebetle geçici bir 
komisyon kurulması yolundaki oylarınıza mü
racaatı uygun gördüm, saygı ile arz ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, ben şahsan, bu kanunun müstacel ol
madığına kaaniim. Aslında müstacel olan baş
ka şeyler vardır; bu kanunun perdesi altında, 
acele olarak geçirilmek istenen hususlar var
dır, o sebepledir. Bilmem ifade etmek mümkün 
mü usul bakımından? Mümkün mü, değilse... 

BAŞKAN — Bu kanun görüşüldüğü sıra
larda fikirlerinizi söylersiniz. 

Şimdi yalnız iki usul var. Birisi normal ko
misyonlarda görüşülmesi, biri de geçici bir ko
misyon teşkili, içişleri Komisyonu başkanı bir 
önerge ile diyor ki, dörder kişiden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülsün, içtüzüğümüzün 
komisyonlarla ilgili maddesi buna imkân ver
mektedir. «Genel Kurul isterse Geçici Komis
yon kurabilir.» Bu önerge usule uygun olarak 
verilmiştir. Ama siz önergenin aleyhinde konu
şabileceğiniz gibi, önergenin aleyhinde de oy 
kullanabilirsiniz, 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici komisyon kurul
ması kabul edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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5. — ANDİQMELER 

1. — Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senato
su üyeliğine seçilen Feridun Cemal Erkin'in 
and içmesi. 

BAŞKAN — 5 Haziran 1970 tarihli tezkere 

üyeliğine seçildiği bildirilen Sayın Feridun Ce
mal Erkin, andiçmek üzere buyurun. 

(Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi seçilen Feridun Cemal Erkin andiçti) 

ile Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senato
su 1/1120) (S. Sayısı : 1444) (1) 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının geçen birleşimde 
yapılan oylamasında yetersayı bulunamamıştır. 
Bu sebeple sözü geçen kanun tasarısı yeniden 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakam Sezgin'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Turhan Bilgin'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/881) 

BAŞKAN •— Cumhurbaşkanlığı 
vardır, okutacağım. 

tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Refet Sezgin'in dönüşüne kadar, Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Turhan Bilgin'
in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne 
kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit 
Osman Avcı'nın vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/882) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

(1) Tasarının görüşülmesi 9 
li 78 nci Birleşimdedir. 

6 . 1970 tarih-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar 
Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı'nın vekil
lik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İller Bankası ve Banka ta/rafından ku
rulan Simel Şirketinin sorumluları hakkında 
kurulu Araştırma Komisyonunun çalışma süresi
nin bir ay daha uzatılmasına dair adı geçen Ko
misyon Başkanlığı önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İller Bankası ve banka tarafından kurulan 
Simel Şirketinin sorumlu kişileri konusunda ku
rulan araştırma yapan komisyonumuzun görev 
süresi 14 . 6 . 1970 tarihinde sona ermektedir. 
Henüz komisyonumuz araştırma faaliyetini bi-
tirememiştir. 14 . 6 . 1970 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere Genel Kurulca bir ay daha 
mehil verilmesine tavassutlarınızı arz ederim. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu önerge
sinde 14 Haziran 1970 tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere görev süresinin bir ay daha 
uzatılması istenmektedir, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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6. — GöRt 

1. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun 
tasarısının Millet Meclisinde kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/152; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1116) (S. Sayısı : 1442) (1) 

BAŞKAN — Tasarının geçen birleşimde ön
celikle görüşülmesi kararlaştırılmış, tümü üze
rindeki görüşmeler bitmiş, birinci maddenin gö
rüşülmesine başlanmış idi. 

Birinci madde üzerinde Sayın Alpaslan, Sa
yın özden, Sayın Bilgen, Sayın Ağanoğlu, Sa
yın Ucuzal, Sayın Bingöl, Sayın öztüıfeçine, Sa
yın Artukmaç söz almışlardır. Söz sırası Sayın 
Alpaslan'da. Sayın Alpaslan, yok. Sayın Özden, 
buyurun. 

Bir dakika Sayın özden. Bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların 10 ar dakika ile sınırlandırıl

masını arz ederim. 
İzmir 

Orhan Kor 

BAŞKAN — Birinci madde üzerindeki gö
rüşmelerin 10 ar dakika ile sınırlandırılması is
tenmektedir. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, biraz evvel bir muh
terem arkadaşımızın teklifi üzerine konuşmalar 
on dakikaya inhisar ettirildi ama, Sayın Başkan 
galiba bana evvelâ söz verdiği için benim sözleri
me bu kararın sâri olmaması kanaatindeyim. Ben
den sonraki arkadaşlara da, söz almış oldukları 
için, sâri olmamak icabeder. Çünkü biz sözü 
bundan ook evvelki celsede almıştık. O zaman 
da on dakikalık bir karar yok idi. Şimdiden son
ra söz alacak arkadaşlar için bu kararın sâri 
olması usul icabıdır. 

BAŞKAN — Sayın özden, önerge dünkü ta-

(1) 1442 S. Sayılı basmayazı 9.6.1970 tarihli 
78 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

EJLEN İŞLER 

rihi taşımaktadır ve 9.6.1970 tarihlidir. Bu se
beple sizden sonraki arkadaşlara teşmil edilme
mesi yolundaki itirazınız haklı görülmemektedir. 
Ancak, ben sizi çağırdıktan, isminizi okuduktan 
sonra, önergeyi okuduğum için, adalet duygulan 
onu gerektirir ki, sizin hakkınızda tatbiki müm
kün değildir. Fakat sizden sonraki sayın üyeler 
hakkında tatbik edeceğim. Benim hukuk anla
yışım budur. Sayın özden, bu sebeple sizden 
sonra gelen üyeler için onar dakikayı tatbik 
edeceğim, sizin için tatbik etmiyeceğim, buyu
ran. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Arkadaşla
rım kendilerini tabiî müdafaa edecekler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasan geldiği 
zaman habisle baktık, büyük bir mesele ortaya 
geliyor, Türkiye'de bir köy kalkınması oluyor, 
pahalılık dolayısiyle köye hizmetler gidemediği 
için, oradan alınacak köyler başka yerlere gi
decek, sanatkârlar yetiştirilecek ve saire. Niçin 
bu kanun böyle tadil edildi, niçin bu ek madde
ler konuldu? Hemen Cumhuriyet Senatosunun 
Geçici Komisyonunun 29.5.1970 tarihli rapo
runu okuyoruz, fakat okuyoruz demekle de ra
por bitiyor. Çünkü rapor yedi satırdır. Yedi sa
tırlık cüzi bir rapordan vâzıı kanunun maksa
dını anlamak ve komisyonun neden dolayı bu 
maddeleri tasvibettiği neticesini çıkarmak hiç 
de mümkün değildir. Senatonun böyle kanunlar 
muvacehesinde ve bilhassa değiştireceği kanun
lar muvacehesinde, vâzıı kanunun ne demek is
tediğini anlaması lâzımdır. Komisyon raporlan-
nm bizleri tatmin eder şekilde tanzim edilmesini 
talebetmek zannedersem hakkımızdır. 

Bu tasannın esasına gelince, bence evvelâ 
Tanm reformu Kanunu getirilmeli idi. A.P. ikti-
dan her nedense böyle bir t anm reformuna ya-
naşmamaktadır. Böyle bir reform bütün esaslan 
ile ayrıntıları ile getirilmiş ve Türk köylüsüne 
hediye edilmiş olsa idi, böyle basit tedbirleri ih
tiva eden tasanlann getirilmesine de ihtiyaç 
kalmazdı. Onun için bu tasan, Türk köylüsünün 
hiçbir derdine ilâç getirecek değildir, tedbirler 
vanmdır, noksandır. Türk köylüsünü böyle ted
birlerle refaha kavuşturmajk aslımda mümkün 
değildir. Bu tasan bu bakımdan sosyal adaleti 
teminden çok uzak olduğu gibi, tasanya da bu 
hakimiyle itibar etmek mikanı mevcut değildir. 
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Muhterem arkadaşlar, Türk köylüsünün kal
kınması için en mühim konu, köylüyü okutmak, 
eğitime bütün kuvvetimizle önem vermektir. 
Maalesef bu bakımdan hiçbir tedbir getirilme
diğini ve tasarıda da getirilen tedbirlerin yarım 
olduğunu müşahede ediyoruz. Anayasamızın 
ikinci maddesinde sarahat bulan Türkiye Cum
huriyetinin sosyal bir hukuk devleti olma hu
susu, maalesef A.P. iktidarınca ele alınması 
mümkün olamamıştır. Türkiye'nin sosyal devlet 
olabilmesi için birinci kademe Türk köylüsüdür. 
Türk köyüdür. Türk köyüne sosyal adalet an
cak tarım reformu ile getirilebilir. Hükümet, 
A.P. Hükümeti de bunu yapmamıştır. (C.H.P. 
sıralarından, «toprak reformu, toprak reformu» 
sesleri) 

Tarım reformu, toprak reformu zannedersem 
hepsi aynı mahiyeti ifade eder. Bence toprak 
reformundan evvel tarım reformu gelir ve on
dan sonra toprak reformu, onun içinde mütalâa 
olunur, (A.P. sıralarından bravo sesleri) Benim 
kanaatim budur. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının esasına ge
lince, bâzı noksanlar görüyorum. Bu noksanları 
Yüksek Huzurunuzda anlatmaya çalışacağım. 
Evvelâ tasarının, ek ikinci maddesinde (a) ben
di var. Burada şöyle söyleniyor : «Yerleşim ye
rinin elverişsizliği sebebiyle, kaldırılmasına im
kân olmıyan veya yol, içme suyu, elektrik gibi 
altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tes-
bit edilen köylerin, daha elverişli bir yerleşim 
yerine nakli veya mahalle, kom, mezraa ve ben
zeri dağınık yerleşim ünitelerinin, mevcut yer
leşim ünitelerinden birinde veya...» Madde böy
lece gidiyor. Benim en ziyade dokunduğum 
nokta, «hizmetlerinin pahalıya mal olacağı.» Bu 
tâbir hoş bir tâbir değildir. Pahalılık bir köye 
kamu hizmetlerinin gitmemesi için bir mucip 
sebep olamaz. Her şartı ihtiva ettikten sonra 
yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetlerinin pa
halıya mal olacağı söylenmektedir, öyle yerler 
vardır ki, pahalıya mal olur ama, bunların ora
da yapılması lâzımdır. Binaenaleyh, bu madde
nin nasıl tefsir edildiğinin Bakan tarafından 
tatbikatçılara ışık tutma yönünden izah edilmesi 
yerindedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu 1442 S. Sayılı ra
porun üçüncü sayfasında ve üçüncü satırda, 
«...Köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenil

diği takdirde...» diyor. Bu cümle, çok elâstiki 
bir cümledir. Burada köy nüfusunun çoğunlu
ğunu ölçmek nasıl olacaktır? Ben zannedersem 
tatbik edilmekte olan Köy Kanunu mucibince bir 
plebisit yapmak lâzımgelir düşüncesindeyim. 
Sadece çoğunluğu buldum, çoğunluk tamamdır 
demek, iktidar ve idareciler için doğru olma
mak icafoeder. Bu bakımdan ben bu cümlenin, 
«... Köy nüfusunun çoğunluğu plebisitle sabit ol
duğu takdirde...» diye değiştirilmesini rica edi
yorum ve bunun için de bir önerge takdim et
miş bulunuyorum. 

Burada aynı bendde, krediden de bahsedili
yor. Kredi açılması çok önemlidir ve yerindedir. 
Ama kıstas nedir, bu belli değildir. Bu krediler 
eğer hükümetler elinde kendilerine bağlı olan
lar, kendilerine bağlı olmıyanlar diye tefrik ya
pılıp, buna göre verilecekse köy kalkınması 
mümkün olamaz. Bu o zaman bir felâket olur. 
Nitekim, bu felâketler 1950 den sonra çok şid
detle devam etmiştir ama, bugün dahi gözle gö
rülür kadar bir önem taşımaktadır. 

Kendi evini yapana yardım yapma kısmı (b) 
bendinde yazılıdır. Bugün bu metot işlemiyor. 
Böyle bir metodun isteyememesinden dolayı, 
şimdi de yeni bir tasarı ile, Hükümet nasıl ye
niden bu metodu tatbik edecek bunu da anla
mak hakikaten mümkün olamıyor. «Kendi evi
ni yapana yardım.» hakikaten çok lâzımlı bir 
şeydir, buna kanaatim vardır. Fakat bugün İs
tanbul'un köylerinde ve Silivri'de dahi «Kendi 
evini yapana yardım.» imkânı mevcut değildir 
ve tahsisat olmadığından dolayı da şikâyet ko
nusu olmuştur. Şimdi çok tahsisatımız var da, 
yeniden bu yüklerin altına mı giriyoruz, acaba? 
Bunu anlamak lâzımdır, Daha geçenlerde gaze
telerde okudum, mağaralarda oturan köylülere 
Hükümet ev yapmış. Aşağı iniyorlar. Ama se
nede ödiyecekleri para, onların senede aldıklrı 
paradan çok farklı olduğu için oturmaktan vaz
geçmişler ve kendi eski mağaralarına avdet et
mişler. Onun için bu kendi evine yardım mese
lesini daha realist ölçülere sığdırmak ve Hükü
metin 20 sene değil, belki 50 seneye kadar bir 
müddet kabul etmesi yerinde olur düşüncesin
deyim. 

Arkadaşlarım, burada ek 3 ncü maddenin 
sonuna doğru, « . . . duyulan ihtiyaca ve hasırla
nacak projelere göre; Sanayi, Milli Eğitim, 
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Çalışma ve Köy İşleri bakanlıklarınca müştere
ken düzenlenecek eğitim programına göre ve 
işbirliği halinde eğitimlerini mütaakıp, iskân 
programı gereğince sanatkâr olarak iskân edi
lirler . . . » denilmektedir. Bu çok komplike 
bir usuldür. Bunu daha baside indirmek lâzım 
gelirdi. Sanayi Bakanlığı, Millî Eğitim Bakan
lığı, Çalışma ve Köy işleri baknlıklarından 
adamlar bir araya gelecekler, bunlar eğitim 
programına göre işbirliği halinde eğitimlerini 
mütaakıp, iskân programı gereğince sanatkâr 
olarak iskân edilirler şekli, bilmiyorum nasıl 
tatbik edilecektir? Bu kadar komplike bir şe
yin tatbikatım ilk defa görüyorum. 

Yönetmeliklerden bahsedilmektedir. Birçok 
madde ve fıkralarda hep yönetmelik geçmekte
dir, Arkadaşlarım, yönetmeliklerden bahsetmek 
yerindedir. Hukukan yönetmelik bir esastır, ka
bul edilir. Ama kanun mahiyetinde olacak ve 
kanun hüviyetini iktisabedecek meseleleri yönet
meliklere bağlamak yersizdir. Nitekim, sene
lerce evvel burada mevzuubahsolan Personel 
Kanunu bütün meseleleri yönetmeliklere bağla
mıştı. Ben yine aynı kürsüden bu Personel Ka
nununu tatbik cdemiyeceksiniz. Çünkü, yönet
meliklerle dolduruyorsunuz, meselelere açıklık 
vermiyorsunuz, demiştim. Hattâ o zamanki 
Umum Müdür bana biraz gücendi. Ancak son
radan görüldü ki, hakikaten bu Personel Kanu
nu tatbik edilemedi. Bugün hâlâ görüşülmek
tedir. İnşallah, pek yakında bize getirilir de, 
biz de bu personel dâvası meselesinden kurtu
luruz. 

4 ncü ek maddenin sonunda, «. . .. öncelik 
sıraları ve esasları yönetmelikle belirtilir.» elen
mektedir. Bu esaslar nedir? Hiç olmazsa bu 
esasların kısımları burada aydınlığa çıkarılmalı 
idi.. Maalesef kapalı bir ibare ile işi yönetmeli
ğe sevk etmekte fayda görülmüş. Ben bir fayda 
mülâhaza etmiyorum. 

Yine ek 5 nci madenin sonunda, «Müstahsil 
hale gelmenin esasları ve yardım süreleri yönet
melikle belirtilir.» denmektedir. Burada., yar
dım süreleri kanunda belirtilir ve müstahsil hale 
gelmenin şartlan da gösterilebilirdi. 

8 nci ek maddenin (e) bendinde, « . . . nehir
lerin doldurulması ile meydana gelen arazi . . . » 
denmektedir. Bu çok mühim. Burada birçok 
hukukî meseleler mevzuubahis olacaktır Ka

nunu Medeni ile karşılaşmak ve şahsın hakları 
ile karşılaşmak imkânları doğacaktır. 

«Göllerin kuruması veya Devletçe kuru
tulması ve nehirlerin doldurulması . . . » denmek
tedir. Nehirlerin doldurulması nedir? Ben neh
rin doldurulması diye bir şey anlamıyorum. 
Yani, nehirlerin kenarları mı doldurulacak, yok
sa ortası mı? Baraj mı olacak, ne olacak? Vu
zuha er emiyor insan. Burada, bana, bir za'fı 
beyan var gibi geliyor. Devletçe denizler, sahil
ler doldurulur. Onun da birkaç kaidesi var. 
Ondan sonra göllerin de doldurulması var; onun 
da birkaç kaidesi var. Ama nehirlerin doldu
rulması diye Devletin yapacağı bir işi anlıyamı-
yorum. 

Yine ek 9 ncu maddenin sonuna doğru, 
« . . . yönetmelikte belirtilir.» denmektedir. Bu 
mevzu tamamen bir kanun mevzuu olmak lâzım-
gelirdi. Maalesef yine yönetmeliğe atfediyo
ruz. 

Tekrar edeyim, kanunlarımızda sarahat ge
tirmeliyiz. Mütemadiyen yönetmeliklere atfet
mekte bir mâna yoktur. Kanunlar vazıh olma
lıdır, kanunlar herkesin anlıyacağı şekilde 
olmalı, kanunları okuyanlar kanunlardan şüphe 
etmemelidirler. Hükümet bunu başka türlü ya
pacak, şöyle edecek, böyle edecek diye zihinlere 
bir istifam gelmemelidir. 

Yine ek 10 ncu maddede, ben bir sual soru
yorum ve bunun cevabını istirham ediyorum. 
Maddenin sonunda, « . . . konulacak ödenekler
den karşılanır.» ibaresi vardır, Bu seneki büt
çede ödenek var mıdır, yoksa gelecek sene mi 
bu cihet tatbik edilecektir? Sayın Bakanın bu
nu açıklamasını rica ederim. 

Ek 12 nci maddenin (b) fıkrasında, «Eğitim 
maksadiyle yapılan kurs ve temrinler sonunda 
imal ve istihsal edilen mahsul ve mamullerin sa
tışından elde edilen meblâğlar, ...» deniyor. Bu
radaki «meblâğlar» tâbiri de bana biraz tuhaf 
geliyor. Galiba «mebaliğ» olacak. Yahut meb
lâğ olacak. Hem «meblâğ» hem de «1ar» olmaz. 
Sayın Bakan, bu meblâğ hususundan ne umu
yorsunuz, bunu ne miktar düşünebiliyorsunuz? 
Buna gayet cüzi bir meblâğ olarak tahmin ve 
tasavvur ediyorum. Siz de böyle mi düşünüyor
sunuz? 

Yine 12 nci maddenin (e) bendinde de, «taz
minatlar» deniyor. Burada da bir yanlışlık var. 
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Her halde tazminat denmesi lâzımgelecek. Bu
nun da düzeltilmesinde fayda umarım. Çünkü, 
kelime yanlışlığı ile çıkan kanunlar gülünç ol
mamalı. 

Ek 13 ncü maddede, «... Hazine arazisi için 
rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar.» iba
resi vardır. Bu «rayiç bedelleri» çok geniş ve 
elâstikî bir tâbirdir, İstimlâk Kanununun tatbi
katı meydandadır. Bir komisyon gelir, bir baş
ka türlü rayiç bedel koyar. İtiraz edilir, başka 
türlü bedel konulur. Mahkemeye gidilir, başka 
türlü bedel konulur. İki ehlivukuf arasındaki 
rayiç kıymet mübayin görülür, bir üçüncü eh
livukuf bir başka kıymet koyar. Onun için 
«rayiç kıymet» yerine başka bir esas konsa idi 
çok iyi olurdu. Bundan ihtilâfa düşüleceği ve 
bâzı haksızlıklar olacağını zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu ek 13 ncü madde
nin içinde, «faiz» tâbiri vardır. Bu faiz ne mik
tarda bir faizdir? Diyor ki, «,.. tahakkuk ede
cek borçlandırma bedelleri ile faizleri ...» ka
nuni faiz % 5 tir, ticari faiz % 10 dur. Bâzı 
enternasyonal faizler var, % 1/2 den 2 ye kadar 
devam eder. Bu faiz miktarı burada sarahatle 
yazılmış olsa idi çok daha iyi olurdu. Meselâ 
% 5 faiz alacağız, % 2 faiz alacağız şeklinde. 
E... faiz alacağız dersiniz, bir Hükümet % 5 
alır, bir hükümet % 7 alır. Bunda bir istikrar 
yok. 

Sonra yine aynı, 13 ncü ek maddenin aşağı
sında, «... yıllık faiz yürütülür.» denmektedir. 
Yukarda faizden bahsediliyor ve aşağıda yıllık 
faizden bahsediliyor. Tabiî her halde yakardaki 
de yıllık faiz olacak ama: yukarda denmemiş. 

14 ncü maddenin ikinci fıkrasının sonuna 
doğru, «... Maliye Hazinesi adına tashihan tescil 
edilir.» tâbiri var. Burada, «... Maliye Hazinesi 
adına tashihan tescil edilir» den maksat Mali
ye midir? Yani, davacı Maliye mi olacaktır, 
yoksa kanunun âmir hükümlerine göre bunu 
Tarım Bakanlığı icra edeceğine, yürüteceğine 
göre, hangi bakanlığa aidolacaktır, bunun dâ
vası? Bu da tavzihe muhtaçtır. 

Sayın Başkanımı üzmemek için kısa kısa ge
çiyorum. Burada, ek madde 15 te, son fıkrada, 
«... kredi vermede kooperatif kurulması halin
de üyelerine öncelik tanınır.» denmektedir. Bu 
kooperatif nasıl bir kooperatiftir? Tarım koope
ratifi midir, yoksa istihsal kooperatifi midir, 

istihlâk kooperatifi midir? Çünkü, hepsinin 
mevzuu ayrı ayrıdır. Hükümleri de, tatbikatı 
da ayrıdır. 

Sayın Gündoğan arkadaşımız da 2 nci mad
de üzerinde haklı olarak durdular. İkinci mad
de diyor ki, «2510 sayılı Kanunun 15, 29 ve 39 
ncu maddeleri tadilleriyle birlikte ve bu kanu
na aykırı diğer hükümler kaldırılmıştır.» Ka
nun tekniğine uygun değil. Sarahaten hangi 
tadillerin, hangi maddelerin, hangi numaralı ka
nun, hangi maddesi, ne şekilde ortadan kalktı, 
bunu aynen burada izah etmek lâzımgelirdi. 
Binaenaleyh, noksandır ve böylece çıkmasında 
Tarım Bakanlığı için de fayda yoktur, çünkü 
müşkülâtla karşılaşacaktır. Bu tadil edilmiştir, 
şu tadil edilmiş, bu tadil edilmemiştir, diye bir
takım dedikodularla karşı karşıya gelecekler
dir, 

Hulâsatan arz edeyim ki, bu kanun sosyal 
adaleti temin edici mahiyette değildir. Türk 
köylüsünün kalkınması fikrinden uzaktır, ted
birler noksandır, kanun acele yazılmıştır ve 
acele yazıldığı için de birtakım ibare noksan
lıkları vardır ve hattâ kelime hataları vardır. 
Bu noksanları düzeltmek lâzımdır. Eğer işi 
aceleye getirtmek istiyorsak, haydi rey vere
lim çıksın. Ama, ilerde müşkülâtla karşılacak-
smız, bu müşkülâtı biz burada güzelce pekâlâ 
halledebiliriz. Tekrar komisyona iade edilirse, 
tadiller görür ve Meclis kapanmadan Millet 
Meclisinde de bu kanun, bizim istediğimiz şekil
de tadilen çıkabilir. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen?.. Yok. Sayın 

Ağanoğlu. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa-
ym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; görüşülmekte olan tasarının birinci 
maddesi, 2510 sayılı İskân Kanununa 23 mad
de eklenmesini öngörmektedir. Getirilen hü
kümler, iskân meselelerimizin tamamını çözüm
lemeye j^eterli görülmemekle beraber bir kı-
.rm kolaylıklar ve yenilikler taşımaktadır. Tür
kiye'mizin dün olduğu gibi bugün de birçok is
kân meseleleri vardır ve gelecekte de bu mese
lelerimiz devam edecktir. Yurdumuzun coğrafi 
özlükleri ve sosyal yapısı bakımından bu me
seleler büyük önem taşır ve taşıyacaktır. Bun
lar üzerine mutlaka bugünkü hükümetin ve ge-
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iecek hükümetlerin daima önemle eğilmesi ge
rekecektir. 

Sayın senatörler, köylülerimizin iskânı ba
kımından büyük problemlerde karşı karşıya-
yız. Başta orman köylerimizin durumu; kendi
liğinden türemiş köylerdir, geçim imkânları 
kısırdır, ormanlar bu yüzden tahribedilmekte-
dir. Bu iskân bölgelerini mutlaka ıslah etmek 
VÜ bir kısmının yerlerini değiştirerek ekonomik 
i mkânları olan yerlere nakletmek zorunluluğu 
vardır. Diğer taraftan ova köylerimizin iskân 
yerleri ıslaha muhtaçtır; birçoğu çorak arazi
dedir, geçim sıkıntıları içindedir, susuzluk çe
ker. Irmaklar kenarındaki, nehirler kenarında-
î\ köyler iskân bakımından büyük bir kısmı 
hatalıdır; zaman zaman su baskınına uğrar, bin 
smekle işlediği toprak sele gider, orada yaşı-
yan vatandaşlarımız perişan haile düşer. Bütün 
bunlar Türkiye'nin iskân bakımından çok çetin 
meselelerle karşı karşıya olduğunu gösterir. 
öte taraftan kasabaların ve şehirlerin çevresin
deki iskân bölgeleri de birçok özellikler ve bu 
özellikleri ile birçok meseleler taşımaktadır. 
Sanayi kuruluşlarının çevrelerinde gelişigüzel 
ısteân vâki olmaktadır. Kendiliğinden meydana 
gelen gecekondu kuruluşları sağlık bakımından, 
sosyal bakımdan, şehircilik bakımından çok me
seleler doğuruyor. Bunların halli için yeterli 
tedbirler bulamıyoruz. 

Kanun tasarısı mevcut iskân Kanunumuza 
gerçekten birtakım yenilikler getiriyor. Uygun 
İL kân sahaları bulmak, tesbit etmek ve buralar
da yeniden iskân yapmak yeniliğini getiriyor. 
önemli bir konu. iskân edilecek vatandaşların 
ı^kân çalışmalarına iştiraklerini, gönüllü ola
rak katılmalarını, hükümetin çalışmaları ile 
7 atandaşların çalışmalarını birleştirmesini ön
görüyor; çok faydalı, çok yerinde ve bundan 
müs'bet neticeler bekliyebileceğimiz bir yenilik. 
iskân masraflarını karşılamak üzere bir yar
dım fonu ihdas ediliyor. Bunun büyük önemi 
var. Bugüne kadar iskân hususunda kullanılan 
ödenekler yeterli değil; temenni ediyoruz fon 
iyi kurulsun, iyi işlesin ve faydalı sonuçlar 
v.'rsin. iskân edilecek muhtaç vatandaşlara yar-
ornı sağlıyacak hükümler getiriyor. Bunları da 
çok olumlu karşılıyoruz. Ve iskândan dolayı 
vâki olacak borçların ödenmesinde uzun vâde
ler ve kolaylıklar getiriliyor; bu da bu kanun j 

tasarısının diğer olumlu ve önemli bir hükmünü 
teşkil etmektedir. 

Şimdiye kadar düşünülmemiş yeni bir hü
küm, eğitim konusu ele alınmaktadır. Bilhas
sa, yeni sanayi bölgelerine toplanan ve menşei 
köy olan, köyden gelen vatandaşlarımızın, sa
nayi çalışmalarına yeni mesleklere intibak et
melerini kolaylaştıracak, verimli çalışmalarını 
sağlıyacak bu yeni hükmü de çok olumlu gör
mekteyiz, iyi işliyebilmesini temenni etmekte
yiz. Çünkü eğitim kolay organize edilecek bir 
lıusus değildir. Kanun bu yeniliği getirmekle 
beraber nasıl uygulanacak, nasıl netice verecek 
bu bizi derinden düşündürmektedir. Ve nihayet 
kanunun diğer bir özelliği işlerde kolaylık sağ
lıyor. Gerek 2490 sayılı Artırma Eksilme Ka
nununa bağlı olmamak, gerek 1050 sayılı Mu-
hase'oei Umumiye Kanununa bağlı olmamak su
retiyle yeni iskân çalışmalarında sürat ve ko
laylık sağlanmış olacaktır. Maalesef bu sözü 
edilen kanunların uzun zamandır ıslahı, yeni
den hazırlanması bir mesele olarak Meclisleri
mizi meşgul ettiği halde, bunu bugüne kadar 
gerçekleştiremedik. Yeni iskân çalışmaları, bu 
kanunların dışında mütalâa edilmek suretiyle 
çalışmalara sürat getirilmek istenmektedir. 

Temennimiz, bu olumlu hükümleriyle, iskân 
mevzuatımızın yeni iskân, ıslahat bekliyen is
kân sahalarına ve yeni iskân bekliyen birçok 
vatandaşlarımıza kolaylıkla ve süratle hizmet 
götüreceği ümidini bize vermektedir. Kanunun 
Yüce Senatodan çıktıktan sonra memleketimi
ze hayırlı olmasını ve süratle uygulanmasını 
temenni etmekteyim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal? Yok. Sayın Bin
göl. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Muhterem Başkan, 
değerli senatörler; ben sadece, hakikaten bü
yük bir ihtiyaca cevap verecek ve ihtiyaç sa
hiplerinin dertlerini en kısa zamanda halle 
imkân verebilmesi bakımından bu kanun tasa
rısını hazırlıyanlara, buraya, bu safhaya ka
dar getirenlere ve dolayısiyle bunu prensibo-
larak kabul etmiş, benimsemiş ve tahakkuk 
ettirmiş olan Hükümete teşekkür ederek sözle
rime başlıyacağım. 

2510 sayılı Kanunun geçmişte acı hâtırala-
I rı var. Fakat şu gelişi ile, ek 16 madde ile 

— 283 — 
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çok ümitli neticeler getirmesi mevzuubahsol-
maktadır. Bir defa 4753 sayılı Kanun hüküm
lerine göre topraklandırmaya, bir yerde iskâ
na gayret eden Toprak iskân Teşkilâtının kâfi 
bir iskân bulamadığı inancını besliyoruz. Bu 
kanun bu noksanların büyük bir kısmını telâ
fi edebilmekte, bar defa mutlaka Hazineye ait 
Hazinenin mülkiyetine geçmiş olan arazi ya
nında arazi edinebilme imkânını getirmekte
dir, taksitlendirmektedir, büyük bir imkân 
kaynağı hazırlamaktadır. 

ikincisi; ki çok zaman şimdiye kadarki 
tatbikatta bu mecrada cereyan etmiştir, yal
nız toprağı vermek kâfi değildir. Çok zaman, 
binbir zaruretler muktezası muayyen yerlere 
topluca iskân etmek mecburiyeti hak sahipleri
ni de, iskân sahiplerini de memnun edememiş 
ve burada barınmaları da mümkün olamamış
tır. Ama, burada vatandaşın kendi arzusu 
büyük bir imkân, büyük bir gayretin unsuru 
olarak, çalışmalara ortak olacaktır. 

Diğer taraftan getirdiği müsait bir imkân 
da, bina yapımını teşvik, yerleşme imkânını 
hazırlıyabilnıesi konusu ve ondan sonra da 
sanat yolu ile kazancını, geçimini sağlıyaibil-
me imkânını temin etmesi yönleridir. Bu üç 
imkân, hakikaten Türkiye'nin çok ciddî dert
lerinden birisi olan bu arzunun, çok kısa za
manda demiyeyim ama, çok uzun olmıyan bir 
projeksiyonda tahakkuk edebileceği ümidini 
bizlerde yarattığı için, getirenlere hakikaten 
samimen teşekkür etmek istreim. 

işin en esprili tarafı da arzuyu kıymetlen-
direbilmiş olmasıdır. Ben zamanınızı fazlaca 
işgal etmek istemiyorum. Kanunun hakikaten 
büyük bir boşluğu doldurduğu inancı ile en 
kısa zamanda kanunlaşmasını ve çok değerli 
arkadaşlarımın müspet yolda oylarını kullan
malarını temenni ediyor, huzurunuzu saygı ile 
selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; tasarı ka
nunlaştığı zaman iç göçlüğü önliyecektir. Dağ 
köylerimizde, orman köylerimizde, ova köyle
rimizde yaşıyan vatandaşlarımıza insan gibi ya
şama imkânını sağlıyan bir niteliği getirmiş 
olacaktır. Yalnız, gerek kanunun kendi mad
deleri arasında ve gerekse yürürlükte bulunan 

diğer kanunlar arasında bâzı noktalardan irti-
ı batı olmadığını da açıkça ifade etmek isterim. 
| Şöyle ki, meselâ ek 1 nci maddenin (C) fık-
| rasmda, «iskân plânlama etütlerinin başladığı 
i bütçe yılı başlangıcından en az üç yıl önce ka

mulaştırma sahasında yerleşmiş olup da taşın
maz malı olmıyanlar» hükmü vardır. 775 sa
yılı Kanunla bu hüküm irtibat tesis etmemek
tedir. Zira 775 sayılı Kanun, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan inşalara 
bir hak tanımadığına göre, o zaman bu sahala
rın âmme tesislerinin, hava alanları, fabrika 
ve ekonomik gibi, askerî sahalar gibi, bâzı te
sislerin yapılması halinde, o zaman bu gibi 
şahıslara istimlâkte bir nevi hak tanımaktadır. 
Kiracı ve ortaklaşa çalışanlara da bir nevi hak 
tanımaktadır. Bu yönden 775 sayılı Kanunla 
bir çelişme mevcuttur. 

Yine bu kanun gereğince, meselâ ek 8 nci 
maddeye dayanarak, Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan araziler, Köy işleri Ba
kanlığına devredilecektir. Peki 775 sayılı Kanun 
gereğince, Devletin hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan araziler, gecekondu bölgelerinde 
oturan vatandaşlarımız için ilgili belediyeler 
tarafından bilâbedel tahsisi yapıldığına göre, 
o zaman imar ve iskân Bakanlığı mı buna, sa
hip çıkacaktır, yoksa Köy işleri Bakanlığı mı 
sahip çıkacaktır? 

Diğer bir husus, yine 1164 sayılı Arsa Ofisi 
Kanunu var. Arsa Ofisi Kanunu, arsa spekü
lâsyonunu önliyecek bir gaye ile getirildiğine 
göre, bâzı Devlet arazileri de bu nedenle, imar 
ve İskân Bakanlığının uhdesine devredildiğine 
göre, bu arazilerin kullanılışı o zaman iki ba
kanlık arasında yine bir ihtilâfa yol açacaktır. 

Diğer bir husus, bu tasarının diğer kanun
larla irtibatı yoktur, dedim. Sayın arkadaşım 
gayet güzel olarak bu konuya değindiler. 
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununun 
ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
"ümnlü dışında bırakılmış, ek 20 nci madde ile. 

Ondan sonra ek 21 nci maddeyi okuyoruz; 
bu maddede de, «Özel iskân fonunun hesap ve 
".Uânçoları her yıl Başbakanlık Yüksek Mura
kabe Kurulu tarafından denetlenir.» deniyor. 
Har-uki Arsa Ofisi Kanununu tetkik ettiğimiz 
zamaTida, bunların bütün döner sermaye hesap
la"! ve para sarfları Sayıştaym denetimine bı-
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rakıldığına göre; devletin bir müessesesini, Ar
sa Ofisi Genel Müdürlüğünün hesabını Sayış-
taya, bunun da hesabını Yüksek Murakabe Ku
ruluna bırakmaktadır. Görülüyor ki, maddeler 
arasındaki irtibat, kanunlar arasındaki irtibatı 
tamamen inkıta haline getirdiği gibi, en mühim 
husus hiçbir sayın, kıymetli senatörümüzün üze
rinde durmadığı kanaatindeyim, ek 1 nci mad
demin son fıkrasına değinmek isterim. Ek 1 nci 
maddenin son fıkrasında, «İskân edilecek kim
selerin taşınmaz malları için özel kanunları ge
reğince veya kamulaştırma neticesinde kendi
lerine ödenecek bedeller ...» dendikten sonra, 
«... ek 5 nci madde dışında kalan diğer iskân 
yardımları ve borçlandırma bedelleriyle» diyor, 
devam ediyor. Ek 5 nci maddeyi okuyoruz; ek 
5 nci madde fevkalâde yerindedir. Buna karşı 
değiliz. Bu da iskân edilecek göçmen ve mülte
cilere ait bir husustur. 

Şimdi, en mühim ihtilâf doğuracak ek 6 nci 
maddedir. Ek 6 nci madde diyor M, «Yurt için
de Mr yerden başka bir yere göçürülenler de...» 
«öte 1 nci fıkrada, «Hükümetçe vücuda getirile
cek baraj, hava alanı» ve saire gibi kamulaştır
mak suretiyle bir yerden diğer bir ye^e göç bağ
lıyacağına göre, iskânı sağlamıyacağına göre; o 
zaman ek 6 nci maddeyi tamamen okuduğumun 
zamanda, yurt içinde bir yerden başka bir ye "e 
götürülenler de, kaldıkları yerde, yerleştiril
dikleri yerde, müstahsil hale gelinceye karlar, 
geçecek süre içinde, - en mühim husus şimdi, 
ek 5 nci maddede yazılı - iskân yardım1 armdan 
karşılıksız olarak faydalanırlar,» diyor. 

Şimdi, demek ki burada ek 6 nci maddede
ki durum, ek 5 nci maddeye istinadetmesine 
rağmen, ek 1 nci maddedeki son fıkra, ek 5 nci 
maddeden istifade edilemiyeceği hükmünü ge
tirdiğine göre, görülüyor ki, burada 1 nci mad
de ile, ek 6 nci maddede tatbikat yönünden ih
tilâfa düsülmektedir. 

Diğer bir husus, ek 2 nci maddenin (b) fık
rasına gelince; burada diyor ki, «1 nci madde 
dışında ka"!an» acaba buradaki, «1 nci madde 
dışında kalan» hükmü bu kanunun 1 nci mad
desi dışmda kalan kısım mıdır? Peki bu kanu
nun 1 nci maddesi dışında kalan husus, ek mad
delerle 23 madde olduğuna göre, (b) fıkrasının 
tatbikatı nasıl olacaktır? Eğer bu kanun değil 
de, 2510 sayılı Kanunun 1 nci maddesini tetkik 

ettiğimiz zaman da, o zaman bu (b) fıkrasının 
da, 1 nci madde ile de irtibatı yoktur. 

Diğer bir husus, 2510 sayılı anakanuna v,j-
mıyan bir duruma da değinmeden geçemiyece-
ğim, ek 5 nci maddede, sınırlarımızdan, yurt 
içinde gönderilecekleri yere kadar gümrükten 
muaf, tutuluyor. Halbuki göçmenlerin getirmiş 
olduğu malların muayyen bir değere kada^. ~ıo-
ısH 12 "bin liraya kada~ olanla^, her tü "*' "TI-
"ük vergi, resimlerinden, belediye hisselerinden 
muaf tutulmuştur. Burada yalnız Gümrük V—-
Teinden muaf tutulduğuna göre, acaba bunlar 
ayrıca bu Gümrük Vergisinin dışındaki ant_^-
po, ^elediye hisseleri gibi, Gümrük Vergisinden 
ve Gümrük Resminden muaf midi"? Bn-ada H"* 
".a 'ahat yoktur. Bu itibarla, gümrükten gelecek 
olan %u gibi hususlar da bir ihtilâfı doğuracak
tır. 

Diğer bir husus, bu geçici maddede benim 
hatırımda kaldığına göre, kendi evini yapara 
kredi fonu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban-
kaımda değil, Türkiye Emlâk ve Kredi banka-
ımdadır. Şimdi, kendi evini yapana yardım fo
nu imar ve İskân Bakanlığının kendi bütçeni 
dahilinde ve kendi bakanlığında bulunan Tür
kiye Emlâk ve Kredi Bankasmdadır, Burada, 
«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında ken-
1i evini yapana kredi yardımı hesabında buhv 
*ıa~>.» diyor. Halbuki böyle bir hesap yok. Ama 
rlıj İşleri Bakanlığı bu hususta yeni bir ho-
sap açacak ise, o zaman hesabında bulunan de-
ğ:l, açılacak hesapta denmesi lâzım. 

Kanun gayet yerinde olmakla beraber; üze
ninde duracağım diğer bir husus da ek madde 
18 dir. Ek madde 18 de, «Verilen arazinin as
kerlik ve belgelendirilmiş uzun hastalık giH 
makbul bir özür olmaksızın», işte hatalı kısma-
geliyoruz, «üst üste üç yıl işletilmediğinin», 
vâzıı kanun, araziyi almış olanın kendisinin iş
letmemesi halindedir. Ama buradaki «işletil
mediğinin» değil, «işletemediğinin» şeklinde 
olması lâzım. Çünkü adam gelir, «işletilmedi
ğinin» deyince, tutar araziyi işlettirir, başka 
birisine kira mukabili. İşletme başka, işletme
diği başkadır. 

Bu itibarla gümrük vergi ve resimleri yö
nünden, yarın tatbikatta bir ihtilâf husule gel
memesi düşüncesi ile, Yüce Komisyonumuz bu
na iltifat buyurup tasarıyı geri alırsa, daha 

985 — 



O. Senatosu B : 79 11 . 6 . 1970 O : 1 

anlayışlı ve ihtilâfa mâruz kalmadan çıkartıl
ması yerinde olacaktır kanısındayım. Hepinize 
teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSHÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Bakan, muhterem arkadaşlarım; 2510 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı görüşülüyor. Kabul 
edelim ki, bu ek maddeler cidden zamanımızın 
ihtiyaçları duyularak hasırlanmış bir kanun ta
sarısıdır. Toprak iskân Umum Müdürlüğü sis
temli çalışan bir umum müdürlüğümüzdür. Bil
hassa arkadaşlarımıza köy envanteri diye gön
derdikleri 43 tane eseri vardır. Memleketimizin 
birçok belgelerini derinlemesine tetkik ediyor, 
araştırıyor demektir ve bundan biz oldukça 
müstefit oluyoruz. Şu halde içtimai meselele
re eğilen bir umum müdürlüktür, bu. Nitekim 
bu kanun tasarısını dikkatle okuyacak olursak, 
kusurları ve noksanları olabilir, iyi bir etüdün 
mahsulüdür, zamanımızın ihtiyaçları düşünül
müştür; ona göre hazırlanmıştır. Diğer madde
leri görüşülürken kusurları varsa bunlar teklif 
edilir ortadan kalkar. 

Şimdi bizim, yaşımızda olan arkadaşlarımız, 
vaka Türkiye'yi gezenler bilir, vaktiyle hem 
iç iskân olmuş, bilhassa dış iskân olmuştur göç
ler dolayısiyle; ama bu gelen vatandaşlarımızın 
hususi durumları düşünülmemiştir. Geldiği 
yerlerin iklim şartları düşünülmemiştir, iskân 
edilirken toplu olarak yerleştirilmemistir, dağı
nık yerleştirilmiştir. Bunların çokları bulun
dukları yerleri bırakmışlardır, şehirlere doğru 
göç etmişlerdir. Ondan sonra hangi ziraatle iş
tigal etmiş; diğer taraftan sanatkâr mı, değil 
mi, onlar da tetkik edilmemiş. Niteldin ön
celeri Türkistan'dan gelen göçmenler hep böyle 
yerleştirilmiş, yerlerini bırakmış şehirlere git
mişlerdir, 

Batı - Trakya'dan gelen göçmenler, Bulgaris
tan'dan gelen göçmenler, vaktiyle yine ivi bir 
tetkikatta bulunulmamıştır; Doğu - Anadolu'
da birçok yerlere yerleştirilmişlerdir, toptan 
yerleştirilenler kalmışlardır, dağınık yerleştiri
lenler yerlerini bırakarak gitmişlerdir. 

Hulâsa edersek söyliyebiliris ki, ilk zaman
larda yapılan iskânlar iyi bir etüde, tekike da-
yanmamıştır, dayanmadı. 

Şimdi bu kanuna göre, iyi bir etütle iskân 
edileceği öne sürülüyor. Diğer bakanlıklarla 
teşriki mesai edilip, şehirlerde sanatkâr olmak 
istiyenlerin de eğitime tâbi tutulacağı öne sü
rülüyor ve kanunda derpiş edilmiş vaziyettedir. 
Bunlar sevindirici şeylerdir, iyi şeylerdir Va
tandaşı iskân ederken, geçimini sağlıyacak ted
birlerin alınacağı da belirtiliyor. Oidclen isti
mal meselelere, dediğim gibi, bu bakanlığın kolu 
olan Toprak ve iskân C-enel Müdürlüğü eğilmiş 
vasiyettedir, çok memnuniyet vericidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 
aşağı - yukarı 40 bin kadar köy, hattâ bunun 
üstünde de üniteler vardır; 10 - 15 hanelik de 
köyler vardır. Türkiye elemanları ne kadar 
okutursa okutsun, içtimai muhiti yaratmadığıma 
müddetçe, köylerde kalkınma olamaz. 15 hane, 
20 hane, 30 hane köy, mezra, bunlarda kalkın
ma olamaz. Vaktaki bunları bir araya tophya-
bilirsiniz, bir küçük kasaba meydana getirebilir
siniz, ihtiyaçlarını temin edebilirsiniz, ancak 
o zaman kalkınma olur. Kanun sıhhi tesislerin 
kurulacağını söylüyor; yüznumarası, çamaşır
hanesi olmıyan köylerimiz namütenahidir. Bu 
kanun bu köyler kurulurken sıhhi tesislerin de 
kurulacağı derpiş ediliyor, bu sevindiricidir. 

O halde, bu kanun bu imkânı veriyor, gönül 
ister ki, halkımızı rıza ederek, ikna ederek da
ğınık köyler bir araya toplansın küçük kasaba
lar meydana gelsin ve sehire bu surette akın 
önlensin. Yoksa bu medenî şartları meydana 
getirmediğiniz müddetçe şehire akın olacaktır. 
Şehirlerde gecekondular olacaktır. Şehirler bü
yüyecektir. Köyde küçük kasabalar maydana 
getirmek suretiyle, köylüyü eğitime tâbi tutar
sanız orada kalır. İktisadi vaziyeti de günden 
güne iyiye doğru gider. Arkadaşlarımızın ten-
kidleri doğru, her kanunun kusuru var. Fakat 
benim kanaatimce bu kanun gayet güzel hazır
lanmıştır. Toprak iskân Genel Müdürlüğüne 
çok daha güzel çalışma imkânlarını verecektir. 
Buna doğru bir adım atılıyor. Meselâ âfetler 
oluyor. Kırk tane köyü alıp bir tarafa getiri
yorsunuz. Diyorki, İmar - iskân Bakanlığı 
«diğer taraf beni ilgilendirmez». Orada 15, 20, 
30 tane hane kalır, kanun da müsait değil. Tek
rar bir ünite meydana çıkıyor. Orada bir köy 
daha meydana geliyor. Halbuki siz köyleri git
tikçe azaltacaksınız. 
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Toprak iskân Umum Müdürlüğünde vaktiy
le bir fon vardı. Bu fon verildiği saman bunları 
aşağı - yukarı oraya iskân edebiliyordu. Bu 
ortadan kalktığı için, simdi etmiyor. Bu ka
nun bu imkânı verecektir. Dağınıklıktan, do-
layısiyle bu kurtulma yolu sağlanacaktır. 

Arkadaşımız «Türkiye'de nehirden nerede 
arazi kazanılır.» dedi. Türkiye'yi dolaşanlar bi
lir. Meselâ misal verebiliriz. Yeşikrmak vadi-
ol, Kızılırmak vadisi, Fırat vadisi, Erzincan 
ovalarının kıyılarında yataklar dolmuştur. Taş
kınlarla muazzam araziler heder olmaktadır. 
Nehirlerin yatakları derinleştirilebilir, ıslah 
edileibilir, etrafında çolk miktarda kıymetli ara
zi kazani'labilir. Kazandıktan sonra vatandaşla
rımıza verilir. Türkiye'de hattızatmda toprak 
vardır. Bu nehir kıyıları, tam mânasiyle nehir 
yatakları ıslah edilmediği için heba olup git-
MG'ktedir. Türkiye'deki faydasız görülen ba
taklıklar kurütulabildiği gibi nehir yatakları
nın ıslahı ile çok miktarda arazi kazanılacak
tır ve oralar verimli hale getirilecektir. Bu ka
nuna bunun girmesi sevinç vericidir. «Nere
den kazanılıyor» dedi bir arkadaşımız da, bu
radan kazanılıyor. Tetkik edenler bilir; binler
ce dönüm arazi sular altında kalıyor. O halde 
1.a* kanunun iyi bir tarafı da budur. Hülâsa 
edelim; kanunun hazırlanış tarzı ile gayet iyi-
ûvı-. Maddelere geçildiği vakit arkadaşlarımı-
jm teklifi varsa teklifini yaparlar, kabul veya 
îeddedilir. Yoksa tamamen kanunun esprisi-
mn dışında şu olmamış bu olmamış diye kanu-
ii.u yermek bence, kanaatimce yerinde değildir. 
Haddizatında başta söylediğim gibi, köy mese
lelerine eğilen etütler yapan ve Türkiye'mizin 
nedenlerini tanıyan Toprak iskân Umum Mü
dürlüğü elbette ki bu tasarıyı, o tatbikatının 
ışığında hazırlamıştır. Bu onu gösteriyor. Onun 
ioin tasarı iyidir. Tasan kabul edildiği takdir
de memleketimize hayırlı olacaktır. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Atayurt buyurun, efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, çok muh-
tf-rem senatörler; üzerinde müzakerelerin tek
sif edilmiş bulunduğu 2510 sayıllı iskân Kanu
nuna ek kanun tasarısı üzerinde, Geçici Ko
misyon Başkanı olarak, bu tasarı hakkında kıy-
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i; etli tenkid ve görüşlerini lütfetmiş bulunan 
çok değerli üyelere... 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, Komisyon adı
na mı konuşacaksınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
ATAYURT (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde bir dakika, efendim. 
&.;yın Gündoğan ve Celâl Er tuğ da söz istemiş
ler. Sayın Ertuğ, burada. Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben 
'hakkında söz alıyorum ama Hükümetten son
ra konuşacağım. 

BAŞKAN — Hükümet konuşur, konuşmaz 
bilmiyoruz. Belki konuşmaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hükü
met konuşmıyacak olursa konuşurum. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ siz de konuşun, 
ivomisyon sizden sonra konuşsun, Sayın Ertuğ 
buyurun. 

Sayın Gündoğan söz sıranızı siliyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bu kanun benim seçim böl
gemi yakmen ilgilendiren bir unsur getirdiği 
için söz almak ihtiyacını hissettim. Mâlûmuâli-
î eridir ki, Ksban Barajının göl sahası teşekkül 
etliği zaman Elâzığ, Tunceli ve Erzincan'ın 
bu1 kısım arazisi su altında kalacaktır. Bu su 
altında kalacak köylerimizin sosyal, ekonomik 
birçok problemlerini buraya getirmiştim. Bun-
*arm birisi de iskân konusu idi. Bu kanunun 
toprak temini, yerleşme ve ekim imkânlarını 
bağlıyacak bir espiri getirdiğini müşahade et
mekle mutluluk duymaktayım. Bilhassa Ke
ban Barajı sahasında teşekkül edecek göl do-
layısiyle bizi çok düşündüren iskân konusuna 
kolaylıklar sağladığı için, ben bu kanunu şük
ranla karşılamaktayım ve iltifatlarınıza maz-
haı olmasını temenni etmekteyim. Çünkü ha
kikaten bu bölgede Türkiye'nin en büyük 
sinerji istihsal merkezi teşekkül ederken 30 bin 
nüfusun yer değiştirmesi gibi bir vakıa ile kar
şı karşıyayız ve bugüne kadar maalesef bun-
îann nerede nasıl iskân edilecekleri meselesi 
vuzuhla tesbit edilmiş değildir. Bu kanunu bu 
bakımdan memnuniyetle karşılıyorum ve te
fekkür etmek istiyorum. Bunun için iltifatları-
îiza mazhar olursa şahsan bölgemizin de yararla
nacağını duyurmakla iktifa ediyorum. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku

tacağım. Yeterlik kabul edildiği takdirde, Ge
çici Komisyon Başkanı, söz istemiştir kendisi
ne söz vereceğim. Şayet Bakandan söz isterse 
söz vereceğim, yalnız başka söz istiyen olmadı
ğına göre, Sayın Tekin acaba önergelerini ge
ri alırlar mı? 

Okutmıyacağım, çünkü söz istiyen hiç kim
se yok. Sayın Bakandan, sonra, son söz üyenin 
olması itibariyle Sayın Gündoğan'ın konuşma
sı ile görüşmeler bitecektir. Başka söz olan 
olursa o zaman yeterliği okutuyorum. 

Buyurun Sayın Atayurt. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 2510 sayılı iskân Kanununa ek 
kanun tasarısı üzerinde değerli senatörler çok 
lûtüfkâr tenkidlerini esirgemediler. Komisyon 
adına teşekkür ederim. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere
ler münasebetiyle kendilerine komisyonumuzu 
ilgilendiren hususlar hakkında kısa cevaplar 
arz edeceğim. 

Biliyorsunuz, ilk defa simdi müzakere et-
makte bulunduğumuz kanun tasarısı Yüce Mec
lislere 29 . 11 . 1967 tarihinde sevk edilmiş, 
î.îillet Meclisi komisyonlarından geçtikten son
ra Cenel Kurula kadar gelmiş ve o yasama dö-
nomiııde, geçen yasama döneminde müzakeresi 
için sıraya konulan bu kanun, ancak 12 nci 
sıraya kadar düşmüş ve fakat görüşülemeden 
kadük olduğu cihetle yenilenmesi gerekmiştir. 
Hükümetçe tetkiklerden sonra hazırlanmış bu
lunan bu tasarı, 27 . 12 . 1969 tarihinde yeni
lenmiş ve süratle komisyonlardan ve Genel Ku
ruldan geçerek Senatomuza kadar intikal etmiş 
bulunmaktadır. Umumi hatları itibariyle 2510 
sayılı Kanun yeniden tanzim edilmemekte, an
cak 15, 29 ve 39 ncu madeleri kaldırılmakta 
bunların tevlidetmiş olduğu boşluklar ek 23 
madde ve bir de geçici madde ile yeniden 
ve yeni bir görüşle düzenlenmektedir. Bu ba
kımdan birçok eleştirmeci arkadaşlarımız mez
kûr kanun tasarısı üzerindeki tenkidlerini lüt
federlerken sanki Türkiye'de iskân mevzuatı 
b7,3lı başına, yeniden ve toptan ele alınıyor-
muşçasına görüştüler. Halbuki isin esas mahiye- | 

ti, umumi görünüşü, bu biraz evvel arz ettiğim 
esaslara istinadetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de büyük 
bir iskân dâvası mevcuttur ve bunun mütera* 
kim, münazaalı yığmak teşkil eden pek çok me
seleleri vardır. İktisadi, sosyal ve kültürel ne
denlerle geniş bir maziye dayanmaktadır. Böy
le geniş ve mühim meseleleri birden bire bir 
kanun tasarısı ile ve bir kanun tasarısının gö
rüşülmesi vesilesi ile dile getirilip, halledilme-
sindeki güçlüğü yüce takdirlerinize sunmak is
teriz. 

Komisyonumuzda bu kanun tasarısının mü
zakeresi sırasında komisyonumuz üyeleri ta
rafından Hükümete pek çeşitli sorular tevcih 
edilmiş ve bu sorular gerektiği şekilde cevap
landırılmıştır. 

Memleketimizin dağınık ve gelişigüzel iskân 
düzenini yeni bir esasa bağlamak ve bâzı im
kânlar sağlamak üzere Hükümetçe yapılan 
etüt ve öteden beri kazanılmış tecrübelere isti
naden hazırlandığı anlaşılan bu kanun tasarısı 
ile iskân meselelerinin hallinde kolaylıklar sağ
lanması, yeni bâzı imkânlar getirmesi suretiyle 
yapıcı bir esasa istinadedilmesi öngörülmekte
dir. 

Şimdiye kadar olan çalışmalarda daha ziya
da iskân meselelerinin dıştan gelecek göçmen
ler nazarı itibara alınarak düzenlenme yolu ve 
esasları üzerinde durulduğu ve fakat ilk iskân 
meselelerinin lâyiki veçhile mevzuatta ihata 
edilemediği ve kavranamadığı bir haki
kattir. Bu tasanda bu 3 ncü maddenin değiş
tirilmesi vesilesiyle, bu iç iskân meselelerinin 
yeni baştan ele alındığı, yeni imkânlar sağlan
dığı ve yeni bir düzen ve yeni bir tefekkür esa
sına göre bu iskânın ekonomik, sosyal ve kül
türel gelişmelere de yardımcı olması ve niha
yet iskân birliklerinin modern esaslar gereğin-
ci müstahsil üniter varlıkları haline getirile
rek, gerek millî ekonomi içerisinde yeterli ve 
gerekse milletlerarası iktisadi hayatın düzen
lenmesinde bunun faydalı roller oynaması esas 
alınmış bulunmaktadır. 

Gene bu tasarı üzerindeki esasların, bundan 
evvelki müzakerelerde Yüce Meclislerin tas
dik ve tasvibine sunulmuş bulunan, Birinci ve 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânlarında tavsiye 
edilmiş bulunan tedbirler ve Yıllık Kalkınma 
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Plânlarında öngörülen diğer esaslı ve yan ted- j 
birlerin ışığı altında hazırlandığı anlaşılmakta
dır. 

C. H. P. kanadından değerli görüşlerini lüt
fetmiş bulunan Saym Gündoğan, bu kanun ta
sarısı üzerinde bâzı mütalâalar ileri sürmüşler 
ve bu mütalâalarını esas itibariyle İM katego
ride hulâsa etmiş bulunmaktadırlar. Bunlardan 
birisi olumlu istikamette olan görüşleri, diğeri 
de olumsuz yönde cereyan eden görüşleridir. 

Genel olarak bu tasarının, sosyal adalet il
kesine aykırı olabileceğini ve adalete aykırı 
hükümler taşıyacağını ve Anayasa bakımından 
da bâzı çelişmelerle mahmul bulunduğunu be
yan ve ifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Gene iskânın 1923 ten bu yana kadar olan 
tatbikatında Devletin bu meseleyi bir ücrete 
tabi olmadan, parasız olarak ifa ettiğini ve fa
kat bu getirilmiş olan tasarı ile iskânın paralı 
bir şekle ifrağ edildiğini beyan ve ifade etmiş
lerdir. 

Ancak olumlu yönünün, terk edilen iç is
kânda zaruri kamulaştırmanın ek 1 nci madde 
ile öngörülmüş olmasını, vatandaş lehine müs
pet tesirleri olabilecek bir davranış olarak tav
sif etmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, genel görünüşü itiba
riyle ve umumi hatları itibariyle komisyonu
muz bu kanun tasarısının Anayasaya aykırılı
ğı, sosyal adalet ilkelerine uygunsuzluğu ve 
adalete mugayirliği noktayı nazarlarına katıl
mamaktadır ve bu kanun tasarısının genel 
esprisi, böyle bir mahzur taşımamaktadır. Bu 
itibarla, kendilerine bu görüşlerinde iştirak et
memekteyiz. Eğer böyle olsa idi, o takdirde 
komisyonumuz tasarıyı reddeder ve Anayasaya 
aykırı olup, olmadığı noktasındaki görüşünü I 
kesin olarak tesbit etmek bakımından, bu ta
sarıyı Anayasa ve Adalet Komisyonuna da ha
vale edebilirdi. Böyle bir tutum ve davranış 
olmamış ve böyle bir düşünce de komisyonu
muzun müzakerelerinde serdedilmemiştir. Bu, 
burada tamamen yeni bir görüş olarak ortaya 
çıkmaktadır. Fakat komisyon olarak bu nokta
yı nazara katılmadığımızı arz etmek isterim. 

iskânın, iç iskânın bâzı kolaylıklar temin 
ettirilmek suretiyle paralı hale getirilmesi espi-
risi, şüphesiz tasarının bir özelliğini taşımak
tadır ve bu noktayı nazar doğrudur. Ancak ta- j 
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sarıya hâkim olan umumi tefekkür tarzı göz 
önünde tutulduğu takdirde, iskândan sonra bu 
meselede iskân edileceklerin müstahsil hale 
getirilmeleri, gerek zati ve gerekse millî eko
nomi bakımından faydalı birer çalışma sahası
na ve imkânına sahip kılınmaları için de bir
çok önemli tedbirleri tasarı getirmiş ve bu pa
ralı iskânın da tazyik edici şekillerde değil, ga
yet insaflı ve teşvik edici, onları rahat ve hu
zura ulaştırıcı, rahat ve kolay bir şekilde borç
larını eda edici bir hale gelmelerini teminen 
pek çeşitli tedbirleri de birlikte getirmiş bulun
maktadır. Bu itibarla Sayın Gündoğan'm bu 
nokta üzerindeki görüşlerine de katılmamıza 
imkân bulunmamaktadır. 

Saym Gündoğan, bu kann tasarısının bir 
politik felsefe ve partiler arasındaki iskân poli
tikasının anlaşılması bakımından düzen değişik
liği probleminin iktidar partisi tarafından da 
karşılanması şeklinde kabul edildiği noktai na
zarını belirtmişler ve bunda C. H. P. nin fikri
yatına dönüldüğü gibi bir noktai nazar beyan ve 
ifade etmişlerdir. Takdir buyurursunuz ki, Ko
misyonumuz, Yüce Senatonuz adına bu tasarıyı 
tetkik ederken, hiçbir veçhile partilerin tefekkü
rüne dâhil ve onların düşünce tarzlarına göre 
bu tasarıyı incelememiş, ancak objektif, ilmî ve 
teknik esasları nazarı itibara almak suret, jle bu 
kanunu kendi süzgecinden geçirerek huzurumda 
getirmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, biz fcüyls 
bir mülâhaza içerisinde, böyle bir düşünce içeri
sinde bulunmadık. 

Maddeler üzerindeki görüşlerini beyan ve 
ifade ederlerken Sayın Gündoğan, evvelâ 1 nci 
ek maddenin hakikaten faydalı ve lüzumlu ol
duğu üzerinde durdular. Ancak bu maddenin 
(C) fıkrasındaki hükmün - ki, bu metinde var
dır, vaktinizi israf etmemek için metni ve bu fık
rayı okumuyorum, - bu hususun burada, (0) 
fıkrasında yer alan hükmün, tesbit edilmesine 
imkân olmadığını bildirdiler. Halbuki, şimdiye 
kadar yapılan tatbikatta ve çalışmalarda müte
hassısların (C) fıkrasındaki unsurları ve hali 
tesbite muktedir oldukları ve tesbit edebildikle
ri ve düzenli bir iskân politikasının tatbikatı 
bakımından da böyle bir tesbitin yapılmasının 
zaruri olduğu anlaşılmış, filhal (C) fıkrası tasa
rıdan çıkarıldığı takdirde iskân bakımından bir
takım yığınakların, lüzumsuz teşevvüşlerin mey-
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dana geleceği anlaşılmıştır. Meselâ sıtma erc-
dikasyonu, seçim kütükleri, köy salmalarına ait 
kayıt listeleri, ilkokullardaki çocuk kayıtları ve 
diğer nüfus kayıtları ve Köy Kanunu gereğince 
muhtarlıkça tutulmakta olan kayıtların (C) fık
rasındaki esasların tesbiti bakımından yardımcı 
olabileceği ve büyük karineler teşkil edeceği an
laşılmış bulunmaktadır. 

Yine Sayın Fikret Gündoğan Beyefendi, bu 
maddenin 3 ncü fıkrasında, zor durum halinin 
yönetmelikle belirtilmesi, noktasına takıldılar ve 
bu yönetmelik yerine kanunla düzenlenmesi nok-
tai nazarını savundular. Aksi halin suiistimale 
yol açabileceği hususunu dermeyan etmiş bulun
maktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunla ilişkisi bu
lunan 4753 sayılı Kanun hükümleri de tetkik 
edilecek olursa, bu kabil hallerin ve vaziyetlerin 
daha iyi tanzim edilebilmesi yönetmeliklere bı
rakılmıştır ve aynı müşabih ve mümasil hüküm
lerin 4753 sayılı Kanunda da aynen muhafaza 
edildiği görülecektir. Bu bakımdan bu tenkid-
lerine de Komisyon olarak iştirak etmemekteyiz. 

Muhterem Gündoğan, ek madde 2 deki «Köy
sel alanda iç iskânın düzenlenmesi ve köy geliş
me merkezlerinin kurulması için» ile başlıyan 
madde metnindeki esas fikrin, C. H. P. nin seçim 
bildirgesinde dermeyan edilmiş bulunan köy -
kentler görüşü ile alâkalı bir noktai nazarın bu 
tasarıda da aynen benimsenmiş olması muvace
hesinde, iktidarın da bu noktai nazara iltifat et
miş bulunduğu hususunu dermeyan etmiş bulun
maktadırlar ki, ek madde 2 nin, (A), (B) ve (C) 
fıkralariyle ve bu kanunun diğer madde ve hü
kümleriyle, bu noktai nazar üzerindeki görüşlere 
Komisyon olarak katılmadığımızı arz etmek iste
riz. Biraz evvel de arz ettiğim veçhile, bu nok
tainazar, yani siyasi partilerin değişik görüş açı
sından iskân politikasını mütalâa etmiş olmala
rı keyfiyeti, tamamen tarafsız ve objektif esas
lara dayalı olarak inceleme yapan Komisyonu
muza hâkim olmamış bulunmaktadır. Buradaki, 
tasarıdaki görüşü Komis37'on olarak da uygun ve 
muvafık mütalâa etmiş bulunmaktayız. 

Yine Sayın Gündoğan, ek madde 2 nin sonla
rına dorğu «... köy nüfusunun çoğunluğu tara
fından istenildiği takdirde...» şeklindeki ibareye 
takılmak suretiyle, bu meseleye iltifat etmiye-
ceklerini bildirmişlerdir. «Köy nüfusunun ço

ğunluğu tarafından istenildiği takdirde...» Köy 
nüfusunun çoğunluğu meselesinin tesbiti hakkın
da gerçi muhtelif hatip arkadaşlarımız tarafın
dan değişik görüşler ileri sürülmüştür. Fakat 
Sayın Gündoğan, «Köy nüfusunun çoğunluğu 
tarafından istenildiği takdirde» ifadesinin bâzı 
uygunsuz tatbikata yol açabileceği ihtimalini de 
belirtmişlerdir. Burada kanun tasarısının esas 
esprisinin, istenilmeye bağlı bir iskânı öngörmüş 
olması ve köyde yaşıyanların bucakta yaşıyan-
lann veyahut da başka yerlere iskân edilecekle
rin rızalariyle, kendi arzulariyle başka yerlere 
gitmelerinde, şüphesiz ora nüfusuna kayıtlı ve 
orada bilfiil yaşıyanların oranlarının tesbitinin 
kabil ve mümkün olduğu tabiîdir. Ancak % 100 ü 
gitmek istediği takdirde yapılacak düzenleme ve 
plânlamalarla bunların öncelik kazanacağı, buna 
mukabil gittikçe düşük oranlarda vâki tesbitler-
de de bu önceliğin yavaş, yavaş ve tedrici bir su
rette kaybedileceği tabiîdir. Bu pratikte çalı
şan görevli ve yetkili organların ve kimselerin 
tesbitten sonra yapacakları düzenlemelere bağlı 
bir tatbikat görecek ve eşit olarak uygulanacak. 
Bu itibarla her hangi bir uygunsuzluğa sebebi
yet vermemiş olacaktır. 

Sayın Gündoğan, ek madde 3 teki eğitime 
dokundular ve eğitime dokunduktan sonra, bu 
noktanın normal olduğunu, eğitilmeden bu tat
bikatın yapılamsyacağınm tabiî olacağını naza
rı itibara aldığımız takdirde, eğitimleri meselesi
ne neden fazla dokundukları noktai nazarını Ko
misyon olarak ihata etmemizde mazur görülme
mizi istirham edeceğim. Gayet tabiîdir ki, kül
tür kalkınmanın esasını teşkil edeceği cihetle, 
her vesile ile iskân edileceklerin gereken eğitim
lerden ve kurslardan geçirilerek onların geliş
tirilmeleri ve göç edecekleri yerlerde intibakla
rının sağlanmaları kadar tabiî ve normal bir hu
sus olamaz; ek madde 3 te yer alan bu hususu 
da aynen kabul etmiş bulunuyoruz. 

Altıncı bir nokta; ek madde 8 in (H) fıkra
sında itirazı oldu; tesbit edebildiğimiz veçhile. 
Orada Sayın Gündoğan'm, «H fıkrasının Arsa 
Ofisi Kanunu ile çelişkisi vardır, bu meseleyi 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü yapsın imar ve is
kân Bakanlığı bu mesele ile uğraşsın» tarzında 
bir ifadesini tesbit etmiş bulunuyoruz. 6830 sa
yılı Kanun hükümlerine göre, özel ve tüzel kişi
lerden kamulaştırılacak veya yönetmeliğe göre 
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satınalmacak arazi ve arsaları kapsayan bu fık
ra hükmünün, haddi zatında Arsa Ofisi Kanunu 
ile bir çelişkisi mevcudolmayıp, daha ziyade şimdi 
Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü, Köy İşleri 
Bakanlığı camiasında görevlerini ifa etmiş bu
lunmaktadır. Bu, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
ise İmar ve iskân Bakanlığı bünyesinde vazife 
görmektedir. Her ikisinin görev alanları, vazi
fe alanları biribirinden farklı ve meşgul olduk
ları âmme hizmetleri çeşitlidir. Bu itibarla bu
rada (H) fıkrası ile her hangi bir çelişki olduğu 
kanısında bulunmamaktayız. 

Yedinci bir nokta olarak, Sayın Gündoğan ek 
madde 9 da tevakkuf ettiler ve burada «özel is
kân fonu meselesine» değindiler ve «Bu uygula
mayı kim yapacak?» dediler. Bunun cevabı ek 
11 nci maddede mündemiçtir. Şüphesiz Köy İş
leri Bakanlığı tarafından bu, tebliğ edilmiş ola
caktır. Bu husustald görüşüne cevabımız bu ol
maktadır. 

Sekizinci bir nokta olarak, Sayın Gündoğan 
tarafından ek madde 11 de «Bu kanun ile T. O. 
Ziraat Bankasına verilen işler, bankanın asli gö
revlerindendir.» ifadesinin kanun metninde yer 
alış sebebi üzerinde durdular. Hatırlanacağı 
veçhile bu kanunun yerine getirmeyi istediği gö
revlere müşabih hizmetler misillû iş yapan ve iş
lemde bulunan 4753 sayılı Kanunda da aynı hük
mün mahfuz bulunduğu malûmdur. Bu itibarla 
burada da aynı usul ve esasın vaz'edilmiş olma
sında bir sakınca görülmemiştir. 

Dokuzuncu bir nokta olarak; «ek madde 14 te 
taksit borcu verilmezse ne olacak?» şeklinde so
ru sormuş bulunmaktadırlar. Şüphesiz bu mev
zuatta erteleme sebepleri mevcut ise, borcun te
cili kabildir. Bu sorunun karşılığı da 16 ncı mad
dede mündemiç bulunmaktadır. 

Onuncu bir nokta olarak; Sayın Gündoğan 
tarafından ek madde 15 te yer alan kooperatifçi
lik mevzuuna takıldılar ve «bu kooperatifçilik 
düzeninin C. H. P. nin bir görüşü bulunduğunu 
ve A. P. tarafından benimsendiği» noktai nazarı 
beyan edildi yine takdir edeceğiniz üzere, koope
ratifçilik sistem ve modellerinin uygulanması 
esasları, Yüce Meclislerden geçmiş bulunan Beş 
Yıllık Kalkınma Plânlarında ve yıllık icra pro
gramlarında öngörülmüş ve diğer mevzuatta da 
bunlar teşvik edilmiştir ve öteden beri teşvik 
edilmektedir. Esas kaynak ve ifadelerini bura

lardan almıştır. Komisyonumuza şu veya bu par
tinin görüşü, noktai nazarı hâkim olarak bir mü
zakere cereyan etmemiştir. Tamamen tarafsız 
bir tetkik icra edilmiş bulunmaktadır. 

Nihayet 11 nci nokta olarak Sayın Gündoğan 
tarafından madde 2 üzerinde durularak burada
ki, «Bu kanuna aykırı diğer hükümler kaldırıl
mıştır.» şeklindeki ibarenin muvafık bir tedvin 
tarzı olmıyacağı üzerinde kıymetli fikirler serd 
etmiştir. Şüphesiz bu maddenin daha vazıh ya
zılmış olması arzuya şayan olurdu. Ancak, mese
lenin müstaceliyeti, tatbikatta aykırılık tevlidet-
mesi ihtimalinin bulunmayışı ve Parlâmentonun 
hakikaten tatili yaklaşmış olması ve bu tasarının 
geçen yasama döneminde kadük oluşu gibi, çok 
mücbir ve haklı sebepler ve zaruri ihtiyaçların 
karşılanması zorunluğu gibi nedenler muvacehe
sinde, Komisyonumuz bu kabil değişiklik görüş
lerine de iltifat etmemeyi uygun bulmuştur. 

Bu suretle Sayın Gündoğan'm lütfettikleri 
tenkidlerden tesbit edebildiklerime, Komisyon 
adına cevaplar arz etmeye gayret ettim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın özden arkadaşı
mız tarafından da çok değerli ve kıymetli fikir
ler dermeyan edilmiş bulunmaktadır. Kendile
rine müteşekkiriz. «Komisyon raporunun kısa 
oluşundan» yakındılar. «Vâzıı kanunun maksadı
nın anlaşılabilmesi için Komisyon raporlarının 
açık ve mufassal olması» tezini savundular. Biz 
de arkadaşımızın bu görüşlerine katılmaktayız. 
Fakat müzakere etmekte bulunduğumuz kanun 
tasarısının evveliyatı nazarı itibara alındığı ve 
gerek genel esasları ve gerekse her bir maddesi 
üzerinde Hükümet gerekçesinde ve bundan ev
velki komisyon raporlarında muktezi bilgilerin 
bulunduğu ve Komisyonumuz tarafından da ay
nen bunlar benimsendiği cihetle, o noktai nazar
ları ve görüşleri tekrar etmekten, Komisyonu
muz içtinabetmiş ve bu şekilde kısa ve müfit 
olur düşüncesiyle benimsediği tasarıyı, özet ha
lindeki bir raporla, huzurlarınıza getirip tak
dim etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla raporu
muzun kabulünü istirham ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Özden arka
daşımız tarım reformundan bahsettiler. «Esas 
itibariyle böyle palyatif ve kısa kanunlarla bir 
kalkınmanın ve iskân meselesinin çözümlenme
sinin mümkün olmadığı» noktai nazarını savun
dular. 
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Şüphesiz bu, 2510 sayılı Kanunun bütün hü
kümlerini ilga etmemektedir. Ancak, üç madde
sini kaldırmakta bunun yerine bâzı lüzumlu 
ve zaruri yenilikler getirmekte, halkın ihtiyacı 
için hayati önem taşıyan tedbirleri vazetmekte
dir. Bu bakımdan tarım reformuyla bu tasarı
nın bir alâkası mevcut değildir. 

Köylünün kültürel bakımdan geliştirilmesi 
noktai nazarına işaret ettiler ki, şüphesiz Ko
misyonumuz da bu görüşe katılmaktadır. Ama, 
tasarımız böyle bir meseleyi halletmek için hu
zurunuzda bulunmamaktadır, sadece iskân meşe" 
lelerine değinmektedir. 

«Sosyal adaletin sadece tarım reformuyla 
gerçekleşeceğini» ifade ettiler ki; bu noktai na
zar tabiî kendilerine ait bulunmaktadır. Komis
yonumuz bunun hakkında bir mütalâa serdet-
meye mesul bulunmamaktadır. 

Esas bakımından ileri sürdükleri görüşlerin
de, «ek ikinci maddenin (a) fıkrasında hizmet
lerin pahalıya malolacağı tabirinin muvafık bir 
ifade olmadığını, pahalıya malolsa da bâzı hal 
ve şartlar altında icabeden hizmetlerin ve te
sislerin yapılması gerektiğini» beyan ettiler. Bu
radaki kasıt, bir meselenin ucuzluk veya pa
halılığı noktai nazarına dayanmak suretiyle 
meseleyi çözmek değil, esas itibariyle bu tasarı
nın heyeti unıumiyesi mütalâa edildiği takdir
de görülecektir ki, vatandaşların iskân mesele
lerinin ve dâvalarının hallinde fiyat faktörü 
esas rolü oynamamakta, esas itibariyle onların 
huzur ve saadete kavuşması ön plânda tutulmak
tadır. Bu bakımdan biz, ikinci maddenin (a) 
fıkrasında bahsedilen bu tabirden kendilerinin 
anladığı mânada bir anlam çıkarmamaktayız. 
Yine aynı maddede köy nüfusunun çoğunluğu 
üzerinde durdular. Ölçmek nasıl olacaktır? «Bir 
teklif vazedeceklerini» söylediler, plebisit üze
rinde durdular. 

Şüphesiz köy nüfusunun çoğunluğunun tesbi-
tinde ilmî ve teknik esaslar va'zedilmiştir. Bu 
kanun da, o noktai nazardan hareket etmek su
retiyle en uygun ve muvafık olan metodu va'-
zetmiş olacaktır. Tatbikat ona yönelmiş olacak
tır. Komisyon olarak bu mütalâada olduğumuz 
için, buradaki fıkrayı aynen kabul etmiş bulu
nuyoruz. 

Yine, «kredi için kıstas nedir?» buyurdular. 
Kredi için kıstasların umumi esaslar olduğu 

tabiîdir. Kredi mevzuatında bunlar da açıklan
mıştır. Bir iskân tasarısında bütün tef erruatiyle 
bunlara imkân verip, gereken teferruatı tesbit 
etmeye imkân olmıyacağı tabiîdir. 

Sayın özden, ek madde 2 nin (B) fıkrası
nın 2 nci bendinde yer alan «kendi evini yapa
na yardım» ifadesi ile nasıl bir tatbik vazedile
ceği noktasında durdular. Tahsisat kâfi değildi, 
böyle bir hüküm vazedildiği takdirde tatbikatı 
daha şümullü ve geniş bir şekilde yapmak im
kânı var mıdır» dediler. Realist ölçülere sığ
ması ihtimaliıiin zayıf olduğu intibaını veren 
görüşlerde bulundular. 

Gayet tabiî, plânlı bir devrenin tatbikatın
da her şeyin Anayasa gereğince imkânlarla ve 
bütçe mülâhazaları dâhilinde yapılacağı bir gö
rüş olarak benimsendiği içindir ki, (B) fıkrası
nı da Komisyonumuz aynen benimsemiş bulun
maktadır. 

Ek madde 3 de, ilk fıkranın komplike bu
lunduğu üzerinde duran Sayın özden, nasıl tat
bik edilecek, dediler. Bu işlerin yönetmelikle 
düzenlenmesi keyfiyetinin muvafık olmıyacağı 
mütalâasını ileri sürdüler. 

Bu, şüphesiz değerli bir görüştür. Tüm me
seleleri, ekonomik, kültürel ve sosyal meseleleri 
halledilmiş, düzene sokulmuş ülkelerde tatbika
tın her safhasının kanunlarda gösterilerek icra 
edilmesinin uygun olacağını Komisyonumuz da 
benimsemektedir. Ancak, Türkiye gibi henüz 
gelişme safhasında olan ve değişik pek çok fak
törlerin meselelere tesir ettiği bir ülkede bâzı 
iş ve işlemlerin kanunun âmir hükümleri dâhi
linde tamamen yönetmeliklere veyahut da tü
züklere bırakılmış olmasında, elâstiki bir idare 
hukuku tatbikat alanına kavuşturulmasının, 
idarede rahatlık ve kolaylık sağlıyacağı tabiî
dir. 

Bu itibarladır ki, Sayın özden'in bu görüş
lerini Komisyonumuz ancak bu tarzda değerlen
dirmektedir. 

Tesbit edebildiğimize göre Sayın özden, ek 
madde 8 in (E) bendine de değinmiş bulunmak
tadırlar. Burada göllerin kurutulması veya Dev
letçe kurutulması ve nehirlerin doldurulması ile 
meydana gelen arazi noktai nazarında durarak, 
bunu tamamen hukukî açıdan eleştirmiş bulun
maktadırlar. 
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Halbuki, bu işlem, tasarmın tatbikat hüküm
lerini kapsıyan bu madde, daha ziyade teknik 
elemanlara Mtabedebilecek ve tatbikatı onlar 
tarafından yürütüleceği içindir ki, nehir yatak
larının ve bâzı dere yataklarının ıslahı ile ka
zanılacak arazinin burada kasdedilmiş olduğu, 
tabiîdir. Yoksa, büsbütün bir nehir ve dere ya
tağının doldurulması meselesi değil, bâzı sel, de
re ve feyezan yataklarının doldurulması mese
lesidir. Günkü, Türkiye'de şiddetli bir erazyon 
mevcuttur, toprak kayıpları vardır. Bunların 
türlü tedbirleri vardır. İmar ve İskân Bakanlığı 
aynı zamanda bu toprakların muhafazası ile de 
şüphesiz alâkalıdır. Bu bakımdan, buradaki ifa
denin teknik mahiyetini buraya Komisyon ola
rak zabıtlara tescil bakımından arz ve ifade et
miş bulunmaktayız, 

Madde 9 da, son fıkrada, yine yönetmelik 
üzerinde durdular. 

Yönetmelik hakkındaki görüşlerimizi arz et
miş bulunuyoruz. 

Ek madde 10 üzerinde durdular. Bütçede öde
nek var mı, diye sual sordular. 

Eğer geçici madde nazarı itibara alınacak 
olursa, bu sorunun da cevabının geçici mdadede 
bulunduğu görülecektir. 

Yine Sayın özden, ek madde 12 üzerindeki 
bâzı ifade ve ibare yanlışlıkları üzerinde durdu
lar. 

Kendilerine iştirak etmemiz tabiîdir. Meselâ, 
meblâğlar, tazminatlar gibi ifadeler üzerinde 
durdular. Ama, maattessüf memleketimizde tat
bik edilmekte bulunan kodifikasyon, kanun yap
mak tekniğinde ve hukuk lügati bakımından, 
şimdiye kadar parlâmentolarda sarf edilmiş ifa
deleri, değerli bir hukukçu olan münekkit ar
kadaşımızın, bu tâbirlerin ve bu şekildeki ifade
lerin geçebildiğim nazarı itibara alarak, kanu
nu geri çevirme bakımından bunun bir vesile 
sayılmaması suretiyle, kabulünü ben de Komis
yon adına istirham etmekteyim. 

Ek madde 13 de, rayiç bedel üzerinde dur
dular ve bir de buradaki faize takıldılar. 

Burada, şimdiye kadar uygulanan faiz had
leri c/c 2,5 dur ve rayiç bedelinin ihtilâfa sebeb-
olacağmı söylediler. 

Bunların da ne suretle tâyin edileceği ken
di hususi talimatlarında yazılıdır ve tatbikattan 
alman neticeler, bu tatbikatın bu şekilde kanun

larda geçmesi suretiyle düzenlenmesinin müm
kün olduğunu göstermektedir. 

Burada yine ek madde 14 üzerinde durdular. 
Maliye Hazinesi adına olan ifadeden ne kasde-
dildiği, soruldu. 

Gayet tabiî ki, davacı Maliyedir. Bu, başka 
mevzuatımızda da mevcuttur. Bu bakımdan bu
rada Hazinenin istihdaf edilmiş olduğu mu-
sarfahtır. 

Yine madde 15 deki, kooperatif üzerinde 
durdular ve bu kooperatifin hangi tip koope
ratif olduğu noktası üzerinde sual sordular. 

Bunlar da projeler üzerinedir. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Hükü

metimiz, konuşan sayın senatörlerin konuşma
larına yazılı olarak cevap verecekler. (C.H.P. sı
ralarından «müdahale etme, hepimiz dinlemek
teyiz» sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FİAK 
ATAYURT (Devamla) — ... Bu, iskânın dayan
dığı projelere bağlıdır. Kalkınma hangi tip pro
jelerle, kooperatif modelleriyle ve şekilleriyle 
vukubulacaksa onlar tarafından yapılacaktır. 
Bu itibarla, sadece «kooperatif» denmesi ile ka
nunda geçmiştir. Haddizatında, tatbikat, proje
leri neyi emrediyorsa, hangi tip kooperatifi gös
teriyorsa, o tip kooperatiflerin kurulması esastır. 

Yine Sayın özden madde 2 ye takılmışlardır. 
Buna ait cevaplarımızı arz etmiş bulunuyo

ruz. 
Muhterem arkadaşlar, Saym Ağanoğlu, Sa

yın Bingöl, Sayın öztürkçine ve Sayın Dikeç-
ligil Tbu kanun tasarısının lehinde mütalâlarda 
(bulunmuşlardır. 

Biz de kendilerine bu noktada iştirak et
tiğimizi komisyon olarak arz ederiz, öztürk
çine 'nin cevaplarını, diğer arkadaşlarıma arz 
ettiğim cevaplar içerisinde bulmamız kabildir. 

Uzun maruzatta bulunmak mecburiyetinde 
kaldığım için özür dilerim. Ama, burada gö
rüşlerini beyan eden arkadaşlarım çok uzun 
süre konuşmuşlardır. Tesbit edebildiklerime 
verdiğim cevaplar bundan ibarettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Açık oylarını kullanmıyan sa

yın üyeler? 
Sayın Bakan, buyurunuz. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Ankara) —Muhterem Başkan; muhterem se
natörler; Geçici Komisyon Başkanı Sayın Meh-
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met Faik Atayurt, kanun tasarısı dolayısiyle 
söz alıp görüşlerini ifade buyuran değerli sena
törlere cevaplarını arz ve beyan etmiş olması 
itibariyle sadece sayın komisyon başkanı ile 
iştirak halinde bulunduğumu ifade etmek ve 
böylece müzakeratı uzatmamak kararı ile huzu
runuzda bulunuyorum. 

Muhterem senatörler, Sayın C. H. P. nin 
değerli Grup Başkanvekili Fikret Gündoğan 
bir evvelki toplantıda benim .bütçe konuşma
ma temas etmeyi uygun mütalâa etmişler ve 
bu kürsü üslubuna ve kısmen karşılıklı beşerî 
münasebetlerimize de uygun düşmiyeceğini tah
min ettiğim ve fakat son derece zarif bir hare
ketle Senato Başkanı tarafından zabıttan çıkar
tıldığını gördüğüm «hacil» kelimesini kullan
mamış olsaydı çok iyi olurdu. Bu kanunu sü
rüncemede bırakmamak ve karşılıklı münakaşa 
yapmak suretiyle de arkadaşlarımı işgal etmek 
kararlılığında değilim. Mamafih, bunu da kısa 
bir şekilde ifade etmek ve huzurunuzdan 3 - 5 
dakika içerisinde ayrılmak kararındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gündoğan 
öyle anlaşılıyor ki, bu kanunu hazırlıyan bilir
kişiler, teknik adamlar bizim beyannamemizi 
geçirmek suretiyle Türk sosyal hayatına, yer
leşim düzenine esaslı bir düzen değişikliği for
mülümüzü A. P. iktidarının ve hıısusan Köy 
işleri Bakanlığının bütçe müzakereleri sırasın
da, fevkalâde yüksek bir inanç ve anlayış eda
sı ile reddettiği ve hattâ bizim bu görüşleri
mizi istiskale tabi tuttuğu bu «köykentler» 
konusunun nasıl şimdi bir kanun teklifi ola
rak geldiğini görmek hazindir, buyuruyorlar. 

Muhterem senatörler, bu kanunun köy -
kentlerle alâkası yoktur. Bu «köy - kent» tâbi
ri 1969 senesinde sayın Cumhuriyet Halk Par
tisinin seim beyannamesiyle de, Türk siyasi ha
yatına yeni bir fikir getirmemiştir. 1967 sene
sinde Kasım ayında basılarak yayınlanan ve 
Parlâmentodan geçen ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında, bu tarifler var. Bu tariflerin hep
si var. Bu kanunun tarifleriyle kabul edilen bu 
kanunu, Cumhuriyet Halk Partisinin de var
sa reylerinin iştirakiyle çıkarttık ama, siyasi 
iktidarımızın çıkarttığı bir kanundur, program
dır. 

Bu itibarla yeni teknisyenleriniz, bizim se
çim beyannamemizde ileriye sürdüğümüz husu-
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su aldıklarından dolayı son derece başarılıdır, 
diyorlar. Teknisyenleri ttakdir ettikleri için 
kendilerine teşekkürlerimi arz etmek isterim. 
Ancak, bu kanun 1957 yılında da Büyük Millet 
Meclisine tevdi edildi, 11 Ekim. 

Halk Partisinin 1969 senesinde, ifadesini 
bulduğu köy kentleri mevzuubahis değildi. 
Yani biz modelimizi 1969 senesindeki formül
lerinden faydalanarak almadık, diyorum. Al
sak da fazla hatalı bir hareket de esasında ol
maz. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — önemi yok. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPANLİ 

(Devamla) — Hiç önemi yok. Yani nerede dü
zenini bulursak oradan alırız. Şimdi yalnız bu 
sloganı Halk Partisinin, bizim plân, progra
mımızdan aldığını ifade etmek istiyorum. Ve 
bunda da... 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Buna da lü
zum yok. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Devamla) — Buna da lüzum. Buna da insan
ları küçültecek ve siyasi teşekküllere bir sui-
zannı dahi davet edecek hal mevzuubahis de
ğildir. Balanız plân vs sonra Cumhuriyet Halk 
Partisinin köykenti ne diyor? Onu okuyaca
ğım. Daha evvel söylenmek bir kazanılmış hak 
mânasına geliyor ise o hak bizimdir. Halk Par
tisinde de bunu uygun görmüşler, seçim be
yannamelerine, plâna uygun olarak almışlar 
ve pek de iyi etmişler. 

RIZA ISITAN (Samsun) — 15 senelik plân
dan almışlar. Mesele yok. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURAN KAPANLİ 
(Devamla) — Şimdi anlaşacağız Sayın Rıza 
Isıtan. 

İkinci Beş Yıllık Programın, 188 nci say
fasından başlayıp devam eden kısımda «Sanayi
leşme ile birlikte, tarımda da bünye değişikli
ği olmaktadır. Kırlar, kırsal yerleşimler bu
günkü fonksiyonlarından farklı olarak şehre 
yönelmiş yerleşmeler durumuna gelme ve fonk
siyonlarını en iyi görebilecekleri merkezlere 
yığılma eğilimindedirler. Bu eğilim, kamu ya
tırımları ve düzenlenmesiyle desteklenecektir. 
Birinci derecede, tarım ürünleri sanayii belirli 
sürede diğer hafif sanayilerin çevresinde küme
lenebileceği birer nüve olarak düşünülecek, 
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yerleşme plânlan alt yapı sağlanan kamu hiz
metleri buna g"öre yapılacaktır.» 

Ayrıca, 1968 icra plânında, «Sayfa 64, ted
bir numarası 207. Köyle yapılmakta olan yol, 
su, elektrik gibi altyapı yatırımlariyıe, okul, 
sağlık ocağı, okuma odası, tarım kredi satış 
kooperatifleri gibi sosyal ve ekonomik nitelik
teki yatırımlarda, ekonomi sağlayıcı araştırma
ları yapmak ve gerekli tedbirleri almak, yatı
rım gücünü artırmak yönünden gereklidir. Bu
nu sağlamak için Köy işleri Bakanlığının yü-
rütücülüğünde Bayındırlık, Millî Eğitim, Sağ
lık, Tarım ve imar bakanlıklariyle, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtının katılacağı bir kurul, bölgesel 
özellikleri de dikkate alarak, maliyet düşürü
cü tedbirleri, gerekli araştırmaları da yaptıra
rak testbit edecektir. Bu yöndeki çalışmalara 
devamlılık kazandırılacaktır. Dağınık bir dü
zenlik gösteren köy yerleşim düzenini belirli 
ölçüde ve olumlu yönde etkilemek için tarım 
kooperatifleri, sağlık ocakları, v. s.» 

Bunları 1967 senesinde siyasi iktidar olarak 
Adalet Partisi prensip itibariyle kabul etmiş, 
dilimlerini ayırmış, bu sene üçüncü dilimini 
tatbik ediyoruz ve bu, biraz evvel arz ettiğim, 
kurul da filhal faaliyettedir. 1971 senesi için 
de emredici hüküm getirmiştir. 

Yani biz bir formülden faydalanıyoruz ama, 
kendi bulduğumuz formülden faydalanıyoruz, 
bunu arz etmek için huzurunuzu işgal ettim, 
saygılar. 

EKREM ÖZDEN" (istanbul) — Komisyon 
başkanı bu türlü söylemedi. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURAN KAPANLİ 
(Devamla) — Ben Hükümet görüsünü arz et
tim, Sayın Özden. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz, Sayın Gündoğan bu
yurun, 10 dakika. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Grup adına mı istiyorsunuz? 
Buyurun. 

(A. P. sıralarından «Grup adına son söz ol
maz» sesleri) 

AHM3T IfCJSBET TUITA (Ka^amonr) — 
Sayın Balkan, vaktiyle grup adına son n':z ver
miyordunuz. 

BAŞKAE — Son söz üyenindir. Sayın Gün
doğan mümkünse sunu... 

FİKE3T GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başka 
türlü söz vermek mümkün değil mi? 

BAŞKAM — Hayır, sos verij^ornm size. Yal-
nm mümkün olduğu kadar 10 ile 15 dakika ara-
smda bitirin. Bir kim zaman içinde. Sözü veri
yorum, vermiyor değilim ds. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ÂDINA FÎI'Zl^-T GÜHDOÖAN (İstanbul) — 
^aym. Davran, değerli arkadaşlarım; bir taraf
tan -ayet i'nemli bir kanun tasarısını sevk et
miş elmanın gururunu, şerefini tanıdıklarını 
ifa :1e eden ve böylece Türk sosyal ve ekonomik 
hayatma yenilik getirdiklerini söyîiyenlerin, 
uir taraftan bidm tenkidlerir.ıise kısa cevaplar 
vererek ve vakit kaybetmeye mahal vermemek 
için diya ba^ay^p ama, en g'sniş tenkidlerde 
bulunanlara bu kürsüden neden dolayı kısa 
müddet içinde cevap vermem isteniyor anlamak 
mümkün değil. 

Bildiğiniz kadariyle bu kanun tasarısı ..,.. 
(A. P. sıralarından, «Usul hakkında söz isti

yorum» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika usul hakkında fik
rimi ifarle edeyim. Son söz üyenindir, hükmü 
îotihükte mevcuttur. Gruplar, Hükümet ve ko
misyon sözcülerinin sözleri kendilerinin muta
bakatları olmadan kısıtlanmaz, hükümleri mev
cuttur. Son söz üyenindir, tabiri içerisinde grup
lar da d:\hildir. Gruplar adma son söz söylen
mem diye bir kayıt mevcut değildir. Sadece Sa
yın Gündoğan'dan ricamı.?;, bu yasanın çabucak 
çıkabilmesi için sözlerinin biraz as bir zaman 
içine abumasrdır. Yoksa 10, 15 dakika derken, 
kendisinin mutlaka bu dakikalarla bağlı olma
dığını ve fakat gimün bu geç saatinde de ko
nuşmalarının uzun olmamasını rica etmiş bulu
nuyoruz, Buyurun Sayın Gündoğan. 

CUMHURİYET HALE PAETÎSİ GRUPU 
ADTNA FÎ'îBET GÜNDOĞAN (Devamla) — 
1967 den beri çıkarılmak istenilen bir kanunun 
bup;ün müstacel h."^Q gelmesi dahi izahı müm
kün olmıyan bir tutum ve davranıştır, Kaç 
defa kadük olduğunu biliyoruz, biz bu kanu
nun, Ama bu kanun ürerinde 

BABKAH — Sayın Gündoğan, bir dakikanı
zı. riea edeyim. Oylanın kullanmıyan sayın üye-
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ler?... Açık oylarını kııllanmıyan sayın üyeler?... 
Acık oylama işlemi bitmiştir. Buyurun Sayın 
Gündoğan. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA FİKRET GÜFDOĞAN (Devamla) — 
Ama bu kanun üzerinde bu acele konulma mec
buriyeti yüklemenin, biraz evvel arz ettiğim se
bep muvacehesinde, anlamı yoktur. Mamafih 
elbette söyliyeceklerimden fazla zaman işgal 
etmek niyetinde değilim, elimden geldiği kadar. 
Bütün itirazlara ya da görüşlerimizi ifadeye za
man ayıracağım ve fikirlerimizi beyan edece
ğim, 

Önce komisyon üyesinin sözünden .başlamak 
isterim, Ondan sonra da Sayın Bakanın. Şimdi 
burada bundan üç ay evvel cereyan eden bütçe 
müzakereleri sırasında, aramızda şiddetlice bir 
münakaşa konusu olan köykent ismi ile an
dığımız, bulundukları yerde kalkınmaları müm
kün olmıyan köylerin ve 70 000 parçaya bağlı 
olan yerleşim köy biçiminin yeni bir düzen 
"oÂıde ele alınması konusunda partimiz tara
fından ileri sürülen ve seçim beyannamesinde 
yerini alan yeni görüşümüzü çok şiddetle ve 
bizi itham ederek ve âdeta Türk köylüsünü 
arzusu hilâfına zorla muhacerete sevk eden bir 
parti görünümü iarende takdim ettiler, efkârı 
umumiyeye. BMm de zaten köykentler konu
sunda ya da bu kanunun maddesinde ele alın
dığı üzere, getirilen tekniğe karşı itirazımız 
değil, aksine bizim partimizin kendi beyanna
mesine geçirdiği fevkalâde güzel bir sosyal ted
birin Adalet Partisine mensup bir bakan tara
fından, bütçe müzakerelerinde bszi, köyde yaşı-
yanları zorla başka yere nakletmek istiyen ce-
berrut bir parti görünümü içinde göstermeleri
ni tenkiden burada dile getirmiştik ve sözleri-
m:o de öyle sadece güzel konuşanların ve saire-
nin istifade ettikleri biçimsel esaslara dayama-
mıştık. 

Bizzat bu Senatonun 39 ncu Birleşiminde, 
5 . 2 , 1970 tarihinde, yapılan müzakereleri 
kapsıyan tutanaklara dayamıştık. Sayın Bakan, 
tutanaklarda aynen, «Muhterem senatörler, kö
yün İstenilecek yere götürülen bir coğrafi ünite 
değil, aksine, duyan hususi bir yaşama ve ha
yat felsefesine sahip canlı, vakur bir varlık ola
rak kabule mecburuz. Türk köylüsü kendisine 
münasip görüneni değil, kendisine en uygun 

olanı» dıîye başlamış; devam ederek, «Yani bir 
espri uğruna, güzel konuşuyorum esprisi uğ
runa yanlış tarifleri slogan olarak sokağa ver
memekte, inanınız, hudutsuz fayda var. Toprak 
bu nizam içerisinde, bu anlayış içerisinde işliye-
n:Vn olamaz. 

Köy kentleri adını verdiğimiz merkezlerin 
kurulmasını istiyoruz buyurdular. Zamanımın 
kısa oluşu itibariyle de köy kentlerinin neye de
lâlet ettiğini bilemediğim için arzı cevap ede-
miyeceğim. Ama, biz köyü, biraz evvel tarifini 
yaptığım gibi, taşınabilir bir hükm* kişiliği haiz
dir tasnifine tabi tutmuyoruz. Yani, köyü iste
diğin yere götür, istediğin yere kaldır. Bunu, 
siyasi felsefemiz içerisinde, uygun mütalâa et
miyoruz.» demişlerdir. 

Biz tenkidlerknizi buna dayamıştık. Yoksa 
hani biz güya tefsir yoliyle bu kanundaki bir 
hususu A. P. iktidarına mensup bir bakanın ma
sum olarak kabul ettiği halde, şimdi kabul et
miyorlar bV: durum içinde mütalâa ederek kar
şısına çıkmış değiliz ve hemen söylüyorum. 

Sayın Bakan, siz bMm adma köykent de
diğimiz ve bu kanun da açık ve kesin olarak ye
rini alan, bulundukları yerde kalkındırılması 
mümkün olmıyan ya da altyapı yatırımlarının 
götürülmesinde büyük masraf olduğu hesabe-
dilen yerleşim yerlerM bir merkezde toplama 
ve yeni bir yerleşim düzeni kurma anlayışımızı, 
bütçe müzakerelerinde reddettiğiniz halde bu 
kanunla getirdiğiniz ve tıpatıp bizden beyanna
memizde yazılı olduğu üzere, bulundukları yer
de kalkındırılması mümkün olmıyan ya da alt
yapı yatırımlarının getirilmesi büyük masraf
lara baliğ olan yerleşim yerlerini tarif ettiğsniz 
veçhile, kanunda yazılı olduğu veçhile, bir yere 
getlvnıeyi kabul ettiniz. Bunu ancak ve ancak 
Türkiye'de bir düzen değişikliği gereğine inanan 
C. H. P. nin inanışlarının doğru olduğunun si
zin tarafınızdan dahi, reddetmiş olmanıza rağ
men, bir kere dahi bu kanunla kabul edilmiş ol
ması bakımından belirtmek istiyorum. Yitne o 
konuşmanızda, toprak reformuna karşı durma
nızı, jine konuşmalarınıza dayanarak burada 
dile getirmek istiyorum. 

Evet bizim C. H. P. olarak, inandığımız ta
rımsal alanda düsen değişikliği .anlayışımız ba
şında, temelinde toprak reformuna dayalıdır. 
Toprak reformu olmaksızın Türkiye'de sanayi-
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leşmenin mümkün olmıyacağını, Türkiye'nin 
kalkınması demek olan köylü kalkınmasının 
mümkün olmıyacağını, Türkiye'de feodal çağ
dan kalma üretim biçiminin değişmesinin mo
dern tarımsal üretim ilişkilerine geçmenin baş 
şartının toprak reformu olduğunu bir daha tek
rar ve tekrar arz ediyorum. Bizim toprak re
formu inanışımız ne bir espiri, ne de güzel söz 
uğruna kabul edilmiş bir fikir değil. Aksine 
Türkiye'nin tarih içinde gelişimi ve oluşumuna 
bakarak, en gerçekçi ve en akılcı usullerle sap
tadığımız, kendimize iman olarak yazılı bel
gelerimize geçirdiğimiz bir düzen değişikliği ara-
cımızdır. Toprak reformu yapılmadan Türki
ye'de hiçbir şey yapılamıyacağma, mazur gö
rünüz, ya da başka bir anlama almayınız, Allaha 
inandığınız kadar inanıyoruz. Hemen söy-
liyeyim tarım reformu adı altında, toprak re
formunu eşitlemeye ve böylece bizim toprak 
reformu isteklerimize, ya da inancımıza, tarım 
reformu düşüncesi ile karşı çıkarak, kamu 
oyunda reformist gözükme emelleriniz, arzunuz 
aslında bir aldatmacadır. Çünkü, ciddi olarak 
bilinen bir hakikat şudur ki, tarım reformu adı 
altında söylenmek istenen şeylerin esası, her 
Hükümetin is başında bulunduğu zaman tarım
sal alanda güdeceği birtakım politikalar mec
muasından ibarettir. Binaenaleyh tanm refor
mu dediğiniz zaman, meselâ; tohumu daha iyi 
bir cins hale getirmek, ya da tanmsal üretimde 
inputlan, âlet edevatı daha ucuza imâl edici 
bir düzeni sağlıyabilmek, ya da gübreleme, 
ilaçlama gibi konularda tarımsal alanda çalı
şanlara bâzı kredi v. s. imkânları sağlamak, ya 
da smayileşme gereği olarak tanmsal üretim 
araçları yapımı için yatırımlarda bulunmak gibi 
şeyler, tarım reformu değildir, özellikle tarım 
reformu dendiği zaman akla gelen şey belki müs
temlekelerde tarih içinde görülmüş bâzı de
ğişikliklere ıtlak olunabilir. Nasıl ki lâtin Ame
rika ülkelerinden bâzıları, bu arada Küba ve 
diğer ülkelerde, sömürge idareleri altında tek 
mahsûl üretimi zorunluluğunda bırakılan ül
keler, sömürge olmaktan kurtulur kurtulmaz 
çeşitli tarım, yapmaya başlamışlardır. Sömürge
cilerin o ülkelerde en çok muhtaç oldukları zi
rai ürünü üretmek üzere zorla kabul ettirdik
leri tarımsal ürün üretim biçimini sömürge kal
kar kalkmaz poli kültür, çok yönlü ziraate ge

çirmek belki bir anlamda tarım reformu olabi
lir ama, bir ülke düşünün ki çok eskiden beri, 
Osmanlı İmparatorluğundan beri, tarımda bâzı 
politikaların güdülmesine başlanan bir ülkede, 
her gelen hükümetin yanına bir yenisini ilâve 
ederek daha kolay ziraat yapılır bir hale getir
mesine reform denmez. Neyi yeniden tenkil 
edeceksiniz? Biz söylüyoruz üretim biçimini, 
üretim ilişkisini, yeniden biçimliyeceğiz; reform 
yeniden biçimlemek demek. Siz neyi tarım re
formu ile yeniden biçimliyeceksiniz? Buğday 
üretimi yerine pamuk üretimi mi ikame ede
ceksiniz Ya da bütün ülkede tütün üretimini 
kaldırıp yerine nohut üretimini mi koyacaksı
nız? Böyle bir cebir yoluna mı girmek istiyor
sunuz? öyle yapmıyacaksınız; ne yapacaksınız? 
«Tohum ıslâhına gideceğiz.» Efendim, tohum ıs
lahı . Türkiye'de yapılagelmekte olan bir ame
liyedir. Sonra biz söylüyoruz; tarımsal üretim 
ilişkilerinin değişmesinin toprak reformuna bağ
lı olduğu bizim kendi gerçeklerimizden çıkardı
ğımız ve başka türlü de üstesinden gelemiyece-
ğimiz tanmsal kalkınmanın zorunlu gereğidir. 
Soruyoruz; Türkiye'de 20 yıldan beri iktidar
da bulunan partiler neden dolayı, hattâ imkân
ları eskisine nazaran ziyadeleştirdikleri ve ta
rımsal alana doğru bir açılma yaptıkları halde, 
tarım sahasında plânın öngördüğü hedeflere 
ulaşmak şöyle dursun, çok daha gerilere düşül
müştür. Demek ki, Türkiye'nin derdi, tarımsal 
alanda üst yapı kurumlarında bâzı düzeltmeler 
değildir. O itibarla tarım reformu aldatmaca
sını, bir kere daha ifade ediyorum, Türkiye'de 
Adalet Partisinin her gittiği yerde, halka ilet
mesine toprak reformu aracı ile karşı çıkacağız. 
Bu toprak reformuna allerji duyan Adalet Par
tisinin kendi öz felsefesi ile çelişkisini s^yleme-
den geçemiyeceğim. Neden telâş içindedirler? 
Daha çok mülk sahibi, daha çok tarımsal üre
timi artmcı tedbirler anlamına gelen reforma 
karşısınız? Yani, burada oturupta, şimdi kaç 
dönüm arazide ne biçim tarım yapılırsa ne ka
dar verim elde edilir, niçin Avrupa'da, Ameri
ka'da, diğer tarım yerlerinde neden dolayı belli 
sahalarda, belli üretim yapılması teknikleri ge
liştirilmiştir ve bunlann temelinde nasıl toprak 
reformları yapılmıştır, edilmiştir, bunları an
latmama lüzum var mı? Bilmiyorum., Bu ka
dar mı? Hayır. Bu kadar bilgisiz değilsiniz. 
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Hayır. Aslında tarımda süratle kapitalistles-
meyi ve köylünün, küçük köylünün fukaralaşma-
sını, fakirleşmesini öngören bir partisiniz de, 
ondan. Evet, istiyorsunuz ki, biran evvel bü
yük toprak sahipleri çoğalsın, var olanlar da
ha da çoğalsın. Hele meselâ; birtakım girdi
leri ucuz hale getirdiğiniz takdirde, ondan yal
nız büyük üretim aracı olan toprak sahipleri 
istifade etsin. İste biz buna karşıyız. Neden 
karsısınız? Çünkü, memleketin gerçekleri böy
le olduğu gibi, Anayasanın bir maddesi de 
bunu açıkça ortaya koymuş ve Devlete görev 
olarak vermiş de ondan. Diyor ki Anayasanın 
maddesi; «Devlet, toprağın verimli olarak iş
letilmesini gerçekleştirmek...» (A. P. sıraların
dan «Allah, Allah» sesleri) Verimli toprak iş
letimi ancak toprak reformu sayesinde olur. 
Başka türlü olmaz, 1 ilâ 100 dönüm arasında 
tarımda çalışan aile miktarı S milyonu müteca
vizdir. 1 ilâ 100 dönüm toprağı işliyen 3 mil
yon tarım üreticisi sınıfı olan bir ülkede, top
rak reformu yapmadan verimli zirai çalışma 
yapılamaz. Anayasa daha ileri gidiyor, « . . . top
raksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çift
çiye toprak sağlamak amaçlariyle gereken ted
birleri alır». Neredesiniz? 5 yıldan beri de ik
tidardasınız. Yeter toprağı olmıyan çiftçilerin 
adedini size şimdi söyliyeceğiz. 

Az topraklı çiftçiyi söylİyeceğim,, toprak
sız çiftçiyi de. Kaç çiftçiye hangi araçla, ken
dinize ait araçla, ne kadar toprak verdiniz ve 
bu Anayasa emrini nerde yerine getirdiniz? 
Eğer bana çiftçiyi topraklandırma Kanunu 
gereğince şurada veya burada, sonradan yine 
tekrar ellerinden geri aldığınız, bâzı arazi da
ğıtımları söyliyecekseniz bu sizin hazinenize 
olumlu hareket olarak yazılmaz. Bildiğiniz gi
bi, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nuna toprak reformu olarak başladınız ama, 
bugünkü gibi karşımıza dikilen feodal, beyle
rin ve ağaların kastre ettiği bir kanun saye
sinde bunları veriyorsunuz, işte biz o gün da
hi başarmayı kasdettiğimiz toprak reformu
nu yapacağız, bunu bilesiniz. 

Şimdi, başka hususlara da değinerek söz
lerimi bitireceğim. Sayın Komisyon Başkanı, 
bu kanunun, 3 tane iskân kanunu maddesini 
değiştirdiğini söylediler. Bence hata ediyor

lar. Çünkü bu kanunun şimdi okuyacağım mad
desi, sanıldığı, gibi ve birinci maddesinde ya
zıldığı gibi, baraj mıntakalarında ve sair is
timlâk mıntaklarmda bulunan çiftçilerin ya 
da kişilerin paralarını özel fona terkederek 
başka yere naklini öngören teknik getirmi
yor. Bildiğiniz gibi, 2510 sayılı Kanunun hü
kümleri muvacehesinde muhacir sıfatını haiz 
kişilerin dahi, yani yurt dışından gelen kişi
lerin dahi, bu kanuna göre iskân edilmesi em
rediliyor, bu kanunla. Ek madde 19 da, «Bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra 2510 sa
yılı iskân Kanununa göre,, iskân hakkını ik-
tisabedeceklerle, bu kanunun şümulüne giren
lerin İskaları, bu ek kanun hükümlerine göre 
yapılır.» deniyor. E, o takdirde siz bedava is
kân, parasız iskân esasını değiştirirken, neden; 
hayır, biz yalnız baraj, fabrika ve sar tesisle
rin yapılması sırasında istimlâk edilen arazi 
sahiplerini iskân için bu kanunu çıkardık. O iti
barladır ki, kendilerine ödediğiniz istimlâk be
delini özel iskân fonuna yatırarak başka yer
de yapacağımız iskân muamelesi sırasında, o 
verdiğiniz araç, gereç ve toprağın bedeline sa
yacağız diye iddia ediyorsunuz? Edemezsiniz. 
Çünkü 2510 sayılı Kanuna göre iskân hakkını 
iktisabeden muhacire dahi bu kanunun uygu
lanacağını söylemişsiniz. O zaman ben sizin 
karşınıza çıkarım. Ne derim? Siz 1923 ten bu 
yana bu ülkeye dışarıdan gelen, imparatorluk 
bakiyesi olarak dışarıda kalıp da buraya ge
len, Türk, Müslüman ırkdaşlarımız, vatandaş
larımız oluyor, bilâhara tabiî, muhacirlerin yer
leştirilmesi için uygulanan bedava iskân esa
sını nasıl değiştirirsiniz? Değiştiremezsiniz. 
Çünkü başka yerden gelip, burada yerleşmek 
hakkını iktisabedenlere, bugüne kadar beda
va toprak veriniz, araç, gereç veriniz; e, bun
dan sonra geleceklerin sanki durumlarında 
bir değişiklik varmış gibi, şimdi parası mu
kabilinde iskân edeceksiniz. Hadi bunu yeni bir 
teklif olarak getiriyorsunuz. Sosyal Devlet il
kesi ile aykırı değildir, diyorsunuz. Şimdi oku
mak suretiyle size ifade edeceğim; Anayasa
nın maddesini de nazarı itibara almıyorsunuz. 
Her şey iyi ama, peki bu muhacirlerle; fabri
ka, baraj ve saire inşaat yerleri olarak yer
leri istimlâk edilenlerin, yani eline para ve
rilenlerin, durumu bir mi? Bunda müsavat var 
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mı? O zaman şöyle yapmanız lâzım. Bu ek 19 
ncu maddedeki esası kaldırınız, bundan mu
hacirleri değil; baraj, fabrika ve saire yapıl
ması suretiyle istimlâke uğrıyan yerleri sa
hiplerinden para ile istimlâk edeceğiz. Onu 
anlarım, hattâ o zaman da Sayın Tanyeri'nin bi
raz evvel bana hatırlattığı gibi, bu kanunda 
başka düzenleyici hükmün getirilmesi lâzım. İs
timlâk ettiğiniz toprağın bedelinin ziyade ol
duğunu, yüksek olduğunu biran için kabul 
edelim, yeni vereceğiniz toprağa nazaran. O 
zaman artan parayı geriye vermiş olabilirsi
niz, verebilirsiniz. Ya tersine ise. İstimlâk et
tiğiniz toprağın bedeli az da, yeni iskân ede
ceğiniz toprağın bedeli yüksekse, o adama da
hi, yani fabrika, baraj ve saire inşaat sebebiyle 
yerleri istimlâk edilenlere dahi, bir külfet yük
leteceksiniz. Yani siz smai kalkınma için bu
nu yapıyorsunuz, iyi güzel. Ama, adamı ye
rinden ederken başka yere gitmeye mecbur 
ediyorsunuz. 

Bunu anlıyorum, memleket kalkınması için 
fedakârlık yapsın, adam. Ama, bir de külfet 
yükletiyorsunuz. Buradan kalkacaksın, gide
ceksin yerin 100 liradır. Gittiğin yer 1 000 lira
dır. G00 lira bana öcliyeceksin. Adalet mi bu? 
Yoksa ben bu kanunu methüsena ettim. Cid
den böyle bir eksiklik içinde yaşıyordu Türkiye. 
Yani, baraj fabrika, v.s için istimlâke tabi tu
tulan kişilerin topraklarını, adamların elinden 
alınca, alahâlihi terk ediyordu. Şimdi ne güzel 
şey, ne güzel bir teknik bu. Ama, adaletli ol
ması lâzım değil mi? Bu bakımdan tenkide şa
yandır. Ama nasıl oldu, bunu Sayın Komisyon 
Başkanımız, ki gayet dakik bir insandır ve bi
raz evvel söylediği gibi de, kendisinin ifade 
ettiği gibi, o her türlü parti mülâhazasının dı
şına çıkarak tamamen, Genel Kurula niyabet 
eden komisyon yetkisiyle ve düşüncesiyle ha
reket ederdi, bunu anlamadım. 

Son maddedeki «bu kanuna muhallif hü
kümler mülgadır» sözünün filhakika hukuka, 
kanun tekniğine aykırı olduğunu, ama zaman 
geçeceği ve buradan tekrar tadil edilerek Mec
lise giderse kanunun çıkması güçleşeceği için, 
bunu olduğu gibi bırakıyoruz, dediler. Bunu 
anlamak da tabiî çok zor ama, böyle bir zaru
ret var idiyse, bunu Mecliste görmediler mi 

Sayın Bakan, komisyonlar, bunu tedvin eden 
insanlar? Buna şaşmak lâzım. 

Köy kentler, birleşik köy birimlerinin ku
rulmasını biz de öngörüyorduk; İkinci Beş 
Yıllık Plânımızda vardı diyen Bakana bir hu
susu da hatırlattıktan sonra, buradan ayrıla
cağım. Sayın Bakan, ikinci Beş Yıllık Plânda 
bu esas tamamen yok. Birinci Beş Yıllık Plân
da daha sarih var. ikinci Beş Yıllık Plânda 
bir nebze, bir başka biçimde ele alınmış ama, 
bir anda yaptığım tetkike dayanarak söylüyo
rum; bir anda Millet Meclisi metninde yani, 
Hükümet tasarısında bu köy tapulaştırılması-
na dair bir madde, bir fıkra görmedim. Gö
zümden kaçmış olabilir. Siz söylediğiniz için 
şimdi baktım. Yanılmadığımı sanıyorum, ama 
yanılmasam da bunu zaman kısalığına veriniz. 
Neden dolayı Hükümet tasarısına koymadınız? 
Koymadınız çünkü, geçen konuşmamda da be
lirttiğim gibi aslında siz bu işin farkında bile 
değilsiniz, iktidar olarak. Bunu bu memlekette 
cidden iyi hizmet ettiklerine kaani olduğumuz 
ve bu memleketin işlerini yürüten teknisyen
ler, teknokratlar getirmişlerdir. Bu itibarla 
bence, yine tekrar edeceğim, bu memleket on
lara siyasi iktidardan daha çok şeyler borçlu
dur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Konuşacak mısınız, Sayın Ba
kan? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Ankara) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Birinci madde (A) bendinin «köy nüfusu
nun çoğunluğu tarafından seçimle istendiği» 
takdirde olarak tashihan ve «seçimle» kelimesi
nin ilâvesiyle kabulünü arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Sayın Özden, verdiği önerge
de «istenildiği takdirde» yerine» tarafından se
çimle istenildiği takdirde» şeklinde birinci mad
denin ek ikinci maddesinin, (A) fıkrasının, 
üçüncü sayfasındaki 4 ncü satırın, düzeltilme
sini istemektedir. Komisyon katılıyor mu efen
dim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAİK 
ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkade alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Birinci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanunda yer alan hiz
metler için 1970 yılı Bütçesine konan ödenek
lerle halen T. C. Ziraat Bankasında kendi evi
ni yapana kredi yardımı hesabında bulunan ve 
bu hesaptan şimdiye kadar verilmiş olan kre
dilerden tahsil olunacak meblâğ özel İskân Fo
nuna devrolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — 2510 sayılı Kanunun 15, 29 ve 
39 ncu maddeleri tadilleriyle birlikte ve bu ka
nuna aykırı diğer hükümler kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısının leh ve aleyhinde söz isti
yen?.,, Yok, Tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının ikinci oylamasına 109 sayın 
üye katılmış 104 kabul, 4 ret, 1 çekinser oy tes-
bit edilmiştir. 

2. — Toprak ve İskân İşleri Genel müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısının Mill&t Meclisince' 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/274; Cumhuriyet Senatosu 1/1118) (S. 
sayılı : 1145) (1) 

Gündemle ilişkin bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Toprak ve iskân İşleri Genel müdürlükleri

nin birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının basılarak dağıtımı 
yapılmıştır. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gelen kâğıtlar arasından gündeme alınmasına 
ve önemine binaen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesinin teminini arz ve teklif ederim. 

Köy işleri Bakanı 
Ankara 

Turhan Kapanlı 

(1) 1445 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nuncladır. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının gündeme 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon raporu üzerinde söz istiyen?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edece
ğim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergede ivedilik hususu da bulunmaktay
dı. İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Toprak ve iskân işleri Genel müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısı 

Madde 1. — Toprak ve iskân işleri Ge
nel müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 
5613 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin, 
Merkez Kuruluşu kısmındaki 5 nci dereceden 
1 aded 80 lira aylıklı başmüfettiş kadrosu kal
dırılmış ve aynı cetvele ilişik cetvelde, kadro 
unvanı, aylığı, sayısı ve derecesi yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.,. 
Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımlandığı ayın 
son günü yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısının leh ve aleyhinde söz isti
yen?... Yok. Kanun tasarısının tümünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oyunuza arz edilecektir. 

3. — Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî 
ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/151; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1119) (S. Sayı
sı : 1446) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

(1) 1416 S. Sauaılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Yüksek Başkanlığa 

ilişik 1446 S. Sayılı kanun tasarısı tabedi
lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik
le, ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ticaret Bakanı 
Çankırı 

Gürhan Titrek 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu ka
nunu bugün değil, bundan daha önceki bir gün
de çıkarmak arzusundaydık. Ama olmadı. Ka
nunu çıkaracağız. Fakat bu kanun kimseyi 
memnun etmiyecektir. Sonunda düzeltmek için 
ele imkân ve fırsat kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Daha vaktimiz vardır, görüşe
biliriz. Şimdi, mevzu önergenin gündeme alın
ması hususudur. Buyurun, eğer önergenin aley
hinde konuşacaksanız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Arz et
tim, önergenin aleyhinde; kanunun aleyhinde 
değil. Mühim o]an bir kanun çıkacaktır. Arzım 
kanunun aleyhinde değil, önergenin aleyhinde
dir; gereken önemin verilmemesinin aleyhinde-
yim, 

BAŞKAN — Komisyon raporu basılmış ve 
dün dağıtılmıştır, önerge vardır. Önergeyi okut
tum, Gündeme alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Komisyon raporunu okutuyorum, efendim. 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 8 .6 .1970 
Esas No, : 1/1119 

Kayıt No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1970 tarihli 93 ncü 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Çiftçilerin Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kredi ko
operatiflerine olan borçlarının taksitlendirii-
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mesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumu
zun 10 . 6 . 1970 günü yapmış olduğu toplan
tısında ilgili temsilcilerin de iştiraki ile tetkik 
ve müzakere edildi. Tasarının genel gerekçesin
de belirtilen hususlar ve buna mütedair temsil
cilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyo
numuzca da uygun mütalâa edildiğinden mez
kûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Edirne 

Nafiz Ergeneli 
Kâtip 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Ordu 
Bekir Sıtkı Baykal 

Ankara 
tsmail Yetiş 

Sözcü 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 

Muş 
İsa Bingöl 
Tabiî Üye 

Şükran Özkaya 
Trabzon 

Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tümü 

ürerinde, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Gündo-

ğan, buyurun. Söz alanlar Sayın Gündoğan, Sa
yın Sarlıcalı, Sayın Dikeçligil. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN

DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; saat 18,30, Senato Genel Kuru
lunun çalışma müddetinin bitimine yarım saat 
var demektir. Şimdi biz bu yarım saat içinde 
bir kanunu, öyle bir kanun ki. Türkiye nüfusu
nun asgari % 70 ini ilgilendiren bir kanunu, 
bu yarım saat içinde müzakere edeceğiz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sabaha kadar otu
ruruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hinin 
istical ediyoruz biliyor musunuz? Köylü borç
larının bir kısmının ertelenmesini kapsıyan bu 
kanunu, biran evvel çıkarıp da muhterem köy
lümüze yarar sağlamak için. Bu, köylüye ya
rar sağlamak için sevk edildiği iddia edilen ka
nun, aslında ne dereceye kadar köylüye yarar 
sağlıyacaktır, daha doğrusu böylesine palyatif 

tedbirlerle köylünün, çiftçinin dertlerine deva 
bulunacağını sanmak hakikaten bir aldanma, 
bir avunmadır. Ama, ne kadar kurtarırsak kâr
dır hesabı 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Ne yapalım, 
zaten 20 kişi ile çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, Saym Kor, lüt
fen. Rica edeyim efendim, müdahale etmeyin. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Zaten ekse
riyet de yok, bir de müdahale ediliyor. 

BAŞKAN — Saym Çağatay rica edeyim. 
Saym Kor, rica edeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunu 
da bir name nimet sayarak ve yapılan şu işlemi, 
efkârı umumiyede, belki bütün ayrıntılarına 
giremediği için, bir nevi kanun aleyhindeymis 
gibi görünmesini önlemek için, su sıkışık saatte 
bu önemli kanunu görüşmek zorunda kaldığı
mızı hüzünle ve esefle kaydetmeden geçemiye-
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Senato Genel 
Kurulu acele ediyor, ya da bakan ve bakanın 
mensubolduğu grupu acele ediyor. Simdi ortaya 
koyacağım vesika ile neyin üzerinde acele et
tiklerini, acele etmeye hakları olup olmadığını 
anlatacağım. : 

Efendiler, şimdi elimizdeki kanun tasarısı 
Senato Komisyonunda hiçbir değişikliğe uğra
madan noktası, virgülü olduğu gibi muhafaza 
edilmek suretiyle huzurunuza getirilmiştir. Çok 
acele çıkarılmasını istediğimiz bu kanun tasa
rısı üzerinde Senato olarak Millet Meclisinden 
bir tek kelime dahi farklı görüşümüz yok muy
du? Bu kaçıncı kanun tasarısıdır, böyle Millet 
Meclisinden geldiği gibi kabul ettiğimizi bili
yor musunuz? Sanıyorum ki, müzakere edilen 
kanunların % 90 ı böylece kabul ediliyor, işte 
bizim çok önemli olduğuna kaani olduğumuz 
bu kanunu daha geniş zamanda enine boyuna 
tetkik ettikten sonra görüşme isteğimiz aslında 
Senato komisyonlarının itiyat haline getirdik
leri. Millet Meclisinden gelen metni olduğu gibi 
kabul etme usullerini yıkmak içindir. Yoksa 
kanunun kendisine yahut 2 000 liraya kadar 
borçlu olan kölülerin, çiftçilerin bugüne kadar 
borçlarını şu veya bu sebeple verememiş olma
larının nazarı itibara alınarak, onların bilmem 
kaç seneye ertelenmesini önlemek için değil. Çok, 
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o kadar çok kcylü taraftarı olduğunuzu, çiftçi | 
taraftarı olduğunuz iddia ediyorsanız, Millet 
Meclisinde bütün arkadaşlarımız günlerce mü
cadelesini verdiler, bugün biz burada da mü
cadele edeceğiz; niye 1,3 milyon köylü ailesinin 
500 liraya kadar olan banka borçlarını affet
mek mürüvvetini göstermiyorsunuz, atıfetini 
göstermiyorsunuz? Kaldı ki Sayın Bakanın 
Millet Meclisinde sık sık kullandığı gibi ve bir 
politika aracı olarak karnu oyunu etkilemeye 
çalıştığı gibi «köylü borçlarının ertelenmesi 
ya da bizim iddia ettiğimiz gibi, 500 liraya ka
dar olanların affı Devlet tarafından köylüye, 
çiftçiye yapılmış bir atıfet değildir; 2 000 li
raya kadar olan borçların her hangi bir sebeple 
verilmemiş olanlarının bir miktar taksite bağ-
lanmasını atıfet saymak ise büsbütün hatayı 
azimdir. İste C. H. P. ve A. P. nin daima karşı 
karşıya getirdiğimiz bu kürsüde, her zaman 
ifade ettiğimiz gibi, aramızdaki esaslı, derin 
ve düzene değin sosyo ekonomik inanç farkı 
burada. Siz 2 000 liraya kadar olan borçların 
şimdiye kadar ödenememiş olanlarını bir miktar 
taksite bağlamakla köylüye ciddî yardım yap
tığınız kanısmdasmız; biz ise böylesine bir 
aldatmaca içinde kölüyü avuttuğunuz ve gitgi
de fakirleşen, yoksullaşan Türk kölüsünü daha 
derin ıstıraplara mâruz bırakmadan başka hiç
bir marifetiniz olmadığını söylemekte devam 
edeceğiz. 

Sorarım size 2 000 liraya kadar borcu olup 
da bugüne kadar borcunu cdsrmyen köylünün 
borçlarını taksitlendirme yoluna gitmenizin eko
nomik sebebi nedir, sosyal sebebi nedir, siyasal 
sebebi nedir? Bunu kanuna koydunuz mu? O 
zaman size derhal şu suali açacağım: Eğer 
2 000 liraya kadar borcu olan köylü borcunu 
vaktinde eclememişse, şimdi bir kanun tedbiri 
ile o borcu bir miktar taksite bağlamk zarure
tini duyuyorsanız, o zaman köylü ve çiftçinin 
özellikle tarımda yaşıyan ve memleket nüfusu
nun % 70 irsi teşkil eden insanlar üzerine böy
lesine basit tedbirlerle eğilmeyiniz. Geliniz ta
rımsal sahada derin, geniş, enine boyuna ve 
bütün tarımsal ilişkileri yeniden düzenliyecek 
ve tarımda yaşıyanları insanlık haysiyetine ya
raşır bir eknomik ve sosyal düzeye getirecek 
tedbirleri alalım. 

Türkiye'de gelir dağıimmm en sefil göster
geler arz ettiği bölüm tarım kesimidir. Türki
ye'de 35 milyon insanın % 80 ine yakını tanın
da yaşıyor, bu % 80 ine yalan insanın da % 80 
ininden çok daha fazlası 1 - 100 dönüm toprağı 
kullanıyor. Bunların içinde yüz binlerce top
raksız aile var, bunların içinde yüz binlerce az 
topraklı aile var, yanaşma var, ortakçı var, 
ırgat var, rençber var ve bunlar biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Türkiye'de gelir dağılımında 
en alt dilimlerde bocalamaktadır. Meselâ bun
dan evvelki bir kanun münasebetiyle ifade etti
ğim gibi, Türkiye'de gelir dağılımının en kü
çük dilimini, senede 1 700 lira cavirında olan 
dilimini, sayei iktidarınızda ziraatte yaşıyan-
lara münasip görüyoruz. 

Şimdi Türkiye'de 500 liraya kadar Ziraat 
Bankasına borçlananların, borçlu ailelerinin 
sayısı bir milyonu mütecaviz, Toprak dağılı
mında yetersiz, topraksız, az topraklı insanların 
yaşadığı bir kesimde, kredi dağılımında en az 
payı alan insanların yaşadığı bir kesimde ve 
yerleşim biçimleri bakımından sosyal imkânlar
dan, Devlet imkânlarından en az yararlanan in
sanların yaşadığı kesimde, bütün A. P. iktida
rının marifeti, sadece 2 000 liraya kadar borcu 
olanların borçlarını vermemişlerse onları bir 
miktar taksite mağlamaktan ibaret. Başka bir 
şey değil. 

Şimdi bunu yaptığınız zaman, 2 000 liraya 
kadar borçlan taksite bağladığınız zaman, el
bette ki, 2 000 liraya kadar borçlu olan köylü 
hiç değilse 6 - 7 aylık bir nefes alma imkânı 
bulacaktır. Ama gelecek sene, ondan sonraki 
seneler, daha da güçlenecek bir şartlar baskısı 
altında kalarak yine sizden borç taksiti erte
lenmesini istemiyecek midir? Köylüyü borçlan
dırıp, onun borç ödemekteki aczini bile bile 
mütemadiyen faiz makinası gibi kullanan bir 
düzen yerine, köylüyü çok ender şartlar altın
da borç alan, kendi üretimi ile, kendi emeği ile 
kendisini geçindirebilen bir sınıf haline getir
meye dair düşünceleriniz esaslı tedbirleriniz 
yok mudur? öyle anlaşılıyor ki, 5 yıldan beri 
iktidarda bulunmanıza rağmen, bugün Türk 
köylüsüne yardım, Türk köylüsünü kendi şart
ları içinde kalkındırma olanağını sağlamadığı
nız içindir ki, fevkalâde övündüğünüz kalkın
ma hamlelerinize rağmen, işte 2 000 liralık 
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borcu ertelemek gibi bir zorunlukla karşıkarşı-
ya kalıyorsunuz. Tabu meseleyi 2 000 liralık 
borcu erteliyoruz, erteliyorlar şeklinde alırsa
nız, o sevindirici bir şey gibi gözükür ama, bu 
her sevindirici gibi gösterilen şeyin altında şu 
acı gerçek yatar: Türkiye'nin nüfusu % 3 artı
yor, diyoruz. Nerede bu nüfusun büyük çoğun
luğu artıyor? Ziraat kesiminde, tarım kesimin
de artıyor, köylü kesiminde artıyor. Türkiye'
nin nüfusu % 3 artıyor ama Türkiye'de tarım 
kesiminde 1967 de gelişme hızı % 1 e bile yak
laşmamış. 1968 de % 1,9 olmuş; 1969 da % 1 e 
filân yaklaşmış. Halbuki plânda öngörülen, bil
diğiniz gibi, kalkınma hızı % 4 küsurdur. 

Şimdi bir taraftan nüfusun en ziyade arttı
ğı kesimdir; bir taraftan iktisadi gelişmenin ve 
kalkınmanın en düşük olduğu kesimdir. Bunu 
görüyorsunuz ve bu sebebe mebnidir M, 2 000 
lirayı dahi vâdesinde ödiyemiyen köylüye ya
pısal değişiklik, köklü reformlarla kendi ola-
naklariyle yaşama imkânı vereceğiniz yerde, 
taksit veriyorsunuz, taksitlendirme palyatif 
tedbiri ile köylüyü aldatıyorsunuz, kandırıyor
sunuz. Bu, bizim C. H. P. olarak açıkça orta
ya koyduğumuz gibi, taksitlendirme, borç erte
lemesi teknikleriyle oyalanmayacak kadar, Türk 
köylüsünün zor durumda olduğunu ifade için 
ortaya attığımız fikirlerdir, görüşlerdir. Bu 
şartlar altında taksitlendirmeyi elbette ve he
men biz de kabul ediyoruz. Hattâ biz Millet 
Meclisinde yaptığımız mücadelede ifade ettiği
miz gibi, bugünkü şartlar altında Türk köylüsü
nün 2 000 liraya kadar değil 10 bin liraya ka
dar borçlarının ertelenmesi taraftarıyız. Çün
kü 10 bin liraya kadar kredi alan çiftçinin ade
di azdır. Tahmin ediyorum M, Millet Meclisin
de yapılan münakaşalar sırasında Sayın Baka
nın da ifade ettiği gibi, 10 bin liraya kadar 
borçlu olanların borçlarının ertelenmesi yoluna 
gidilirse Ziraat Bankasının finansman kaynak
larının çok za'fa düşeceği, 2 bin lira ile 10 bin 
lira kredi alanların adedlerinin birkaç yüzbin 
olmasına karşılık, 10 bin liralık borçlar taksite 
bağlandığı takdirde Ziraat Bankasına yüklene
cek külfetin milyarlar olduğu ifadesiyle karşı
nıza çıkacaklardır. O zaman birkaç şeyi ihmal 
etmiş olacaklardır, önce bugün Türkiye'de 10 
bin liraya kadar borçlu olan dediğimiz zaman, 
kredi miktarının ne kadar olduğu, ne kadar ol
madığı hususunu araştırma bakımından ortaya 

1 koyuyoruz. Türkiye'de bugün tarımsal kesim
deki bunalım, biraz evvel arz ettiğim gibi, top
rak reformu, tarımsal girdilerin ucuzlatılması, 
tarım mahsûllerinin fiyatlarının yeniden düzen
lenmesi, bütün tarımsal alanda daha birtakım 
tedbirlerin alınmasına bağlıdır. Bu arada kre
di düzeninde büyük değişiklik yapılması zorun
ludur ve özellikle Ziraat Bankasının ismi böyle 
olduğu için söylüyorum, Ziraat Bankasının 
kredi verme hususunda, daha doğrusu, kredi
leri çeşitli kesimlere dağıtma hususunda, yeni 
bir düzene sokulması zorunludur. Tarımsal kre
dilerin 1963 te 3,5 milyon; 1965 te 4,5 yahut 
5,5 milyon; 1967 de şu kadar milyon, 1970 te de 
10 milyara yaklaştığını söyliyerek tarıma bü
yük kredi dilimi ayrıldığı ifadesi yahut iddiası 
vahidir, boştur. Çünkü tarım kesiminde durum: 
1963 - 1970 arasında fiyatlar bakımından, üre
tim bakımından, nüfus artışı bakımından köylü 
aleyhine gelişmiştir, çiftçi aleyhine gelişmiştir. 
Fiyat artışları köylünün mahsulü açısından ele 
alındığı zaman yüksektir. Yani köylünün mah
sulü az, aldıkları çok değerli bir hale gelmiş, 
yani fiyat artışları köylünün aleyhine işlemiş
tir. 

Bâzı rakamlar vererek, işte buğdayın kilo
sunun 1963 yılında bu kadar 1965 yılında bu 
kadar olduğunu söylemek, bence kısa zaman 
içinde söyliyenin yanma kâr kalmaktan ileriye 
ispatlanmamış ve efkârı umumiyeyi bulandı
ran bir iddiadan başka bir şey değildir. Çok 
açık ve seçik olarak ortaya koyayım. Sa
yın Ticaret Bakanı gibi çiftçilik yapan ki
şiler burada vardır. Biz de bir miktar yapa
rım. 1963 te bir traktör, Ibir pulluk, bir rö
mork, bir çift hayvan, bir inek, bir kilo süt, 
bir kilo buğday kaç kuruştu, Bunları biliyo
ruz biz. Sattık aldık; satıldı, alındı. 

Eğer dar zamanda olmasa idik, şimdi me
selâ, bu tasarıyı dün dağıtmışlar bugün eli
mize geçmiş, gelen kâğıtlardan saat 18,30 da 
gündeme alıp konuşuyoruz. Gidecektik, bize 
o imkân verilmemesine rağmen, rica minnet 
istatistik dairelerine, konjonktür dairelerine, 
ofise, traktör acentalarına ve saireye fiyat
lar arasında mukayese yapabilecektik. Ama, 
gelin görün şimdi saat 18,30 da, 15 kişinin dahi 
bulunmadığı Genel Kurulda, tarımsal ürün
lerin 1963 teki değer fiyatları ile 1970 teki 
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fiyatlarında arada 10 kuruşu dahi geçemi-
yecek kadar cüzi olduğunu; buna mukabil bir 
traktörün 30 bin liradan 60 bin, 70 bin lira
ya yükseldiğini, bir römorkun 2 bin liradan, 
3 bin liradan, 10 bin liraya yükseldiğini, bir 
pulluğun 2 bin liradan 6 - 7 bin liraya yük
seldiğini ifade ettiğimiz zaman, «hayır efen
dim rakamlar öyle değildir, ben Bakanım, 
Ibenim söylediklerim doğrudur» dercesine 
«işte 1963 te bir kilo buğday 67 kuruştu 70 
kuruştu ama, gittiğimiz zaman o kadar para 
vermiyorlardı bize, öyle söylüyorlardı başka 
türlü tatbik ediyorlardı, gerçek fiyat bu 
idi, traktörün fiyatı da budur» diyecekler ve 
biz bu kısa zaman içerisinde, hayır, işte kon
jonktür dairesinin fiyat artışlarını gösteren 
endeksleri, işte istatistik endeksleri, işte şu, 
işte bu demeye fırsat bulamıyacağız. Gelin gö
rün, gelin kabul edin lütfen, 18,30 da böyle 
bir kanunun müzakeresine başlarsanız acaba 
Türkiye'ye veyahut bu kanunu bekleyenlere 
fayda mı yaparsınız, zarar mı getirirsiniz? 
Bunu anlamak tabiî çok güç. 

Çok söz söylemek gereken bir konu ama, 
çaresi yok. Yabancılaşmış, yasama organı 
dahi kendine yabancılaşmış. Mümkün değil. 
Hattâ Devlet memuriyetini ifa ederken in
sanın bulduğu kolaylıkları dahi bulmak müm
kün değil, Yasama Meclislerinde. Kaç Pariö
manterin elinde istediği hususta, en doğru 
bilgileri günü gününe ihtiva eden istatistik! 
malûmat var? Kaç Pariömanterin elinde net 
bilgi var? Kaç Pariömanterin elinde, ne oldu
ğuna dair, icra kesiminde her hangi bir malû
mat var? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Çalışacak 
yerimiz yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
siz oturacaksınız bu kürsüde, yarım saat için
de fiyatlar meselesini, toprak dağılımı me
selesini, üretim ilişkileri meselesini 2 bin lira 
mı, 10 bin lira mı olsun; 500 lira affedilsin 
mi, affedilmesin mi, affedilirse ne olur, atıfet 
mi olur, Ziraat Bankası kimin namına çalı
şır, kredinin en büyük dilimini tüccar mı 
alır, tefeci mi alır, aracı mı alır, çiftçinin 
tefeci elinde, aracı elinde soyulma hususla
rını ve bu iki bin liralık borçların ertelen
mesinin aslında bununla, bu tedbirle köylünün 

— 305 

11 . 6 . 1970 O :1 

sefaletinin giderilemiyeceğini nasıl anlatırsı
nız? 

Köylünün aracı, tefeci elinde soyulduğu
nu Ziraat Bankasının da aracıyı, tefeciyi 
beslediğini, Türk köylüsünü aracı ve tefeci
den kurtarmak için Mithat Paşa tarafından 
kurulduğu gün yapılan bir resmin tamamen 
hilâfına, bir durumun hâsıl olduğunu nasıl 
anlatırsınız, O resimde Mithat Paşayı, bir 
köylüyü ve ayakları dibinde de tefeci yılanını 
görüyorsunuz. Çok manidar bir resim. O za
man, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Türk 
köylüsünün tefeci elinde, aracı elinde ezildi
ği kanısına varılmış, büyük bir devrimci atı
lımla Ziraat Bankası ya da daha evvelki isim
leriyle kredi, ödünç verme sandıkları gibi, bir 
takım teşekküller kurulmuş ve o teşekkülle
rin yararlılığını ispat etmek için, biraz evvel 
ara ettiğim gibi, resim yapılmış, tefeciyi yılan 
diye göstermişler; köylüyü köylü biçiminde, 
Mithat Paşa'yi da tefeci yılanının başını ezen 
adam diye resmetmişler. 

Sonra aracı, tefeci düzeninin behemehal yı
kılması lâzım, özellikle tarım kesiminde tefe
ciden. aracıdan, tarımda çalışanların çektik
lerini dini ayrı gâvur çekmiyor, bu tefecilik 
düzenine son vereceğiz denildiği zaman, C. H. 
P. ini sosyalistlikle, komünistlikle itham etme
ye kalkarsınız. Tefeci düzenini Mithat Paşa'-
ya kadar getirdiğimiz zaman da, o zaman Mit
hat Paşa'nın, tarihte belkide bu yüzden, - bu 
da vardır - Abdülhamit tarafından boğduruldıı-
ğunu da söyliyecek kadar hak kazandırırsı
nız, herkese. 

Onun için böylesine bir sık boğaz içinde bu
nu bize yaptırdınız. Bundan çok muzdaribiz. 

Ben istirham ediyorum, eğer imkân bulabilir
sem birkaç takrir vereceğim. Belki Yüksek 
Senatoda, burada bulunan 15, 20 kişinin dela
letiyle verecekleri oylarla, bizim takrir ka
bul edilir. Bir kere geliniz, Türk köylüsünün 
içinde bulunduğa ıstırabı dindirmek yolunda 
iseniz, eğer bu yol dâhi ferahlatıcı bir yolsa, 
öyle ise, 500 liraya kadar olan borçların affı 
zaruri olmuştur 

Çünkü, bunlar zaten öyle sanıyorumki, yet
kililerin ifade ettikleri gibi, şimdi bu kanunda 
esas alman vaktinde borcunu ödemiyenin bor
cunu ödeme gücü olmadığı için, taksite bağ-
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lama esasına uygun bir teklif olacaktır. Ya
ni bu 500 liralar zaten senelerdir verilemiyen, 
hani nerede ise, batak borçlar kesimine akta
rılmış borçlardır. Onun için bunu affedelim. 
Ziraat Bankasının finansman kaynaklarının 
bu yüzden zarara uğrıyacağını iddia etmek, 
Ziraat Bankasının çok doğru çalıştığını tazam
mum eder. 

Biz Ziraat Bankasının Kromit yolsuzluğunu 
karşıladığını da biliriz. 50, 60 milyon lira, Zi
raat Bankası kesesinden, Kromit yolsuzluğu
nu önlemek için para verdiğini de biliriz. Bil
mem ne yolsuzluğunu önlemek için 50, 60 mil
yon, veren bankanın, 500 liraya kadar borç
ları affetmesi yüzünden güya duçar olacağı id
dia edilen birkaç yüz milyon... 

EKEEM ÖZDEN (İstanbul)) — Hazine ödü
yor zaten. 

FİKRET GÜNDOĞÂN (Devamla) — Gayet 
tabiî. 

İddia etmek bence doyurucu bir iddia de
ğildir.Sonra bu 10 bin liraya kadar olan borç
ların ertelenmesinde finansman bakımından 
çok büyük bir fayda sağlanacağı kanısında
yım. Türk çiftçisinin kredi alma mecburiye
tinde kalmasının sebeplerinden bir kısmını 
anlattım, Diyeîimki, siz düzeni olduğu gibi 
muhafaza edeceksiniz ve Türk çiftçisinin yine 
toprağının Ziraat Bankası tarafından bildiği
miz usullerle yapılan barem değerlerine göre, 
yani teminat karşılığı kredi vermeye devam 
edeceksiniz ve buna da bir tarımsal kalkınma 
aracı olarak kullandığınızı söyliyeceksiniz. 

Yani kimin nerede, kaç dönüm tarlası var
sa, o tarla da Ziraat Bankasının gözünde kaç 
para ederse, onun bilmem yüzde kaçını ona 
kredi olarak vermek suretiyle, eski düzeni de
vam ettirireceksiniz. Hadi diyeîimki, başka ça
remiz yok, elimizde deyin, iktidardasınız, ne 
söylesek kabul etmiyorsunuz. Yapıcı muhale
fet istiyorsunuz. Bundan evvelki kanunda ya
pıcı muhalefet olarak gözüktüğümüzü ifade et
tik. Onu da kabul etmediniz. Şimdi söylüyoruz; 

Bu düzen içinde dâhi, lütfen, şu kredileri 
verdiğiniz insanların eline verdiğiniz para
ların azlığından, vakitsizliğinden ya da zaman
sızlığından, ya da onların işine hiç yaramamak 
gibi bir durumda olduğundan ve bu kredile
rin üretim ve yatırım kredisi olmaktan çok, 

tüketim alanlarına kaydığından bahsettiği
miz zaman, bunu anlamak mümkün olmuyor 
mu? 

Yıllar yılı kredi alan çiftçinin tarlasında, 
üretim araçlarında, ya da diğer mamelekinde 
hiçbir ziyade husule gelmemesi düşündürmü
yor mu, iktidarı? Ben bu çiftçiye yıllar yılı kre
di veriyorum, bu da geliyor işte sene sonun
da aracıya, tefeciye müracaat ederek, yahutda 
ancemaatin denkleştirerek parayı veriyor, ni
hayet kendisinin hiçbir kârı olmuyor ama, Zi
raat Bankasının % 8 den bâzan daha fazlaya 
çıkan faizden başka, hiçbir faydası olmuyor 
bu düzenin demiyor musunuz? 

Şu krediyi nerede kullanması lâzmıgelir; 
daha doğrusu onun o krediyi üretimde kullan
masını sağlıyacak başka tedbirler, yan ted
birler düşünmüyor musunuz? Bu köylüyü borç 
ve faiz makinası gibi kullanmakta ne fayda bu
luyorsunuz? Bu bir zevk midir, yani? O itibar
la bu bozuk düzenin eseri olan 500 liraya ka
dar ve şimdiye kadar ödenmemiş borçların 
affında büyük faydalar var 

Onun için istirham ediyorum, vereceğimiz 
takrire iltifat buyurun ve bu 500 liraya kadar 
olan borçları bir defaya mahsus olmak üzere ba-
ğışlıyalım ve köylünün c borç yükünden kurtul
muş olarak üretime yeni kaynaklar aramasmı 
bulmasını bir nevi kolaylaştıralım, sağlıyalrm. 

Yine 10 bin liraya kadar olan borçların erte
lenmesi için bir imkân bulalım. 

Bunu umumi olarak ve kısa saman içinde, 
bu sürati berkiyye ile geçen kanunlar içine ko
yarak söyliyelim ki, bu kanunun yazılışında da 
bâzı tuhaflıklar var, 

Önce şu birinci madde üçerinde görüşmeme 
müsaadenizi rica edeceğim: Maddede <3292 sayı
lı Kanunun 8 nci maddesinin (a), (b), (c) fık
ralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan kre
dilerden borçlu bulunanların bu kanunun yayımı 
tarihine kadar her ne sebep ve suremle olursa ol
sun vâde?l geçmiş veya ertelenmiş, anaborçları 
2 000 liraya kadar olanlar» denmiş. Bakınız bi
raz evvelki iddiamı doğrulayan bir madde halin
de tedvin edilmiş, bu. 

Yani 3202 sayılı Kanunun (a), (b), (c) benci
lerine göre kredi almış çiftçi demek, bildiğiniz 
gibi edindirme, - öyle diyoruz halk arasında -
çevirme ve diğer iyileştirme karşılığında alman 
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kredidir. E., peki yıllar yılı tatbik edildiği halde, 
bu kredi sistemi iyileştirme ve edindirmede fay
dalı olmadığı görüldüğüne göre, şu 3202 sayılı 
Kanunda yazılı olduğu üzere o gayeye matuf 
bir kredi düzenini getirmiyecek misiniz? O za
man bu maddeyi anlamak daha kolay olmıyacak 
mı? Diyelim ki, getirmiyeceksiniz... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanı
zı rica edeyim. Çalışma saatimiz saat 19,00 a ka
dardır. Bunun devamı için şimdiye kadar her 

hangi bir önerge de mevcut değildir. Bu sebep
le birleşime burada Başkanlık son vermek zo
rundadır. 

Konuşmanıza bilâhara, gelecek birleşim de
vam edersiniz. 

16 Haziran Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Açık oylama sonucu gelecek birleşimde ilân 
edilecektir. 

Kapanma saati : 19,00 

7. — DÜZELTİŞLER 

1. — 1442 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır : 
Sayfa Satır Yanlış Doğru 

2 
3 
4 

16 
23 
12 

taşınma 
uygulanması 
melikte 

taşınmaz 
uygulaması 
melikle 

2. — 1446 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişîer yapılmıştır : 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

24 sükûtunu sukutunu 

^w^< 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.)' 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Tnkaya 
Nejat Sarlıealı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenlıer : 101 
Reddedenler : 4 

Çekins erler : 1 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürünıoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

I ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
i Abbas Cilâra 

edenler] 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 

i Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mücmin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet. Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

i KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

i KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Et cm Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Siiersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SlÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertıürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş. 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryiice 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 

Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Kasım Gülek 
Ragıp Üner 
Suad Ifayri Ürgüplü 

GAZİANTEP 

Salih Taınyeri 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (!>.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

[Reddedenler] 
ISTANBNL 

Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

[Çekinser] 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 

[Oya katılmıyanlarl 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 
(IB.) 

BURSA 
I. Sabri Çağlayansgil 
(B.) 
Saffet llrai 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Fikret Gündoğan 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih üzlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öiztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 

Gündemi 
79 NCU BİİRLEŞİM 

11 . 6 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/343; Cumhu
riyet Senatosu 1/1120) (S. Sayısı : 1444) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka

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

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-

labının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madeleri-
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

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

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

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

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

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Toptota : 9 CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 1445 

Toprak ve İskân İşleri Genel müdürlüklerinin birleştirilmesi hak
kındaki 5613 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meçlisi 1/274; 

Cumhuriyet Şe natosu 1/111 §) 

(Not ; Millet Meclisi S. Sayısı : 124) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1411 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 5 . 1970 tariMi 91 nci Birleşiminde öncelik ve ivediüMe görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Toprak ve îskân İşleri Genel müdürlüMerinin birleştirilmesi hakkında
ki 5613 sayılı Kanuna ek kanun tasansı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : 'Bu tasarı 30 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kumlun !29 . 5 . 1970 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle .görüşülerek; îkalbul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. 'Sayı'sı : 124) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 5 . 6 . 1970 

Esas No. : 1/1118 
Karar No. : 68 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 5 . 1970 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 'görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen. Toprak ve Islkân İşleri Genel müdürlüklerinin (birleştirilmesi hakkımdaki 
5013 sayılı Kanuna ek kanun tasansı, Komisyonumuzun 5 Haziran 1970 tarihli 17 nci Birleşiminde, 
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır Ibulundu'kları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün gelişen ve genişliiyen hizmetlerinin 
yeterli ölçüler içinde yürütülebilmesini temin maksadiyle '205 aded kadro tahsis edilmesini öngör
mektedir, 



Gerekçede de belirtildiği üzere, 24 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe 'giren '9613 sayılı 'Toprak ve 
îskân işleri Genel müdürlüklerinin ^birleştirilmesi hakkındaki Kanunla ihdas edilen kadrolar mu
vacehesinde ; 47153 sayılı Çiftçiyi 'Topraklandırma Kanununun uıygulanması, '1 Ibaşkan, !2 üye, 1 tapu 
ve kadastro tetkik memuru, .1 tarım teknisyeni, 1 ekip şefi, 6 harita teknik memuru Ve 1 komis
yon memurundan teşekkül «den 50 toprak komisyonu ile; ve 2510 'sayılı lîskân Kanununun uygu
lama işleri de 37 toprak ve iskân müdürü, 65 toprak ve iskân şefi ve 105 toprak ve iskân memuru 
ile yürütülmektedir. 

'1950 yılının şartlarına ve imkânlarına göre tedbit edilmiş (bulunan topralklandırma ve iskân 
hizmetleriyle ilgili kadrolar, ıo 'zamanki topraklandırma ve iskân meselelerini dahi (çözümlemeye 
yeterli görülmediğinden, 51913 sayılı Kanunun 4 neü maddesi ile, Toprak ve îskân müdürlükleri 
hulunmıyan yerlerde, Tanm Bakanlığı iller ziraat kuruluşlarının Ibu hizmetleri ifa etmesi derpiş 
olunmuştur. 

Aradan geçen zaman zarfında, memleketimizin ekonomik ve Sosyal yapısında meydana gelen 
süratli ve önemli değişmeler ve hu değişikliklere paralel 'olarak topraklandırma ve iskân hizmet
lerindeki genişleme ve gelişmeler, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır. 

Anayasamızın 37, 38 ve 131 nci maddeleri ile ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma, 2510 sa
yılı iskân, 6831 sayılı Orman kanunları ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile getirilen hüküm
ler, teşkilâtın daha etkili ve verimli olabilmesi için personel bakımından takviyesini zaruri kıl
maktadır. 

Bu zaruret sonucunda hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

Ancak, Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında, topraklandırma ve iskân hizmetlerinin ha
cım ve ehemmiyeti göz önünde bulundurularak; Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünün ken
disine mevdu görevleri süratle yürütebilmesine imkân sağlıyacak tedbirler cümlesinden olarak, 
Genel Müdürlüğün ihtiyacı bulunan kadroların, Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin 
uygulanmasını temin maksadiyle hazırlanmakta olan genel kadro kanunu tasarısında dikkate 
alınması Komisyonumuzca temenni edilmiş ve bu hususun rapora derci kararlaştırılmıştır. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri, ilişik cetvelle birlikte Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

Y. Köker M. F. Atayurt O. N. Canpolat î .Yetiş 

Aydın 
/. C. Ege 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda bulunmadı. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Üner 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunmadı. 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunmadı. 

Maraş 
A. Karaküçük 

Ur fa 
I. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunmadı. 

Kütahya 
I. E. Erdinç 

Toplantıda bulunmadı. 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1445) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Topra|k ve tskân İşleri Genel Müdürlülerinin 
tarleştirilnıesi hakkındaki 5613 sayılı Kanuna 

ek kanun (tasarısı 

MADDE 1. — Toprak ve İskân İşleri Ge
nel Müdürlüklerinin 'birleştirilmesi hakkındaki 
5613 ısayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin, 
Merkez Kurujkuşu kasımındaki 5 nci dereceden 1 
aded 80 lira aylıklı Başmüfettiş kadrosu kaldı
rılmış ve aynı cetvele ilişik cetvelde, kadro un
vanı, aylığı, sayısı ve derecesi yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı ayın 
son günü yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin 
birleştiriümeisa hakkındaki 5613 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kaibul edilen 
1 nci madde aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meelisnıoe kabul edilen 
2 nci madde aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabaıl edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1445) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünün 
5613 sayüı Kanuna ekli 1 sayılı cetvele ilâvesini 

teklif ettiği kadrolar 

D. Kadro unvanı Aded Aylık 

MERKEZ 

4 Başmüfettiş 
5 Müfettiş 
6 » 
5 Müşavir 
6 Kontrolör 
7 » 

İLLER 

6 Toprak Komisyonu Başkanı 
7 » » » 
7 Toprak Komisyonu Üyesi 
8 » » » 
9 » » » 
8 Tapu ve Kadastro Tetkik Me

muru 
9 Tapu ve Kadastro Tetkik Me

muru 

10 
10 
10 

1 250 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 

950 
800 
800 
700 
600 

700 

600 

D. Kadro unvanı 

9 
10 
11 

5 
6 
7 
7 

Aded Aylık 

Tarım Teknisyeni 
Ekip Şefi 
Harita Teknik Memuru 

» » » 
Memur 

» 
Toprak ve İskân Müdürü 

» » » 
» » » 

Toprak ve İskân Müdür Mu
avini 
Toprak ve İskân Müdür Mua
vini 
Taprak ve İskân Şefi 

» » » 

5 
35 
40 
40 
5 
5 
5 
10 
15 

700 
800 
700 
600 
500 
450 

1 100 
950 
800 

800 

5 
5 

10 

700 
700 
600 

Genel Toplam : 265 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
cetvel) 

Millet Meclisi metnine bağlı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

- . .> . . . »s®-« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1445) 



Toplantı : 9 CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : | kk 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Tarım, Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1 / 1 5 1 ; Cumhuriyet Senatosu 1 /1119) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 101) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 6 . 1970 

Kanunlar Müelürliiğii 
Sayı : 709 

(TMIIUKİVET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . (i . .1070 tarihli 93 ııcii Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oy ile kabul edilen, Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kredi koope
ratiflerim1 olan 'borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Boz be yi i 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı ö . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 18 . "); 1 . (> . 1070 tarihli 82 ve 93 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. 'Millet Meclisi S. Sayısı : 1.01) 

Geçici Komisyon Raporu 

('umlıuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 8 . 0 1970 
Esas No. : 1/1119 

Kayıt Xo. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . (i . 1970 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oy ile kabul edilen, Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kredi koope
ratiflerine olan borçlarının. taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 10.6.1970 
günü yapmış olduğu toplantısında ilgili temsilcilerin ele iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 
Tasarının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve 'buna mütedair temsilcilerin verdikleri tamam-



layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüfeek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Edirne Kars Erzincan Muş 

Nafiz Ergendi Yusuf Ziya Ayrım Fehmi Bay soy İsa Bingöl 

Ordu Tabiî Üye Ankara Trabzon 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Çiftçilerin 'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve (tarım (kredi kooperatiflerine olan 

borçlarının 'taksitlendirilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatiflerince, 3202 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (a), (b), (c) 
fıkralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan 
kredilerden borçlu bulunanların bu kanunun 
yayımı tarihine kadar her ne sebep ve suretle 
olursa olsun vâdesi geçmiş veya ertelenmiş, 
anaborçları 2 000 liraya kadar olanlar, işlemiş 
faiz ve masrafların ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 
10 eşit takside bağlanır. 

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

MADDE 2. — Taksitleııdirilccek banka ve 
tarım kredi kooperatifleri alacakları için borç
lulardan faiz alınmaz. 

MADDE 3. — Taksitlendirme işlemi borç
lunun şahsına ait maddi teminatının sükûtunu 
icabettirmez. 

MADDE 4. —• Taksitlendirilen alacakların 
taksitleri vâdelerinde tamamen tahsil olunur. 

Borç taksitlerinden her hang'i birini vâdesin
de ödemiyenlerin borçları muacceliyet kazanır. 

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

Umumi ve 3202 sayılı Kanun hükümlerine 
göre takibatta bulunulur. 

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

Borçlular kendilerine tebliğ tarihinden iti
baren 6 ay içerisinde borçlu bulundukları ban
ka teşkilâtına ve tarım kredi kooperatiflerine 
müracaatla borçlarını banka usullerine göre 
gerekli maddi ve şahsi teminat vermedikleri ve 
yeni senetlere bağlatmadıkları takdirde bu ka
nun hükümlerinden vararlanamazlar. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 

taksitlendirilmesi hakkında 'kanun tasarısı 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, bu 
kanunun kapsamına giren borçlular hakkında 
giriştikleri icra, takip, haciz ve satış işlemlerini 
derhal durdurarak taksitlendirme işlemlerine 
başlarlar. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre borçların 
tahsilinin takside bağlanması borçlu üreticilere 
mevcut ve yeni kredilerinin verilmesine engel 
teşkil etmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2 000 liraya kadar 
borçlulara sözleşmelerinde yazılı nisbetler üze
rinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren hesaplanacak faizler Genel Bütçeye her 
yıl konacak ödenekle T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 nci maddedeki mik
tarlardan fazla vâdesi geçmiş borcu olanlar ka
nunun şart koştuğu taksitlendirilecek miktarı 
borcunu ödemek suretiyle indirirse bu kanun
dan istifade ederler. 

MADDE 8. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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