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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesli Sırrı Atalay'm; yasaıma organ
larının denetimle ilgili yetkilerimin yerine ge-
tirlilmetsün/i)n her hangi' bir safhasında ortaya 
çıkan yolsuzluk ve suç niteliğindeki olaylara 
dokunarak, Başbakan hakkında kurulan Araş
tırana Hazırlık Komisyonu raporunun görü
şülmesi} sırasında Kofcııiısyon Başlbanmın a çık
ıladığı husuısun teitklk konusu yapılmasını is
tedi. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; tütün pi
yasamın, 'sömürüye meydan vermjiyecek şekil

de açılmasını,, baş fiyatla birlikte taban fiya
tının dia ilânı ve Tekel İdaresinin satmaldığı 
üzüm fiyatlarının yükseltilnrelsli gerektiğini bil. 
dirdJi. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı "Nahütl 
Menteşe; tütünde taban fiyatının tatbik edile-
imliyeceğini, mühim olanın or/tıalama alıımların 
ekiciyi tatmin etmesi olduğunu, Tekel İdare
sinin destekleme alımlarına devam edeceğini 
ve piyasanın da zsamanında açılacağını beyan 
etti. 
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Salrnsun Üyesii Refeit Iîendeei, gündem dışı 
konuşmlalların İçtüzük hükümleri dışına çık-, 
(tığını, Başkanın bu tarz görüşmelere izin ver-
memeisti gerektiğini ifade etti. 

Başkan; bunun gündem dışı söz isteklerin
den haltibin konuşma konusunun tamamıen an-
laşılmıaisından doğan bir netlice olduğunu, ve
rilen kılsa slird içinde konuşmacının mevzuu-
nun anoak anlaşıldığım, konuşmanın deva
mının Grenel Kurlun takdirine ar:- edilmekte 
bulunduğunu belirtti. 

İstanlbul Üyesi Mebrure Aksoley; emekli, 
malûl, dul ve yetimlerinin aylıklarının biran 
evvel ayarlanmasını, buna dair kanım yürür
lüğe girinceye kadar bunlara da % 50 uishe-
tlinde avans veıilım eslinin yerinde olacağını bil
dirdi. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ; Başbakan 
hakkındaki Arattırma Hazırlık Koalisyonu ra
porunun Birleşik toplantıda kabulü münasebe
tiyle bir gazetenin «Demirelı pahalı askeri er 
kurtlardı» şeklinde başlık koyduğunu, orada 
oy Ikulllanan bütün parlömianterlei'in vicdanî 
kanaatlerinli akaksetltir diki erini, Başkanlık Di
vanının gerekli muameleye tevessül etmesini is
tedi. 

Kasltamknıu Üyesi Ahmet Nrsret Tuna; de-
mloknatik nizamda alınan kararlara hürmetkar 
olm'anm, rejimin devamı ve yaslaması için ilk 
şiart olduğunu, parlömant eri erin içinde bulun
duğumuz! hür demokratik nizamı ı koruma.k 
için burada bulunduklarını ve kürsüde yapılan 
yeJminlerin de bu yolda olduğunu bildirdi. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca 'nuı; Afyon 
ekimlinin sınırlandırılması Hükümetçe karar
laştırıldığı 'bir dovrede bir Amerikalının 
«Türkiye'de afyon kaçakçılığını yöneten şe
bekenin içinde yasama dokunulmazlığı bulu
nan bâzı kişilerin de bulunduğu»ı yolundaki 
beyanının doğru olup olmadığını meydana 
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çıkarmak üzere bir Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu kurulmasını istiyen önergesi 
okundu ve İçtüzüğe göre gereğinin yapılacağı 
bildirildi. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık Diva
nının teşkil olunduğuna dair mezkûr Komis
yon Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinil
di. 

507 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde yeı' 
alan ve 10 liradan 50 liraya kadar olan para 
cezalarının kesinliğine dair hükmün Anaya
saya aylkırı olduğundan iptal edildiğini belir
ten Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Antalya Üyesi Akif Tekin'e izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi okundu ve izin 
kabul edildi. 

Hastalığı dolayısiyîe iki aydan fazla izin 
alan Antalya Üyesi Akif Tekin'e tahsisatının 
verilcibilmesi için Genel Kurulca karar veril
mesine dair Başkanlık yazısı okundu ve tek
lif skabul olundu. 

Komisyonlarda 'açık bulunan üyelikler için 
seçimi yapıldı. 

(İ964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmeler bitirildi vc< 
maddelerine geçilmesi il o ivedilikle görüşül
mesi kaimi edildi. 

Evvelce alınan kanar gereğince; 23 Aralık 
1970 Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşime 'saat 19.10 da sion verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvdkili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Jlacit Zcren Adil Ünlü 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

•»" » » 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü . ) , Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 17 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, 17 nci 
Birleşimi! açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN — Gündeme geçmezden önce gün
dem dışı söz talepleri var. Gündem dışı söz ta
lebeden arkadaşlarımızın sayısı beştir. Şimdi sı
rayla ıttılaınıza sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yasama organlarının denetimle ilgili yetki
lerinin yerine getirilmesinin her hangi bir saf
hasında ortaya çıkan yolsuzluk ve suç niteli
ğindeki olaylar hakkında, içtüzüğün 54 ncü 
maddesi gereğince, gündem dışı söz istiyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üniversite gençliğinin içinde bulunduğu bu
nalımların nedenleri ve alınması gereken ted
birleri 22 . 12 . 1970 Salı günkü oturumda, 
gündem dışı olarak, dile getirmek ve ilgililerin 
dikkatini çekmek istiyorum. 

Müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 

Tütün piyasası konusunda müstahsilin dert
lerini Hükümete ulaştırmak üzere gündem dışı 
söz istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Personel Kanunu muvacehesinde emekli, dul 
ve yetimlerin durumu hakkında gündem dışı ko
nuşma rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Mebrure Aksoley 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

G-sçen hafta içerisinde bir gazetede, «Demi-
rel'i, paralı askerleri kurtardı.» başlığı altında 
yapılan neşriyat sebebi i-e gündem dışı konuş
mama müsaadelerinizi dilerim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Giindem dışı söz talebeden ar
kadaşlarıma sırası ile 7 şer dakika ile kayıtlı 
olmak şartı ile söz vereceğim. 7 şer dakika içe
reninde sözlerini bitirememiş olan arkadaşların 
görüşmelerine devam edebilmeleri hususunu Ge
nel Kurulur, takdirine bırakacağım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan. gündem dışı konuşmaktan şimdilik vazge
çiyorum. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Sayın Hüse
yin Öztürk gündem dışı talebini geri almıştır. 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'in; Yasama 
organlarının denetimle ilgili yetkilerinin yerine 
getirilmesinin her hangi bir safhasında ortaya 
çıkan yolsuzluk ve suç niteliğindeki olaylara dair 
demeci. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, konuşmanız 7 
daldikaya sığacak mı efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bilemiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, günlerden beri Ya
sama Organının iki tarafında ülkenin içerisin
de bulunduğu bunalımlara bir çare bulunması 
hususunda uyarmalar yapılmakta, görülmekte
dir ki, bu uyarmalar kulakardı edilmektedir. 
Sayın Demirel yönetimi, dönüşü olmıyan bir 
yola gitmekte ve sonu macera ile bitecek bor 
dönemecin kenarına gelmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple, herkesin gücünün yettiği yer
de ; dilinin döndüğü kadar, maceraya ve dönü
şü olmıyan bir yola yönelmiş bulunan bu yöne
timden biran önce ülkenin kurtulması için ça
re bulması ve uyarıda bulunmasının bir kutsal 
görev olduğu kanısındayız. 

Yasama organlarında denetim ile ilgili gö
revlerinin yerine getirilmesinde suç görülebi
lecek nitelikteki olaylar karşısında Yasama 
Organının davranışı ve tepkileri ne olacaktır 
ve görevlerini nasıl yerine getirecektir? 

Hepimiz biliyoruz ki, Yasama Organının 
denetim ile ilgili görevleri, sözlü ve yazılı ola
rak soru, Meclis araştırması, genel görüşme 
ille gensorudur ve bir de Meclis soruşturması
dır. Meclis soruşturması, Anayasa Mahkeme
sinin son kararı ile belirttiği üzere, bir dene
tim yoludur. Ama, bir yargı yetkisinin kullia-
nılmasıdır. Türkiye'de görevi başında bulunan 
Başbakan hakkında yargı yetkisi ile kullanıl
ması istenilen bir denetim yolu, siyasi çoğun
luğun oyları ile durdurulmuş bulunmaktadır. 
Olay, insaf ile düşünen bütün insanların gözü 
önünde cereyan etmiştir. Cereyan tarzı şu şe
kilde olmuştur : 

Meclis soruşturması, bildiğiniz gibi, mün
hasıran bir denetim yolu değildir, bir yargı 
yetkisinin kullanılmasıdır. Yargı yetkisinin 
kullanılması alıkonmuştur. Bir Cumhuriyet 
savcısı tek bir dilekçe ile bizim mevzuatımız
da son tahkikat da açabilir ve bir vatandaşı 
mahkemeye sevk edebilir, mücerret bir dilekçe 
ile. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görevi, 
hazırlık tahkikatı niteliğindedir. Yani, görevi 

başında bulunan veya bulunmıyan Başbakan 
ile görevlileriyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu 
üyesinin biri veya birkaçı hakkında cezaî ve
yahut siyasi sorumluluğun birinci safhasını Yü
ce Divana şevkin ilk kapısını teşkil etmektedir. 

Şimdi, Sayın Başbakan, bir siyasi teşeückü-
lün büyük çoğunluğunun oyları iüe yargı de
netiminden kurtulmuş bulunmaktadır. Hazır
lık tahkikatının takipsizlik kararı ile kapan
ması karşısında itiraz ve kanun yollarına baş
vurma imkânı müşteki ve mağdurlar için var
dır. Fakat, görevi başında bulunan veya bu
lunmıyan Başbakan ile Bakanlar Kurulu için 
bu mümkün değildir. Çünkü, bir siyasi parti 
çoğunluğu, cezaî veya siyasi sorumluluğun ha
zırlık tahkikatını, yani yargı denetimini ken
di partisinden olan Başbakanı ve genel baş
kanlarını kurtarmak üzere bu sorumluluğun 
ilk safhasından çekip bir tarafa getirmiş bu
lunmaktadır. 

O halde durum ne olacaktır? Meclis araş
tırmasında olduğu gibi bu konu üzerinde her 
hangi bir müzakere açılması içtüzükte ınene-
dilmemiştir. Yapılacak şey, her hangi bir üye
nin tekrar konuyu getirmesi şekli ile durmada 
bir yaranın deşilmesi midir, yoksa çoğunluk 
partisi ile Başbakana düşen görevler midir? 
Yani, memleketi daha çok çıkmazlara sürükle
menin ve bu badiresinin sorumluluğun kime 
aidolacağınının tesbiti gerekir, öylesine gere
kir ki, komisyonun sözcüsü, gecenin geç sa
atleri bitip, sabahın ilk saatleri başladığı, her
kesin yorgun olduğu bir zamanda, çok vahîm 
bir şekilde Ziraat Bankası yetkililerinin bâzı 
hususları gizlediğini ve bâzı muhasebe oyunla
rı ile komisyonun gözünden bâzı hususların 
kaçırıldığını ifade ötmesine ve hakkında soruş
turma istenilen Başbakanın hışım ile Meclisi 
terk etmesi ve komisyon başkanına kızarcasına 
kürsüde ifadesine rağmen, kendi mebuslarının 
yargı yetkisinin mesuliyetini her hangi bir şe
kilde vicdanlarında nasıl muhakeme ettikleri 
kendilerine aidolmak üzere, yargı yetilerindi 
bir kenara bırakıp siyasi endişe ve kaygılarla 
oylarını komisyon raporunun lehinde kullan
malarının ertesi günü Ziraat Bankası Umum 
Müdürünün kendilerine mensup komisyon 
başkanını haklamalarını bir vahîm olay olarak 
mütalâa etmiyecek milsiniz? Ve bir tarafta yar
gı yetkinizi ve denetlemenizin bu şekildeki te-
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cellisi, bir tarafta Ziraat Bankası Umum Mü
dürünün komisyon başkanının, bir resmî he
yetin başkanı olarak, Yasama Organının iki 
Meclisinin müşterek toplantısı önündeki ifade
lerinin gerçek olmadığı ifadesi karşısında susa
cak mısınız ve hep beraber susacak mıyız? 
(A. P. sıralarından «Sayın Başkan, Sayın Baş
kan» sesleri) 

Yoksa, Sayın Başbakanın ve Ticaret VeM-
linin meseleye el koyup maliye müfettişleri 
vasıtasiyle komisyon başkanının söylediği hu
susların gerçekliğini derhal meydana çıkarma
ları mı gerekirdi Yoksa Ziraat Bankası Umum 
Müdürünün, bir Milletvekiline gözdağı ver
mesine müsamaha mı edeceğiz? Mesele burada. 
Sahip çıkmayacaksınız... (A. P. sıralarından 
müdahaleler) Biz, hep beraber Parlâmentonun 
itibarına ve görevlerine sahip çıkma dıys ak, 
biz Yasama Organının bir de yargı denetimi ve 
yetkisi görevi olduğunu bilmez isek elbette ki 
genel başkanlar ve başbakanlar çıkmaz yollara, 
dönüşü olmıyan yollara raihatlıkla gidebilirler. 
Hep beraber bu çıkmazların içerisinde bulun
manın ıstırabını çekeriz. (A. P. sıralarından 
«Bu iş orada bitti» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; komisyon başka
nının açık beyanatı üzerinde Başbakana düşen 
bir şey vardı; derhal Ticaret Vekili ile bera
ber, Ziraat Bankası Umum Müdürünün beya
natı üzerine yerini değiştirmek, maliye mü
fettişleri vasıtasiyle bu konuları aydınlat
maktır. 

Ama, meselenin üzerine yürüyemezdi, yürü
mesi mümkün değildir. Yönetimi o hale getir
miştir Sayın Demirel, bir günü daha kazan
mak, bir gün daha çok iktidarda kalmanın he
vesi içerisindedir. 

Bu safhaya gelen bir Başbakan ülkeyi de, 
kendi partisini de beraber götürmenin macera
sı içinde bir zihniyete sahip ise zararı hem 
kendisine, hem memlekete olur. Demokratik 
memleketlerle, Faşist memleketlerde bunalım 
karşısındaki yollar birbirinden ayrı, ama ne
tice itibariyle birdir. Polonya'da olan hâdise
lere bakın : Dikta rejimi. Ama, bunalım kar
şısında, idare edenler kendi rızalariyle değil, 
ama altyapıdan gelen tazyikin altında çekilme
sini bilirler veyahut çektirirler. Demokratik 
memleketlerde Fransa'da, italya'da, Alman

ya'da, ingiltere'de başbakanlar bunalım karşı
sında çekilmenin faziletini gösterirler. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, size vermiş 
olduğum... 

Sözünüzü kestim Sayım Atalay, teype geç
miyor süzünüz efendini. 

Bir dakikanızı istirham ederim, size hitaıbe-
diyorum, dinleyiniz. Gayret sarf etmeyiniz. 
Size vermiş olduğum süre doldu. Konunuz da 
birhayli aydınlandı ve Genel Kurul, konunuz 
hakkında fikir sahibi oldu. Sizi dinlemek ister
se oylarına müracaat edeceğim. Toplıyacak mı
sınız, oylarına müracaat edeyim ini? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Genel Ku
rulu bu tercihin karşısında bırakmayacağını. 
Bu sebeple izin verirseniz, tek bir cümle üe 
sözlerimi bitireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, kader kapıları bir 
kere çalar. 

Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm; tü
tün piyasasının, sömürüye meydan vermiyecek 
şekilde açılmasına, baş fiyatla birlikte taban fi
yatının da ilânına ve Tekel İdaresinin satnmldı-
ğı üzüm fiyatlarının yükseltilmesi gerektiğine da
ir demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca. Tütün 
piyasası konusunda. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli 
Başkan, saygı değer arkadaşlarım; her yıl bu 
aylarda Ege tütün ve siyah üzüm yetiştiricileri
nin endişe ve kuşku ile takibettikîeri bir konu 
vardır. Tütün piyasası ne zaman açılacak, tü
tün fiyatı ne olacak, tütünümü satabilecek mi
yim, tütün ve siyah üzüm alımında Tekel des
tekleme alnın yapacak mı? 

Tütün, ekicisinin ve üzüm yetiştiricisinin hu
zur kaçırıcı bu derdine yıllardır çare buluna
mamıştır. Tütüncünün ümidi. Tütün Tekeli Ka
nununda idi. O da hayal kırıklığı ile neticelen
di. Yıllar yılı tütün ve üzüm yetiştiricileri, bo
ğaz tokluğuna çalışmaktadırlar. Bu tutum ve 
bu düzen devam ettiği sürece, tütüncü ve üzüm
cü emeğinin karşılığını alamadığı gibi karnını 
dahi doyurmaktan mahrum hale gelecektir. 
Türkiye'de geçimini tütüne bağîıyan 450 000 ai
le vardır. Bunun yarıdan fazlası Ege illerinde-
dir. Tütün ekicisine, diğer tarımla uğraşanlar 



C. Senatosu B : 17 22 . 12 . 1970 O : 1 

gibi, yeterli kredi verilmediğinden tefeciye, fa- j 
izciye borçlanan çiftçi, borcunu ödiyebilmek için i 
mahsulünü daha tarlada iken değerinin çok al- ] 
tında fırsatçılara devretmek durumuna düşmek
tedir. Bu yolla, tütüncünün emeğinin karşılığı 
tüccarın kasasına aktarılmakta, çiftçi her yıl 
biraz daha yokluğun pençesine terk edilmekte
dir. Ege'de tütüncülerin sömürülmesine Hükü
met seyirci kalmaktadır. Bir iki aydan bu ya
na Ege tütüncüleri malî güçlük içinde olduğun
dan mahsulünü 5 ilâ 3 lira arasında kaptıkaçtı 
fırsatçılara satmak zorunda kalmıştır. Ege tü 
tün mahsulünün yarısı, karaborsa düşük fiyat 
larla köylünün elinden halen çıkmış durumda* 
dır. 

Kanunla yasaklanmış olmasına rağmen, Hü
kümetin gözü önünde karaborsa devam etmek
tedir. Hükümet bu kanunsuz işlemlere seyirci 
kalmaktadır. 

Sayın Tekel Bakanı, geçen hafta Millet Mec
lisinde, Sayın Mustafa Ok'un bu konuda gün
dem dışı yaptığı konuşmasına verdiği cevapta 
bakınız ne diyor: «Bu yıl her nedense Ege'de 
müstahsil; mubayaa mevsimi daha başlamadan, 
karaborsa üzerinden tütün sattığı bizim de rsa-
lûmumuzdur.» 

İşin enteresan tarafı; küçük alıcılar bu I-:a-
raborsa üzerinde dururken, «Bu yıl gayet büyü': 
firmaların karaborsa alımlarına girdiği ve bu
güne kadar 29 000 denk tütünün 6 ilâ 8,5 11 .i 
arasında bir fiyatla satmalmdığı tarafımızdan 
tesbit edilmiştir.» Bakanın sözü bu. 

Bu acı gerçeğin ve Türkiye'de devam ede-
gelen kanunsuzlukların, sömürü düzeninin Hü
kümetin gözü önünde devam ettiğinin açık iti
rafıdır. 

Sayın Bakanın bu sözlerinin tek anlamı var
dır. «Biz köylüden yana değil, ihracatçıdan, tüc
cardan yanayız» demek istiyor, Sayın Bakan. 
Bu sebeple, tüccarı, fırsatçıları kolluyor. Sayın 
Bakan köylünün sömürülmesine yol açan bu ka
nunsuz alış - verişi yakından takibettiğini söy
lemektedir. Hükümet, köylünün soyulmasına 
engel olmamak suretiyle; tüccarın hukuk dışı, 
gayrimeşru kazancına destek olmakta ve böyle
ce de Hükümet, suça iştirak etmektedir. 

Sayın Bakanın elinde uygulayabileceği mü
eyyideler vardır. Ama, taraflı hareket ettiği 
için, köylüden yana olmadığından çiftçinin mah- | 
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sülünün elinden yok pahasına çıkmasına seyir
ci kalmaktadır. 

Sayın Bakan aynı konuşmasının sonunda, 
«Bu, halli mümkün mesele değildir.» demek su
retiyle Hükümetin kanunları uygulama gücü 
olmadığını itiraf etmektedir. Hükümet, tütün 
karaborsacılığına; köylünün aldatılmasına, so
yulmasına, sömürülmesine mâni olamryacak ka
dar güesüzse, âcizane çekilmelidir. Yerini... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Halk 
Partisi mi gelecek? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Senin 
Bakanının itirafı bu. «Mâni olamam» diyor. Bu, 
güçsüzlüğün ifadesidir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Tütün pi
yasası ile mi Hükümet çekilecek? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Daha 
dün geldim ben, nereden çıkarıyorsun bunları. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bakanın 
sözleri. Millet Meclisi zabıtlarından aldım bey
efendi. Eğer Millet Meclisi zabıtlarını okursa
nız öğrenirsiniz. İstanbul'da gecekondu işle
riyle uğranacağına biraz da Meclis zabıtlarını 
oku. 

BAŞKAN — Sayın hatip karşılıklı konuş
mayınız. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Hükü
met, kanım hakimiyetini sağhyabilecek olanlara 
yerini terk etmelidir. Hükümet, çiftçiden yana 
değil, fırsatçılardan yanayım demek istiyorsa 
bunu açıkça ilân etmelidir. Tütün ekicisinin 
derdine çare bulunması idin alınacaik tedbirler 
çoktur. YeterM köylüden, üreticiden yana bir 
politika Menıiye niyet edilsin. Tütün yetiştirici
sini bu güç durumdan kurtarmanın tek yolu, 
pryasa ve fiyat konularının mâkul ölçüler içe
risinde ele alınmasıdır. Piyasanın erken açıl
ması; köylünün borçlarını ödiyelbilmesi, çoluk 
çocuğunun kışlık ihtiyaçlarının karşılıyabiime-
sini sağlıyacak tedbirlerin başında gelmekte
dir. Bu mümkün olmadığı takdirde tesbiti mü-
takip kilo veya balya hesabiyle tütünoü,ye avans 
verilmelidir. 

Tütün fiyatı konusu, üstünde en çok durul
ması gereken işlerden birisidir. Tütün baş fiyatı 
geçen yıl 13,25 kuruş idi. Uygulamada bu baş 
fiyat sembolik olarak kalmıştır. Baş fiyata 
Ege'de tütün satabilen % 10 civarındaki müs
tahsildir. Ortalama fiyalt 6 lira civarında kal-
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mistir. Maliyeti bile karşılayamıyacak ölçüde 
olan bu fiyata tütün satmak, her yıl köylüyü 
yokluğun kucağına terk etmektedir. Hele Türk 
parasının ayarlanması, tütün maliyetini bir 
misli artırmıştır. Para ucuzlatılmasında dolar 
15 Türk Lirası olarak kabul edildiği halde bu, 
köylü ürünleri için 12 lira olarak tesbit edil
miştir. Bu karar dahi, Hükümetin köylüden, 
çiftçiden yana olmadığının açık belgesidir. Ta
rım ürünleri için doların 12 lira kabul edilmesi 
tütüncüden, üzümcüden, fındıkçıdan, pamukçu
dan devletin % 20 nisbetinde gizli vergi alıyor 
anlamına gelir. Haksız, adaletsiz olarak yapı-
lan bu uygulamadan vazgeçilmeli, köylünün ma
lını değeri fiyatına satabilmesi için tarım ürün
leri için de dolar 15 liraya çıkarılmalıdır. 

Tütün piyasasında, tütüncünün aleyhine iş-
liyen düzen değiştirilmelidir. Hayat pahalılığı, 
(maliyet, dolar ayarlaması dikkata alınırsa tü
tün baş fiyatının asgari bu yıl 18 lira olması za
ruridir. Bas fiyat tesbiti de tatmin edici değil
dir. Taban fiyatının tesbitinde zaruret vardır, 
tüban fiyatı aynı nedenlerle 12 lira olarak tes
bit edilmelidir, Ancak, taban fiyat vs randıman 
için ayrı fiyat tesbiti köylünün yüzünü gül
dürebilir, 

Tekelin insafına terkedilen diğer bir mah
sûlümüz de kara üzüm üretimi yapan çiftçile-
rimizdir. Denizli'nin Çal vs Güney gibi ilçele
rindeki siyah kuru üzüm yetiştiren çiftçilerimiz 
üzümlerini ICO ilâ 110 kuruş arasında satabil
mek için Tekel idarelerinin kapılarında günler
ce beklemektedir. Turp'un iki liray^. satıldığı 
bir memlekette siyah kuru üzümün 100 kuru
şa alınması insafsızlıktır. Bu fiyat üzümün ma
liyeti bile değildir. Hele Tekel memurlarının 
horlaması ile itilip kakılan köylülerin üzüm çu
valları üzerinde, bu karda kışta, Tekel anbar-
l&rmın önünde beklemesi gerçekten her vicdan 
sahibini düşündürecek niteliktedir. Üzüm alım
larının hızlandırılmasını ve fiyatların mâkul 
ölçülere çıkarılması şarttır. Bugünkü hayat 
pahalılığı, maliyet ve Tekelin içki fiyatlarına 
yaptığı zamlar dikkate alınırsa siyah kuru üzü
mün en az.. 

BAŞKAM — Sayın Atmaca, bir dakikanızı 
rica edeyim. Tütün hakkında konuşacaktınız, 
üzüme de atladınız, daha birçok mahsûl var bu 
arada. Lütfet toparlayınız. 
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HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Topar-
I lıyorum Sayın Başkan. Bir deyim vardır. «Renç-

berin karnından 40 tane seneye inşallah çık
mış». Antik, Hükümetten rica ediyorum. Bu 
rençberin, köylünün «seneye inşallah» duru
mundan kurtarılması gerekmektedir, zamanı 
gelmiş, geçmiştir. Bu mahsûlleri yetiştiren 
çiftçilerimizin, tüccarın istismarından, Tekelin 
ağır davranış ve kötü muamelesirden kurta
rılmasını Hükümetten hassaten rica ediyor, he
pinizi saygiyle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mebrure Aksoley. 

EEFET RSNDEOi (Samsun) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. (A. P. 
sıralarından «Bakan söz istiyor» sesleri). 

3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nakit 
Menteşe'nin; tütünde taban fiyatının tatbik edi-
lemiyeceğine, mühim olanın ortalama alımların 
ekiciyi tatmin etmesi olduğuna, Tekel İdaresinin 
destekleme alımlarına devam edeceğine ve piya
sanın da zamanında açılacağına dair demeci. 

B* ŞKâlJ — Personel Ea-ıunu muvacehesinde 
emekli dul ve yetimler. («Bakan söz istiyor» 
sesleri) Sayın Bakan söz istiyorlar, ikazınıza 
teşekkür ederim. Sayın Bakan, sonunda mı ve
reyim, yoksa arkadaşlar görüşsün öyle mi ve
reyim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI VE ULAŞTIRMA BAKAN VEKİLİ NAHİT 
MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Ben, kısaca 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI VE ULAŞTIRMA BAKAN VEKİLİ NAHİT 
MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Senatonun sayın üyeleri; tütün piyasası
nın açılmasına tekaddüm eden günlerde, parlâ
mentolarımızda bu şekilde konuşmalar her se
ne yapılmaktadır. Nitekim, biraz evvel Deniz
li Senatörümüz Sayın Atmaca, tütün piyasası 
vesilesiyle, şahsi düşüncelerini bu kürsüden 
ifade ettiler. 

Sayın arkadaşımız, tütün piyasasında bu
günlerde karaborsanın rol oynadığını, Hükü
metin bu hususta dikkatli olması temennisinde 
bulundular. Hemen şunu ifade edeyim ki, muh
terem arkadaşlarım, Hükümetimiz geçen sene
lerde ve bu sene bütün mahsulleri, yani müs-
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tahsilin, köylünün, çiftçinin yetiştirdiği mah
sulü destekleme yoluna gitmiştir, üzümde, in
cirde, zeytin yağında, fındıkta ve çeşitli ürün
lerde, taban fiyatlar ihdas etmek suretiyle, 
müstahsilin alm terini değerlendirmiştir. Bu 
sene de, aynı yol tutulmuştur. Tütün piyasala
rında geçen senelerde Hükümet adına destek
leme yapan Tekel İdaresi müstahsilin yanında 
olmuştur. Sayın arkadaşımız burada taban fi
yatından bahsettiler. Her halde tütünü iyi bi
len sayın senatörlerimiz taban fiyatının tütün
de olamıyacağmı gayet iyi bilirler. Pamukta 
taban fiyatı var, zeytin yağında var, ama, tü
tünde taban fiyatı mevzuubahis değildir, muh
terem arkadaşlarım. Yeter ki, ortalama fiyat
larımız müstahsili tatmin etsin. Nitekim geçen 
sene verdiğimiz ortalama fiyatlar müstahsili, 
cesaretle söyliyeyim ki, tatmin etmiştir. Evvel
ki sene tatmin etmiştir. Geçen senelerde oldu
ğu gibi tütün müstahsilinin yanında olacaktır, 
Hükümetiniz. Tekel idaresi vasıtasiyle destek
lemeyi yapacaktır, bundan hiç kimsenin şüphe
si olmasın. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı arkadaşı
mız gerekli açıklamayı yapacaktır. Bu anda 
söz almaktaki maksadım, müstahsilin bu konuş
madan sonra telâşını önlemektir. Zira, bu şe
kildeki konuşmalar bazen müstahsili telâş ve 
endişeye sevk etmekte. Ve birtakım fırsatçılar 
da bundan istifade etmektedirler. 

Şunu ifade etmek istiyorum M, bu yüce 
kürsüden, tütün piyasasında geçen seneler ol
duğu gibi, bu sene de Hükümetiniz Tekel ida
resi vasıtasiyle desteklemeyi yapacaktır, müs
tahsilin yanında olacaktır. Ortalama fiyatlar 
da görülecektir ki, geçen senelerde olduğu gi
bi, tütün müstahsilim tatmin edici olacaktır. 

Ben, bu konuşmayı karaborsayı önlemek 
için yapıyorum. Tütün piyasası muayyen za
manda açılır, sayın senatörler. Tütün piyasası
na takaddüm eden günlerde müstahsıla telâş 
verecek birtakım beyanlarda bulunursak, «Dev
let bu sene destekleme yapmıyacak, Hükümet 
bu sene yarı destekleme yapmıyacaktır» gibi 
beyanlarda bulunursak, o zaman tehlike orta
ya çıkmaktadır. Yani, birtakım fırsatçılar bun
dan istifade etmek ve müstahsilin eline para 
vermek suretiyle onu mağdur etmektedirler. 
Onun için bunu ifade ediyorum, karaborsacı-

I dan kurtarmak için ifade ediyorum. Bunun da 
bugünlerde birkaç defa ifade edilmesi zaruret 
haline gelmektedir. Nitekim Sayın Bakan ar
kadaşım bunu yapmaktadır. Hükümet piyasa-
dada müstahsilin yanında olacaktır. Onun için 
müstahsilimizin karaborsacılara iltifat etme
mesi icabetmektedir. 

Sayın senatörlerimizin de bu şekilde müs
tahsili uyarmalarını ve bize yardımcı olmaları
nı temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

4. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin; gün
dem dışı konuşmaların İçtüzük hükümleri dışına 
çıktığına, Başkanın bu tarz görüşmelere izin ver
memesi gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, tutumum hak
kında söz istiyorsunuz. Benim şu ana kadar tu
tumum üzerinde eleştirmeğe değer bir nokta ol
duğunu sanmıyorum. Riyaset Makamında bu
lunduğum şu sırada tutumum hakkında bâzı 
şeyler sormak ve öğrenmek istiyorsanız Riyaset 
Divanına müracaat hakkınız bakidir. Ancak, şu 
anda riyaseti bir hatadan sakınmak ve koru
mak gibi bir görev yapmak istiyorsanız yeriniz
den lütfen buyurunuz, sözünüz zapta geçecek
tir. Yerinizden söz veriyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş-
ttsan, gündem dışı konuşmaların günlük hâdise
leri aksettirici, yetkililere haber verici olması 
lâzımgekliği halde ve bendenizin muhtelif defa
lar bu mevzulara temas ettiğim ve riyaseti mü
teaddit defalar ikaz etmiş olmama rağmıen bu 

i defaki gündem dışı konuşmada da, müşterek 
Mecliste karara bağlanmış bir mevzuun, mah
kemelerin muhkem kaziye şeklinde ifade edebi
leceği, bitmiş bir tahkikatın, iyi niyetle oimı-

I yan bir düşünce içerisinde, kürsüye getirilip 
i günlük hâdise diye münakaşa yapılmalına izin 

vermenizi içtüzüğe aykırı buldum. Belirtmek is-
j tediğim husus buydu. 

I EKREM ÖZDEN (istanbul) — Muhkem ka-
I ziye diye bir şey yoktur. O, sizin hüsnü kurun

tunuz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

i Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı konuş-
' maların kısa ve aktüel olması lâzımdır. Çünkü, 
I gündem dışı konuşma konusu yapılabilecek bir 
! konu tasavvur edilemez ki; bu, bir sözlü soru 
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haline inkılâp etmesin, bir Meclis veya Senato 
araştırması haline sokulanlasın. Bunların hepsi 
mümkün. Hal böyleyken bu yolları bırakıp da 
arkadaşlarımıza gündem dışı söz verimişizih 
sebebi; konunun aktüalitesini kaybetmemesi ba
kımındandır. Bu itibarla arkadaşlara söz veri
yorum. Ancak, bize kısa yazılı beyanlarında ne 
konuşacaklarını kesinlikle ve bütün şümulüyle 
anlamamız mümkün olmadığı için kendilerine, 
bidayette de arz ettiğim gibi, 7 dakikalık kısa 
bir süre için söz vermekteyim. Bu müddet zar
fında esasen Sayın konuşmacının ne konuşacağı 
ortaya çıkıyor. Ondan sonra konuyu dinlemek, 
dinlememek hususunda Genel Kurulun takdiri
ne müracaat ediyorum. Bu itibarla esasta bera
beriz; başkaca da takibedilecek yolumuz yok
tur. 

5. — İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in; 
emekli, malûl, dul ve yetimlerinin aylıklarının 
biran evvel ayarlanmasına, buna dair kanım yü
rürlüğe girinceye kadar bunlara da % 50 nisbe-
tinde avans verilmesinin yerinde olacağına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın istanbul Senatörü 
Mehrure Aksoley. Buyurunuz efendim. 

MEBRURE AKSOLEY (îstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; emekli, malûl, dul ve 
yetimlerin üzüntü, sıkıntı ve dileklerini Cum
huriyet Senatosu kürsüsüne getirmek için gün
dem dışı söz aldım. Yüce Heyetinizi saygılarım
la selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım; her memur bir gün 
emekli olacaktır. Yıllarca çeşitli memleket hiz
metinde bütün bir ömrünü tüketmiş olan hiz
metlilerin sosyal güvenliği mutlaka sağlanmalı
dır. Hizmetli, geleceğinden emin olursa huzur 
içinde görev yapar. Çalışma gücü ve verimi o 
nisbette artar. Bu maksatla 1101 sayılı Kanu
nun ek birinci maddesi, emekli maaşlarının nis-
betini % 50 den % 70 e çıkarmak suretiyle bir 
yandan eski, yeni emekliler arasındaki eşitsiz
liği gidermiş, bir yandan da emeklileri, malûl
leri, dul ve yetimleri insan haysiyet ve şerefiy
le yaşatmayı düşünmüştür. Devlet personelinin 
maaş artışlarından emeklilerin de otomatikman 
faydalanmalarını sağlryan 1101 sayılı Kanunun 
ek ikinci maddesi ile de emekliler, dul ve yetim
lerin geleceği teminat altına alınmıştır. 
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Sayın arkadaşlarım, yıllarca sabırsızlıkla 
beklenen Personel Kanunu yürürlüğe girdi. Bu 
kanunun malî hükümleri ancak Aralık ayında 
tatbik edilmeye başlandı. Tatbik sonucu pek 
çok aksaklıklar meydana çıktı. Şikâyetler mem
leket sathında dalgalandı. Önce, Devlet perso
nelinin bir kısmına % 70 oranında maaş verildi, 
Aralığın 15 inde arta kalan % 30 u da ödendi. 
Bu arada İstanbul Belediyesi memurlarının ve 
diğer bâzı kuruluşlardaki personelin 20 Aralık 
1970 tarihine kadar maaş alamadıklarını duy
dum. Örneğin; İstanbul Zeynep Kâmil Hastane
si ve Üsküdar Belediye Şubesi mensuplarına da 
maaş verilmemiştir. 

Sayın senatörler, kendinizi lütfen bu va
tandaşların yerine koyunuz, bu şiddetli kış gün
lerinde ve günden güne artan pahalılık karşı
sında bu zümrenin ne kadar büyük bir sıkıntı 
içerisinde olduklarını takdir buyuracaksınız. 
1101 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi, perso
nelin maaşlarındaki yükselmenin emeklilere ay
nen intikal edeceğini söyler. Bu, böyle olduğu
na göre Personel Kanunu muvacehesinde emek
lilerin nasıl bir işleme tabi tutulacağı hakkında 
henüz hiçbir emare mevcut değildir. Memleke
timiz büyük bir ekonomik ve sosyal bunalım 
içindedir. Devalüasyon kararından Personel, Fi
nansman ve vergi kanunlarından sonra piyasa
nın her kesiminde fiyatlarda büyük bir şahlan
ma olmuştur. 1101 sayılı Kanunun getirdiği 
faydaları silip götürmüştür. Pahalılık ateşten 
bir gömlek gibi vatandaşı yakmaktadır. Emek
li, dul ve yetimlerin ellerine geçen parayla ha
yatlarını devam ettirmeleri çok güçleşmiştir. 
Devlet baba, bu emektar insanların ve onların 
dul ve yetimlerinin sefaletin, yoksulluğun uçu
rumuna yuvarlanmalarının derhal önüne geç
melidir. Alınacak âcil tedbirler bence şunlardır. 

1. Bugünkü hayat pahalılığı karşısında al
makta oldukları maaşlarla geçinemiyen emekli
lerin dul ve yetimlerin mağdur bir duruma dü-
şürülmemeleri için intibakları yapılıncaya ka
dar, mahsubu sonra yapılmak üzere, Emekli 
Sandığınca emekli, dul ve yetimlere de halen 
aldıkları maaşlarının % 50 oranında bir avans 
verilmek suretiyle bu kış aylarında onları da 
biraz feraha kavuşturmaktır. 

2. Maliye Bakanının beyanına göre emekli, 
dul ve yetimlerin aylıklarını düzenliyecek olan 
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kanun tasarısının öncelikle ve ivedilikle mec
lislere getirilip emekli, dul ve yetimleri mağdur 
etmiyecek ve Anayasa gereğince müktesep hak
larını ihlal etmiyecek şekilde biran evvel ka
nunlaşması. 

3. Personel Kanununun yürürlük tarihi 
olan 1 Mart 1970 olduğuna göre maaş farkları 
personele nasıl ödenecekse emekli, dul ve yetim
lere de aynı şekil ve tarihlerde de ödenerek sos
yal adaletin ve eşitliğin sağlanması. 

Sayın senatörler, bu gündem dışı konuşma
yı Hükümetin dikkatine sunmak için yaptım. 
IBu konuda emekli, dul ve yetimler acale bir so
nuç beklemektedirler. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi suna
rım. Saygılarımla. 

6. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Başba
kan hakkındaki Araştırma Hazırlık Komisyonu 
raporunun Birleşik Toplantıda kabulü münase
betiyle bir gazetenin «Demirel'i paralı askerler 
kurtardı» şeklindeki başlık münasebetiyle demeci. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 17 Aralık 1970 
giinü bir gazetede neşredilen haber sebebiyle 
huzurunuza geldim. O tarihten beri ilk toplan
tıyı yapmış olduğumuz için geç kalmış oldu
ğum kanaatinde değilim. 

Değerli arkadaşlarım; gazete, hepinizin oku
duğu gibi, büyük puntolarla şu haberi veriyor. 
«Demirel'i, paralı askerler kurtardı.» 

Türk Parlâmentosunun 16 Aralık tarihinde 
yaptığı celseyi huzurunuzda dile getirecek de
ğilim. Bu celsede hepinizin mevcuddunuz. Neti
cede oylama, hepinizin bildiği gibi, 309 lehte, 
276 da aleyhte tecelli etti. Bu tecelliye hiç kim
senin bir şey söylemesine imkân yoktur. Benim, 
üzerinde durmaık istediğim asıl mesele büyük 
Türk. Milletini temsil eden Türk Parlâmento
sunda oylarını o neşriyatı yapan gazetenin ar
zusu istikametinde kullanılmıyan kimselere 
«paralı asker» tâbiri kullanılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tâbir çok ağır
dır. «Paralı asker» hepinizin bildiği gibi, ne
reden; nasıl geldiği bilinmiyen bir insanın ken
disini iktidarda tutabilmenin yolunu temin sa
dedinde nereden, nasıl geldiği bilinmiyen kim
selerden teşekkül ettirdiği bir topluluktur. 

Ama, benim inancım şu ki, Büyük Türk Mille
tinin Parlâmentosunda temsilcilik sıfatını ka
zanmış olan kimseler, mevcut Anayasanın hü
kümlerine ve o Anayasaya uygun olan seçim 
kanunlarına ve onun daha ilerisinde de Türk 
Milletinin iradesini kazanarak gelen kimseler
den ibarettir. Türk Milletinin iradesi; hepini
zin karşısında, Sayın Divanın başucunda yazılı 
büyük ibarede tecellisini bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet nizamını te
min eden, bugüne kadar demokrasi nizamında 
yazılmış milyonlarca hukuk eseri mevcuttur. 
Bundan sonra da milyonlarcası yazılacaktır. 
Bu eserlerin hülâsası/bu büyük cümleden Büyük 
Atatürk tarafından ifade edilmiştir. Bunu, de
miyorum ki, o neşriyatı yapan gazete veya ga
zeteci bilmiyor. Ama, 36 milyon Türkün bunu 
bilmek mecburiyeti vardır. Ben, ve eminim M, 
orada oy kullanan bütün arkadaşlar, basın hür
riyetinin diğer bütün hürriyetlerin teminatı 
olduğu kanaatindeyiz. Böyle bir teminatın ar
kasına sığınan kimselerin her şeyden evvel 36 
milyon Türkün şahsi hürriyeti ile oynamaması 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi şeref ve hay
siyetini korunmasını bilmiyen insanlar hiçbir 
cemiyetin veya milletin temsilcisi olamazlar. 
Bu bakımdan temsil ettiğimiz Büyük Türk Mil
letinin haysiyetini korumak için her şeyden ev
vel kendi haysiyetimizi korumakla vazifeliyiz. 
Söz alıp huzurunuza gelmemin yegâne sebebi 
de budur. Ne Türkiye'de ne de Türkiye'nin dı
şında hiç kimsenin Büyük Türk Milletinin Par
lâmentosunda temsil yetkisi bulunan insanlara 
«Paralı asker» tâbirini kullanmaya hakiki yok
tur. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Cesaret da
hi edemezler. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Beş gündür 
bekliyorum ne resmi mercilerden her hangi bir 
harekete geçildiği hakkında bir neşriyata mut
tali oldum, ne de basın ahlâk yasasına dayalı 
basının yetkili organlarından bu neşriyatın so
nunda her hangi bir hareketi duymadım ve 
görmedim. 

Vaktinizi çok almıyacağım T. B. M. M. nin 
çatısı altında paraya dayanan hiçbir hizmetin 
yapıldığına inanmıyorum. Buraya hiç kimse de 
parayı hesabederek gelmiş değildir. Para, ik-
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tisadi hayatta tedavül vasıtası olur, arkadaşla
rım. Ama, Büyük Türk Milletini temsil eden 
insanların olduğu gibi, her insanın da şeref ve 
haysiyeti yolunda paranın, bir tedavül vasıta
sı olmıyacağını o neşriyatı yapan gazetenin bil
mesi lâzımdır. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — O bilmez; 
onun Allahı paradır. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu bakım
dan sözümü uzatmıyacağım, toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Bu celseyi mütaakıp Başkanlık Divanının 
vazifesini ifa ederek alâkalı merciler nezdinde 
gereken muamelenin yapılmasına tevessül etme
sini istirham eder, Yüce Heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

7. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın; demokratik nizamda alınan kararlara hür
metkar olmanın, repimin devamı ve yaşaması için 
ilk şart olduğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Kastamonu Senatörü Sayın 
Ahmet Nusret Tuna da, Yasama soruşturmaları
nın neticesi ile ilgili gündem dışı söz istemek
tedir. Buyurunuz. (C. H. P. sıralarından «cevap 
verilemez» sesleri) yalnız, Sayın Tuna evvelki 
görüşmelere cevap mahiyetinde olmaması lâ
zımdır. 

AHMET NÜSEET TUNA (Kastamonu) — 
Sayır. Başkan; ben, konuşmaların sonunda bu 
sözü talebettim. Siz, benim bu gündem dışı ta
lebime lütfen şu talebimi de ilâve buyurun. 
Gündem, dışı konuşan arkadaşlarımız temsil 
etmekte olduğum grupu haksız yere itham et-
mHerdir. Elbette bize bir cevapta bulunma hak
kı doğacaktır. 

BAŞKAN 
o ayrı. 

Sataşma için sez istiyorsunuz, 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Ben., gündem dışı konuşacağım ve bunlara da 
cevap vereceğim. (C. H. P. sıralarından «bu 
celse cevap verilmez» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bunlara cevabı 
başka bir oturumda yapınız ama «soruştur
malarının neticesiyle» diyorsunuz, yani yasa
ma s oraşturmaîarının neticesi hakkında bir 
fikir verecek bir şey söyliyerekseniz buyu

run, değilse rica ediyorum, başka bir oturu
ma talik edersiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, cevaba cevap hakkımız doğuyor. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; şimdi müsaade eder
seniz daha konuşmadan muhterem arkadaşı
mın cevaba, cevap talebinde bulunuyoruz şek
lindeki beyanını pek erken bir talebolarak gör
düğümü ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, içinde bu
lunduğumuz Anayasanın bize tanzim ettiği 
bir nizam var. Bu nizamı korumakta hepimiz 
yeminliyiz. Şimdi, bu nizam der ki «adlî suç
lar falan falan makamlar tarafından takibo-
lunur, anakuvvetler: icra uzvudur, kaza uz
vudur, yasama uzvudur. 3 e bölünmüştür». Kuv
vetler ayrılığını tanzim eder. Meclis ne za
man ne cins vazifeler yapar bunları tanzim 
eder ve bütün bu işleri yaparken de Meclisin 
karara varmasında «eşit oyu» esastır. Bugün 
içinde bulunduğumuz Parlömanter hür nizam
da bu kuvvetlerin ayrılığı vardır, karara var
mada, oyların eşitliği esası vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer bir Mecliste 
her hangi bir mevzuda Meclis soruşturması 
açılması için bir talepte bulunulmuş. Bu ta
lep, Anayasanın çizdiği yolda devam etmiş 
ve bir soruca, karara bağlanmıştır. Şimdi, 
50111101111 karara bağlanmasından sonraki cel-
oodeyk, Bir arkadaşımız diyor ki. «Efendim, 
ekseriyetin oyları sabahın yorgun zamanın
da bir yorgunluk eseri olarak tezahür etti, 
verilmesi lâzımgelen karar verilmedi» v.s. Pe
ki,. arkadaşım bu 309 reyin karşısında 276 mu
halefetin reyi var. Peki, bunlara zinde kafa
nın mahsulü mü diyeceksin?. Sonra,, bir par
lömanter kararda; kararların bünyesini, ka
rarlardaki oyun ağırlığını, hafifliğini indî ola
rak münakaşa ve mütalâa etmeye kalkarsak, 
arkadaşlar, mensubu olduğumuz hür demokra
tik nizamı ve bu nisamın temellerini tahribe 
matuf hareketlerde bulunmuş oluruz. Ya oy 
vardır, ya yoktur. Bu işlerin sonu oyla halle-
dilecekse «Efendim, ekalliyetteki oy daha kıy
metlidir, iktidardaki oy daha zayıftır» şeklin
deki bir münakaşaya gitmenin isabetli bir yol 
olmadığına kaaniim. 
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Çünkü, bu nizamın anamekanizması bu. Kar
şılıklı fikirler mütalâa edilecektir, netice iti
bariyle karar verilecektir. Kararda ekseriye
tin dediği, karar olacaktır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; Anayasamı
zın bir 132 nci maddesi var. Bu 132 nci mad
denin bu hususa uyduğunu iddia etmiyorum. 
Ama ns diyor; «Yargı yetkisinin kullanılması 
ile ilgili münakaşa yapılmaz». Şu. hükmün da
yandığı bir şey var. Yani bu hâdisemiz buna 
uyuyor demiyorum f akar yargı yetkisinin kul
lanılması ile ilgili müzakere yapılamaz., müta
lâa deraeyan edilemez diye 132 nci maddenin 
üçüncü fıkrasında bir hüküm var. Şimdi, ar
kadaşım der ki, «bir adlî muamele yaptık» Adlî 
muamele yaptıysak adlî bir karar verdik. Bu 
kararı, isabetli oldu veya isabetsiz oldu şek
linde daimî münakaşa eder, karara bağlan
mış bir mevzuun hafifliğini ortaya korsak, 
kendi reyimizin kıymetinin ne olduğunu orta
ya korsak, arkadaşlar bu nizamın içinden çık
mamız icabeder. Eğer hür demokratik niza
mı kabul ediyorsak herkes hür olarak fikrini 
söyliyecektir, müzakereler olacaktır, kararlar 
çıkacaktır ve parlömanterler de tecelli eden 
karara hürmetkar olacaktır. Parlâmentonun 
kararına Parlâmentonun üyesi hürmetkar ol
mazsa arkadaşlar içinde bulunduğumuz re
jimin taraftarı olmuyoruz şeklinde beyan
da bulunmaktan gayrı bir netice vermez. Par
lâmentonun bir kararı var, bir karara varmış
tır. Fakat bu karar şu şekildedir, bu şekilde
dir şeklinde, bahusus adlî bir mevzuu, didiştir
menin isabetli olmadığı, kanaatindeyim. 

4. — CUMHURİYET SEN 

1. — Drniıli Üyesi Hüseyin Atmacamın, afyoıı 
cicimini ıı sınırla tuh nhnası Hükümetçe kararlaş
tırıldığı bir devrede bir Amerikalının «Türkiye'
de afyon kaçakçılığım yöneten şebekenin içinde 
yasama dokunulmazlığı bulunan bâzı kişilerin de 
bulunduğu» yolundaki beyanının doğru olup ol
madığını meydana çıkarmak üzere bir Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu kurulmasını 
ist iyem önergesi 

BAŞKAN — ör.C'2 bir .Ssnato araştırması 
önsrgesi var, okutuyorum : 

i Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bir mev
zu da, bir genel müdür hakarette bulunmuş, 
Ziraat Bankasında.. Böyle bir şey daha dendi. 
Müzakereye iştirak edemiyen bir genel mü
dür kendi hizmetine giren bir mevzuda hatalı 
muamele yapıldığını, yanlış muamele yapıldığı
nı öğreniyor, ertesi günü, bu muamele bu şe
kilde değil, şu şekildedir, diye tavzih ediyor. 
Bunu, müdafaa hakkı gibi, mukaddes bir hak
kın tecellisi olarak görmeyip de parlâmentoya 
hakaret olarak tavsif etmede ben isabet ol
madığına kaaniim. 

Muhterem arkadaşlar; son sözüm de şu ola-
I cak: «Kader kapıyı bir kere çalar, size duyu

ruyorum». Arkadaşlarım, iktidarda olalım, mu
halefette olalım, şu demokratik nizamın, hür 
demokratik nizamın, elimizde bulunan ve şu 
uygulamaya çalıştığımız Anayasa nizamının 
hâkim olması için buradayız. Eğer bahsettik
leri kader, kapı calicisi bu nizamı elimizden 
almaya matuf bir hareketin habercisi ola
caksa bundan hür demokratik nizam zarar gö
recektir. Hepimiz zarar göreceğiz. Hepimiz 
aynı geminin yolcularıyız. Bu nizamda, böyle 

j tehdideder gibi, bir tavırla sözleri bağlama-
j nır. isabetli olmıyacağına kaaniim. Şu memle-
I kette hür demokratik nizamın müdafileri 
| elele verdiği zaman bu nizamı payidar etme-
I nin çarelerini bulacağız, esasen yeminlerimiz 

de bu yoldadır. 
j Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 17 nci Birleşimin gündemine 
I geçiyoruz. 

\T03U ARAŞTIRMASI 

i Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

22 Haziran 1970 tarih 7/854 sayılı Hükümet 
kararı ile Türkiye'de afyon ekiminin sınırlandı-
nlımaısı, kamu oyunda ve basında Amerika'nın 
siyasi baskısı sonucu yapıldığı söylentileri de
vam ederken, uyuşturucu maddelerle ilgili araş-
ıtırmalar yapan Amerikalı yazar John Hugnes 
verdiği demeçte, Türkiye'de afyon kaçakçılığını 
yöneten şebekenin içinde yasama dokunulmaz
lıkları bulunan bâzı kişilerin de olduğunu ileri 

I sürmüştür. Bilindiği gibi geçen yıl bir senatör 
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arkadaşımızla da T.B.M.M. üyelerinden bâzıla
rının nüfuz suiistimalleri yaptığını ileri sürmüş 
olmasına rağmen, hiçbir işlem yapılmadan Par
lâmentonun itibarı ile ilgili bu konu zamam için
de unutulmuştur. 

Amerikalı yazar John Hugnes'in basında 
çıkan bu beyanatı Hükümeti ve Pıarlâmemto üye
lerini şaibeli duruma düşürecek niteliktedir. Bu 
iddianın mutlak aydınlığa çıkarılmasını, T.B. 
M.M. üyelerinin şaibeden kurtarılmasını zaruri 

2. — Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık Di
vanının teşkil olunduğuna dair mezkûr Komisyon 
Başkaı d iğ ı tezkere si. 

İfZZ 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanı Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ım bir 
tezkeresi var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karma Bütçe Komisyonunun 11.12.1970 tarih
li Oturumunda Başkanlık Divanı seçimler1! ya
pılmış, Komisyon Başkanlığına Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal, Başkanvekilliğine Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege, 
İSözcülüğe Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz 
ve Kâtip üyeliğe de Erzurum Milletvekili Rıfkı 
Danışman seçilmiştir. Arz olunur. 

Seçimlerle ilgili tutanaklar ilişikte sunulmuş
tur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Rize Milletvekili 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Genel Kurula sunuldu. 

2. — 507 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde yer 
alan ve 10 liradan 50 liraya kadar olan para ce
zalarının kesinliğine dair hükmün Anayasaya ay
kırı olduğundan iptal edildiğini belirten Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanı İ. 
Hakkı Ketenoğlu'nun bir tezkeresi var, okutu
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Der
neği yasasının 30/C maddesinin iptali hafckm-

görmekteyim. Türk kamu oyumun gerçekleri öğ
renmesi, demokrasinin kaçınılmaz kuralıdır. 
Varsa suçluların meydana çıkarılması, yoksa ya
lan ve yanlış söylentilerin ortaya çıkarılması 
için Anayasamın 88 nci maddesi ve İçtüzüğün 
130, 134 ve 135 nci maddeleri gereğince Senato 
araştırması yapılmasını arz ve teklif ©derim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Genel Kurula sunulmuştur. 

1ENEL KURULA SUNUŞLARI 

da acılan dâva üzerine yapılan inceleme sonun
da : 

507 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde yer 
alan ve 10 liradan 50 liraya kadarr para ceza
larınım kesimliğine ilişkin bulunan hükmün Ana
yasaya aykırı olduğuna ve iptaline 15.12.1970 
gününde 1970/30-46 sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

İ. Hakkı Keteınoğlu 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Akif Tekin e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/945) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Antalya 
Üyesi Akif Tekin'e izin verilmlesli ile ilgili bir 
yazı var, okutuyorum : 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Akif 
Tekin'in hastalığına binaen 8.12.1970 tarihinden 
itibaren 44 gün müddetle izinli sayılması Baş
kanlık Divanının 14.12.1970 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Antalya Üyesi Akif Tekin'e tahsisatıyım 
verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/946) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Hastalığı dolayısiyle 2 aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Antalya üyesi Akif Te
kindin tahsisatımın verilebilmesi, İçtüzüğün 146 
ncı maddesi gereğ'ince G-enel Kurulun kararına 

bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz 
olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — SEÇİMLER 

A - KOMİSYON SEÇİMLERİ 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim 

BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere seçim, yapılacaktır. Listeler dağıtılsın. 

Açık bulunanı komisyon üyelikleri için gös
terilen adayları sunuyorum : 

Anayasa ve Adalet Komisyonu : 
A.P. 

Mahmut Şevket Özçetin 
Ömer Ucuzal 

C.H.P. 
Doğan Barutçuoğlu 

^G.P. 
Enver Bahadırlı 

BAĞIMSIZ 
Bağımsızlar için isim verilmemiştir, yazıla

caktır. 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komlisyonu : 

G.P. 
Fehmi Baysoy 

KONTENJAN 

Feridun Cemal Erkin 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 
Komisyonu : 

A.P. 
Sakıp Hatuoiıoğlu 

G.P. 
Sami Turan 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 
A.P. 

İbrahim Şevki Atasağun 

KONTENJAN 
Feridun Cemal Erkin 

İçişleri Komisyonu : 
C.H.P. 

Mukadder öztekin 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu : 

BAĞIMSIZ 
Bağımsız üye yazılacaktır, isim yoktur. 
Millî Eğitim Komisyonu : 

A.P. 
Nahit Altan 
Nuri Demirel 
Ruhi Tunakatn 

C.H.P. 
Hüseyin Atmaca 

Millî Savunma Komisyonu : 
A.P. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Akif Tekin 

BAĞIMSIZ 
Bağımsız yazılacaktır. 
Tarım Komisyonu : 

A.P. 
Nahit Altan 

KONTENJAN 
Vahap Güvenç 

BAĞIMSIZ 
Hikmet İsmen 

Müracaatlarını yapmışlardır. 
Sosyal İşler Komisyonu : 

G.P. 
Sami Turan 

Yazılı listeler dağıtıldı. Sepete listeler birlik
te atılacaktır. 

Tasnif heyetimi seçiyoruz. 
Sayım Reşat Zaloğlu?.. Yok. 
Sayın İsa Bingöl?.. Burada. 
Sayın Zihni Betül?.. Yok, 
Sayın Orhan Kürümoğlu?.. Yok. 
Sayın Ali Altuntaş?.. Yok. 
Sayım Ahmet Safa Yalçuk?.. Yok. 
Sayın Edip Somunoğlu?.. Yok. 
Sayın Necip Mİrkel&moğlu?.. Burada. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk .. Burada. 
Tasnif heyeti teşkil edildi. Ad çekmek sure

tiyle isimleri okumaya başlıyacağıs. 
iSayın Mehmet Hazer (Kars Üyesi) 
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Kars'tan başlıyoruz. 
(Kars'tan başlamak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı?. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Büt
çe - Plân Komisyonu toplantısı var, oylama bu
rada dursun, biz diğer konulara geçelim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Telefon edildi efendim, haber 
gönderildi. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı?. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanından bir 

yası aldık, okuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, gündeminde bulunan ka
nım tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere top
lantı halinde bulunmaktadır. Komisyonumuzda 
bulunan üyeler ilişik listede (X) işareti ile gös
terilmiştir. 

Saygiyle arz ederim. 
Şimdi, voklamada dikkate alınması için gön

derilmiş olan bu yazı ayrıca dikkate alındığı 
zaman oylama işlemine de arkadaşlarımızın 
iştirak etmesine imkân vermek lâzımdır. Bu 
itibarla sepeti yerinde muhafaza ediyoruz, 
tasnif hey:.*}, seçilmiştir, oylama muamelesini 

! kapatmıyorum. Ancak. Gündemimizde bulunan 
v : bir evvelki birleşimde başlayıp halen bitiri-
"?:::iyen bir konu üzerinde görüşmeye devam 
eliyorum, 

GÖRÜŞÜLEN İSLER 

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

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet S::ıalcsu Anayasa ve Adalet ile Tarım ve 
Elitçe ve Plân komisyonlarından beşer üyenin 
ka'tıbması ile kurulan geçici komisyon raporu 
üzerinde görüşmelere başlanmış ve gruplar dâ
hil halen 8 üye konuşmuş bulunmakta idi. Söz 
sırasını gösteren elimdeki listeye nazaran üze
rinde görüşecek sayın üye Muslihittin Yılmaz 
Mete. 

Buyurunuz efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; Os
manlıların Anadclııya gelişinden bu yana 600 
küsur seneden beri teşkilâtlanmamış, bir araya 
gelmemiş, horgörülmüş Türk çiftçisinin teşek-

(1) 1476 S. Saydı basmayazı 10 . 12 . 1970 
tarihli 14 ne il Birleşim tutanağına eklidir. 

külü bulunan Türkiye Ziraat Odaları ve bunun 
birliğinin, kurulması 1957 yılında çıkarılan, 
12QB zenesinde uygulanmaya başlanan bir ka
rımla 'mümkün olmuştur. 

Bıi kanun, hemen her yerde, her teşekkülün 
bir kuvvet olarak görünmesine rağmen, çiftçi-
±:ln dertlerini savunasak hiçbir teşekkülün bu
lunmadığı Türkiye'de çiftçiye büyük bir des
tek olmuştur. Yalnız, bâzı arkadaşlarım kanu
nun iyi uygulanmamasına bakıp kanunun or
tadan kaldırılmasını dahi savunacak kadar ile
riye gitmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanunun iyi 
uygulanmaması o kanunun kalkmasını gerek
tirmez. Uygulayıcılardaki hatanın yine -kanuna 
konulacak bâzı hükümlerle düzeltilmesi gerekir. 
Size, Türk çiftçisine hizmet etmiş, şerefli 
görevler yapmış Ziraat Odaları Birliğinin Türk 
çiftçisine ihanet ettiği devreden bir misal vere
ceğim. îki sene kadar önce Ziraat Odaları Bir
liği bir genelge yayınlıyor. Diyor ki ; «toprak 
reformu Türkiye'de mülkiyeti ortadan kaldıra
cak, komünist düzen getirecek. Kimin toprağını 
kime veriyor? Vatandaşın hepsi topraksız kala
cak. Öyle ise; toprak reformuna karşıyız ve 
sis de karşı olun.» Bu sakat düşüncenin sahip
leri bugün Ziraat Odaları Birliğinden kendi te
şekkülü tarafından uzaklaştırılmış bulunmak
tadır. Demokratik düzenle çalışan bir müesse
sedir. Busrün Türk çiftçisi bu kişileri tekrar 
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seçmedi. Hatırlanmadadır; ben o zaman bir 
gündem dışı konuşma yaparak muhterem ar
kadaşlarıma bu yersiz genelgeyi kınadığımı arz 
etmiştim. 

Bir dönemde yöneticiler dayandıkları kütle
ye ihanet ettiler diye tüm teşekkülü ortadan 
kaldırmaya hakkınız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı
nın yetersiz kaldığı Türkiye'deki çiftçiliğin ıs
lahı, verimin artırılması konusunda bir kamu 
kuruluşu olan Ziraat Odaları ve Birliği bu nok
sanı tamamlıyacak yetkidedir ve güçtedir. Ye
ter ki, biz destekliyelirn, oy kaygusu ile bu ku
ruluşu baltalamaya çalışmayalım. 

Biliyorsunuz birinci maddede Ziraat Odala
rının neler yapması gerektiğini 6964 sayılı Ka
nun sıralamış. 24 ncü maddede de Ziraat Oda
ları Birliğinin görevlerini saymıştır. Bu gö
revleri yerine getirecek müessese Türkiye'nin 
-en ırüclü, en faydalı bir müessesesi olacak. 

Tarım Bakanlığının yetersiz kaldığından 
bahsetmiştim. Geçen yıllardaki bütçe konuşma
larımızda arkadaşlarım ve ben çeşitli örnekler 
verdik. Meselâ: Türkiye'de pamuk çekirdeği
nin, pamuk tohumunun ıslahını büyük mües
seseleri bulunan Tarım Bakanli"! yapamam'ş-
tır. Yıllarca birçok memleketlerde, iyi tohum
lar ekilip, biçilmiş, iyi ürünler elde edilmiş, 
Mısır dünyada hemen hemen en ileri ülke hali
ce gelmiş ama biz kaçak olarak getirtip, çift
çiler vasıtasiyle; pamuk tohumunun ıslahı yolu
na gitmişiz veya öncülüğünü yapmışız. Sonra
dan Tarım Bakanlığı bunu deneme istasyonla-. 
»rıhda geliştirmiş ve yeni bir düzen içerisine, 
yeni bir çalışma içerisine girmiştir. Hâlâ da 
Tarım Bakanlığının çalışmaları dünya pamuk 
çekirdeği ıslahında ileri bir safhada değildir. 

Meksika menşeli buğday; muhterem arka
daşlar, yine arz ettim tekrarını zait görürüm, 
Meksika menşeli buğday kıtlık çeken, açlık çe
ken Pakistan'da altı sene uygulanmış, kıtlık
tan kurtulmuş Pakistan. Biz 6 sene sonra bir 
çiftçinin kaçak olarak getirttiği 25 kiloluk buğ
dayı denemişiz, Ziraat Odaları Birliğinin te
şebbüsüyle -evet Hükümet de destekledi o za
man - bir miktar numune tohum getirtmişiz, 
yine çiftçi bunu denemiş, ondan sonra Tarım 
Bakanlığı işe el atmıştır. Nedense bilmiyorum 
bu... (A. P. sıralarından «hangi devirde» sesi) 

Devresi yok bunun, A. P. devrinde demiyo
rum arkadaşlarım. Halk Partisi devri dâhil; 
Demokrat Parti devri dâhil, Tarım Bakanlığı 
hiçbir zaman konuların önünde gidememiştir. 
Eleman noksanlıği falan, filân. 

Yine arkadaşlarım, arz edeyfan ki, bir defa 
daha söyledim, Türkiye'de Tarım Bakanlığı te
şekkülünde çalışan ziraat mühendisleri, o za
man orman mühendisleri de oraya bağlıydı, or
man mühendisleri, veterinerler dünyanın her ye
rinde sözünü duyuracak nitelikte ve yeterlikte
dir. Ama, maalesef, iyi organize edilemeyişi, bu 
işlerin esasını kavrıyan bir şahıstan malhrum 
oluşumuz teşekkülü, biraz evvel arz ettiğim gi
bi, konuların önünde giden bir müessesle haline 
getirmemiş, bilâkis bâzı zamanlar adam kayı
ran. müessese halimde göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz ileri 
seviyedeki ülkeler ayarında değil. Sulamamız, 
elbette ki, en ileri bir ülke ile mukayese edile
mez. Ama, insaf edelim, Suriye, Irak, İran, Bul
garistan ve israil'den daha geri zirai sulama 
yapmaktayız. Rakamlarını söylemiyorum, başı
nızı şişirmesin diye. Ama bunlar var, bütçe gö
rüşmelerinde arz ettik, birçok arkadaşlarımız 
da bu rakamları buldular ve söylediler. Eğer 
bu saydığım ülkeler içerisinde tarıma elverişli 
arazilerin en az sulanan oranı % 11 diır, bizde 
% 5,7 dir. Fennî gübre kullanılması hepsinden 
geridir. Traktör korkunç bir şey. Tarım Ba
kanı geçen sene bütçe görüşmesinde kalktı dedi 
ki: «Sayın Halk Partisi Sözcüsü yanlış söyledi, 
biz traktör sayısını 40 000 - 50 000 den aldık 
90 000 e çıkardık.» Bu çok yanlış bir rakam 
arkadaşlarım. Sayın arkadaşım, dostum ilhami 
Ertem eskine payını, hurdaya çıkma payını he
saba katmadılar. 

Muhterem arkadaşlarım, 50 000 traktörde 
her sene 10 000 traktör hurdaya çıkar. 4 sene
de 50 000 traktör de her sene 10 000 traktör 
hurdaya çıkar. 4 senede 50 000 traktör ithal et
tik 90 000 yapar dediler. Hayır arkadaşlarım. 
Halen Türkiye'de 60 000 den fazla traktör fiilen 
çalışmamaktadır. Yani çalışan traktör sayısı 
60 000 den fazla değildir. Rakamları burada ço
ğaltıp, tenkidleri sadece muhaliftir diye nazarı 
dikkate alırsak bu tarzda konuşmalarımız hal
kın hoşuna gitmiyor arkadaşlarım. Belki kıy
metli arkadaşlarım bir partiye mensuboldukları 
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için, kendi bakanları olduğu için alkışlıyorlar 
ama halkın hoşuna gitmiyor, siz de şahMolu-
yorsunuz buna. Halk gülüyor arkadaşlarım. 
Eğer burada çıkıp da: «Yanlış söyleniyor, çift
çinin durumu çok iyidir, müreffehtir, her derdi 
hallolmuştur.» dediğiniz zaman gülmeden de 
öteye gidiyor arkadaşlarım. O kelimeyi söyliye-
miyeoeğim. «Hangimizin durumu iyi» diyorlar. 
Bunu sizler de biliyorsunuz, sizler de memleketi 
benim gibi geziyorsunuz, sizler de seçmenleriniz
le temas ediyorsunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Hangi 
tarihte söylemiştiniz? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Geçen sene söylemiştim. 

BAŞKAN1 — Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Mete. Bu kanunun görüşülmesieıde sözcü Sa
yın Adnan Karaküçük olacak. Sayın Karaküçük 
bu kanunun sözcüsüsünüz değil mi efendim? 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Maraş) — Evet. 
BAŞKAN — Lütfediniz yerinizi alınız. 
Buyurun efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Muhterem, arkadaşlarım, Ziraat Odaları 
ve Birliğinin görevlerini sayarken bugün Tür
kiye'nin tablosunu çizmek zaruri oldu, onun için 
sizle-"! meşgul ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, iyi tohumu yok, zi
rai mücadele iyi yapılmamaktadır, sulama iyi 
değildir, traktör parçası kâfi değildir ve çok 
'•nhıbdır, akar - yakıt temininde güçlük çeker 
Tre paMkdır, zirai kredilerin akar - yakıt bolü
nü yeterince ve müstehakkma verilmemektedir, 
zirai kredileri, biliyorsunuz artık onu söyleme
ye lüzum yok. Şu durumda Tarım Bakanlığının 
" ilr*Vi v:r tarım yapılmasını, iyi ürün elde edil-

TL .-nğlama yeteneğinden yoksun olduğunu 
'^b *~e~ı haksızlık etmiş sayılmam, işte Ziraat 

^ ' -'.H-•'. T:9'idi teşekkülü sayesinde, çiftçinin ken-
\ •••r'kkülü saysinde halkın eğitimine önem 

rvi-î. topl'i dertleri dile getirip ihtiyaçlarını 
'"'/"'h^a 'akımından bu faydaları sağlıyacak 

pisliktedir. 
Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Odalarının, 

yine kanuna göre, çok önemli bir görevi daha 
vîi-r : O da kooperatifçiliği teşvik kooperatifle
rin kurulmasını teşvik ve kurulan kooperatifle-
TB katılma. Bunun önemini bilmiyenimiz kalma
dı. Birkaç yıl evvel kooperatifçilik kelimesi kul
lanıldığı zaman, belki bilmiyen insanlar; beliki 

kastı mahsusla, kooperatifçiliğin komünist ülke
lerde olduğunu söylerlerdi. Artık Türkiye'de 
herkes öğrendi ki, komünist ülkede kooperatif 
yoktur. Demokratik ülkede kooperatif vardır. 
Demokratik ülkelerdeki kooperatif sayısı, bu 
kooperatiflerin güçleri, bizim havsalamıza sığ-
mıyacak kadar büyüktür. 

Muhterem arkadaşlarım, Almanya^daki Zira
at Odası, bugün bütün dünyada en zengin Dev
letlerden birisi olan Alman Hükümetine, sıra 
geldiğimde, borç para vermektedir. Burada şah
sım adına görüşüyorum, fakat bir partinin tüzü
ğüne ve görüşüne bağlıyım. Halk Partisinin gö
rüşü olarak arz edeyim ki Türkiye'de koopera
tifçilik tam hale geldiği takdirde Ziraat Oda
larının lüzumu kalmıyacaktır. Ama, bunu tam 
hale getirebilmek, kooperatifçiliği bütün Tür-
ki'yeye yaygın bir hale getirebilmek görevi, biz
ce başta Ziraait Odalarmındır. Tarım Bakanlığı 
veya Ticaret Bakanlığının bu konuda da çofk 
yetersiz kaldığı bilindiğine göre Ziraait Odaları
nın kalkması teşebbüsünde bulunacak herhangi 
bir arkadaşımın bulunacağını, zannetmiyorum. 
Yalnız, niçin ikide bir bunu söylüyorsun, diye
ceksiniz Bâzı teklifler var ki, biraz sonra gele
cek, o teklifler kabul edildiği takdirde, Ziraat 
Odası fiilen ortadan kalkacak arkadaşlanm. Bu 
sebeple söylüyorum ki, Ziraat Odasının kalkma
sında şu mahzurlar var : 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'de, 
yine geçen bir bütçe görüşmesinde arz ettim, 
Devletin neşrettiği bir kitaptan aldığım rakam
lara, göre, % 59 yi gecen toprr.ksız vatandaşla
rımızın bulunduğu ilçielerimiz vardır, % 65 e 
kadar çıkmaktadır. Türkiye'nin toprak düze
nini birçok kereler burada kıymetli arkadaşla
rım eleştirdiler, rakamlar verdiler, bendeniz de 
bütçe görüşmelerinde arz ettim. Büyük toprak 
sahibi kimselerin Türkiye'de sahiboîdukları top
rak oram, küçük çiftçinin toprak oranının on 
mislidir. Birisi % 90 toprağa sahip, birisi % 10 
toprağa sahip. Böyle düzensiz bir yerde «Zira
at memleketiyiz» diyoruz, sanayi miemlelketi ha
line gelemedik «ziraat memleketiyiz» diyoruz, 
öte taraftan 30 bin dönüm arazi sahibi bir kim
senin, isimleriyle bilirsiniz; bende bilirim, 30 
bin dönüm araziye sahip bir kimsenin altı tane 
köyü; içerisinde tavuğuna varıncaya kadar, 
ağanın olan, köylünün hiçbir hakkı bulunmı-
yan, Hindistan'daki paryalardan daha beter 
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hürriyetsizlik içinde bulunan vatandaşların ya
lad ığ ı bir ülkede demokrasinin de bulunmıyaca-
iğm, Japonya'da yapılan toprak reformu kanu-
:*ûununun mucip sebeplerinde görebiliriz. Kendi 
; mantığımızla da buna varabiliriz. Toprak refor
mu yaparken Japonlar da diyorlar ki, toprak 
reformu yaparken «iktisaden hür olmıyan, ken
di toprağında çalışmıyan çiftçilerin çok olduğu 
bir memlekette demokrasi olamaz. Demokrasi, 
iktisaden bağımsız olan kimselerin çoklukta ol-
Iduğu memlekette olur.» Hâlâ arkadaşlarım kal
karlar, toprak reformu şöyledir, böyledir, der
ler. Duyuyoruz ki, Hükümet topraık reformu
nu «zirai reform» namı altında getirecek. Getir
sin bir an -evvel üzerinde tartışalım, ama yıllar
dan beri getirilecek, getirilecek deyip, çeşitli 
nedenlerle geriye bırakılması, memleketteki en 
büyük yatanın, en büyük derdin deşilmesi sonu
cunu tföğuruyor. Topraık reformu yapılmadan 
ZiraK& Odaları Birliğini daJha kuvvetli hale ge-

"•tir*î$ek, Tarım Bakanlığı bugünkünden çok daha 
"verimli çalışsa, gene de bu memlekette köylü
nün, çiftçinin sefaleti giderilemez, arkadaşlar. 
öyleyse Ziraait Odaları Biriliği Kanunundaki de
ğişiklikler görüşülürken, arz edelim ki, Türki
ye'de % 75 e yakın Türk'ün derdine çare bulu
nabilmek için birinci iş, toprak reformunun ya
pılması olacaktır. 

Şimdi, arkadakiarım; burada ben., InyrT^i 
bir arkadaşının sözüne cevap vermek içm do-
ğil, muhterem arkadaşlarıma hatırlatmak inin 
değineceğim. Dediler ki, «Halk Partisi toprak 
reformu yapacağıms toprak reformu yapacağım 
deyip duruyor da niçin yapmad?». Muhterem 
arkadaşlarım hatırlatırım ki. Cumhuriyetin kıı-
rulduğu ilk yıllarda çıkarılan 1515 sayılı Tapu 
Kanunu, bir Toprak Kanunudur. 2510 sayılı İs
kân Kanunu topraklandırma kanunudur, 2510 
•sayılı iskân Kanununa göre, yurdun her yerin
de toprak sahibi olmuş vatandaş vardır, göçe
belikten meskûn hale gelen vatandaş vardır. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Boş arazi
leri verdi, 

MÜSLİHİTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarımdan birisi der ki, 
«Boş arazileri verdi.» sen de boş arazi ver, ver 
de bir şey yap, bir şey yap. IVMıterem arkadaş
larım, kâfi gelmedi 2510 say:L Kanunda, bu da 
Türkiye'deki toprak düzenini iyi bir hale geti
remedi. 4753 sayılı Kanun Büyük Millet Mec

lisine getirildi. 4753 sayılı Kanunun ismi 
«Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu» dur. illâ 
Toprak Reformu Kanunu demek şart değil. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bu ka
nuna göre kaç tane Halk Partili milletvekili ara-
z\ aldı? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METH (Devamla) 
— Efendim, eğer Hükümet veya Kömhye'n olur
lara, sonunda suallerinize cevap veririm. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, sual sorma
yınız, Sayın Mete siz de sualli cevaplı konuşur
danız müzakerenin neticesini almakta güçlük 
çekeriz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METH (Devamla) 
— Yalnız arkadaşıma hatırlatayım ki, bu ka
nun Mecliste müzakere edilirken, tavan tes'tit 
edilirken üç tane kıymetli zevat karşı çıktı. Bu 
kanunun bahsettiğim bu maddesi Türkiye'de 
Demokrat Partinin kurulmasının başlıca nede
nidir. Emin Sazak, Adnan Menderes ve Cav.'.t 
Oral bu Kanunun çıkarılmaması için günlerce 
uğraştılar. Hatırlarsanız, zabıtları tetkik buyur-
mıışsunuzdur, önceden müzakeresi yapıldı inki-
ta?, uğradı tekrar geldi. Kanunun bu maddesi
nin çıkmaması için Mecliste mücadele ettiler. 
Yani, büyük toprak sahiplerinin hegemonyası 
Türlüye'de devam etsin, topraksız çiftçi bir ka
rış toprağa dahi sahibolmasm dâvası güdüldü 
ve bunu güdenler Demokrat Partiydi burada, 
muhterem arkadaşlarım. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Yalan bu yalan, 
burada yok. 

BAŞKAN — Sayın Mete, rapor üzerinde gö
rüşüyoruz, burada kendisini savunması müm
kün olmıyan birtakım isimleri saymakta bence 
fayda da yok, lütfedin sadede gelin. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Muhterem Başkanım, ben zabıtlardan konu
şuyorum, arzu edilirse zabıtları ibraz ederim. 
Sözü «yalan mı» diye kabul ediyorum, «yalan» 
dediyse iade ederim. Ben hayatımda yalan söy-
liyen adam değilim. Size de diyorum ki, ben bu
rada zabıtlardan bahsediyorum ve 6964 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi gevekir mi, ge::ei::c;en 
mi, bunun hakkında çeşitli ölmekler veriyorum. 
LMıterem Başkan, benim konuşma tarzımın şöy
le veya beyle olması başka arkadaşımı pek il
gilendirmez. Saded dışına da çıkmıyorum, mü
saade buyurun devam edeyim, 
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BAŞKAN — Sayın Mete, siz aşağıdan soru
lan suallere cevap vermek zorunda ve durumun
da değilsiniz. Bir şey sorulacaksa Riyasetten 
sorulur, Riyaset size o soruyu tevcih eder. Aksi 
takdirde karşılıklı görüşmeye imkân vermiş 
olursunuz, 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Saym Başkanım, sizden bir sorum var? «Ya
lan» seklinde bir beyanda bulundu arkadaşla
rımdan birisi kimdir ve niçin demiştir bu sözü 
lütfen tashih etsin, 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinde oturarak 
konuşan Lir arkadaşın kim olduğunu burada 
araştıracak durumda değilim. Siz de sualli ce
vaplı konuşmayınız, sadede davet ediyorum si
zi, lütfen. 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METH (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel söyledi
ğim sizler, bir noktada yanılmış olabilirim, bir 
kanaattir. Dedim ki, «Demokrat Partinin kuru
luşunun başlıca nedenidir.» Burada yanılmış 
olabilirim, bence öyle, ama 4753 sayılı Kanunim 
müzakeresi ve tavanın tesbiti sırasında bahset
tiğim zevatın direndiklerini ve defalarca kür
süye çıkıp konuştuklarını zabıtlardan ispat esle
rim. Siz de buyurun gayet kolay. 

Muhterem arkadaşlarım; (A. P. sıralarından 
anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bu şekilde mü
zakereye imkân yok, önliyemiyeeeğimiz durum
lar zuhur ediyor, buna imkân vermeyiniz, rica 
ederim. Aksi takdirde ben Tüzüğü aynen tatbik 
etmek mecburiyetinde kalırsam, konuşan saym 
hatip, ve yerinden müdahale eden bir arkada
şım beni mazur görsünler. Mecbur kalacağım, 
rica ederim. 

Devam edin, Sayın Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ'METE (Dev?.:-:1a) 
— Tarım Reformu Kanunu geldiği takJUr"? o 
husustaki fikirlerimizi buradan arz ecleccf./- el
bette, onun için merak buyurmayın. Yalı: 'r 
arkadaşımız çıkıyor, burada, «G. H. P. niye yap
mamıştır?» diyor. Ben de misaller veriyorı™, 
Sayın Başkan da bana diyor ki, «Bunları bVyle 
konuşma.» 

Şimdi arkadaşlarım, 4753 sayılı Kanun da, 
ismi üzerinde, Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nudur. Bu da yetersiz kaldı. Bilhassa, bu ka
nunu uygulama imkânını bulamaması, C. H. P. 

nin iktidardan düşmesi ve iktidara geçen zeva
tın bu Kanuna karşı oldukları, işte 4753 sayılı 
Kanunun sakat, yarım ve güdük bir kanun ol
ması neticesini doğurdu. Bunun ancak bir kıs
mı uygulandı. Asıl maksat elde edilemedi. 3n-
nu görünce, 10 senelik de bir tatbikat sonunda 
C. H. P. dedi ki, «Toprak Reformu yapacağız.» 
Evvelâ Adalet Partisi buna karşı çıktı. Sonra, 
«Biz de zirai reform yapacağız.» dedi. Birbiri
ne yakın hükümler vardır, birbiri ile çelişen hü
kümler vardır, mantalite, düşünce farkı vardır. 
Bunlar?, burada müzakere ederiz, 

Yalnız arz ediyorum ki, C. H, P. Toprak Re
formu Kanunu hükümlerini ilk kurulduğu gün
den itibaren Türkiye'de yapmıya çalışmıştır, çe
şitli kanunlarla bunu denemiştir, başarıya ula
şamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de kredile
rin dağılımı bugünkü halde olduğu müddetçe, 
tefecilik devam ettiği müddetçe Ziraat Odaları 
da faydalı olamıyacaktır. Tefeciliği filân yapı
yor, falan yapıyor, lâfları... 

Muhterem arkadaşlarım, kanunlar, haksız
lıkları enlemek için birtakım hükümler de ge
tirmiştir, keyfiliği önlemek için birtakım ka
yıtlar koymuş. Türk çiftçisine dağıtmak üzere 
Ziraat Bankasına verilen paranın nasıl dağıtıla
cağı kanımda yazmaz; bu, uygulamada olur. 
Bir örnek vereyim; bir küçük ilçede bir Ziraat 
Bankası Şubesi var, diyelim, Ziraat Bankası Mü
dürü. gelen 200 000 liralık zirai plasmanı 20 
çiftçiye 10 ar bin lira vermek suretiyle de da
ğıtabilir. 200 kişiye 1 000 er lira vermek su
retiyle de dağıtabilir. Kanunlarda bunlar yaz
maz ; bu, uygulamada olur. Bugün A. P. nin uy
gulaması, keşke bir ilçede 20 kişiye 10 ar bin 
lira verse, böyle uygulasa. Hayır, 2 kişiye 100 
er bin lira verme şeklinde tecelli ediyor. En son 
örneğini gördük. Ben, birkaç gün evvel geçen 
müzakerelerde «şöyle oldu, böyle oldu» demiye-
ceğim, bir noktayı söyiiyeceğim, burada; fü
tursuzca ben bu parayı dağıttım, usulsüzlük 
yaptım, depasman yaptım. 7 milyon yerine 11 
milyon verdim, benim bileceğim iştir, diyecek 
kadar - tâbir yanlış olmasın «cesur» diyeyim -
bir zatı veya «fütursuz» bir zatı «çekincesiz» 
bir zatı hâlâ Türk çiftçisine kredi dağıtacak bir 
Bankanın başında bulundurmak, acaba bir so
rumluluğu gerektirmez mi? Ben vazgeçtim, Baş-
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bakan ile ilişkisinden vazgeçtim, ama eyle bir 
teşekkül dağıtıyor ki, Türkiye'de, krediyi. Bu
nun başındaki adam, istediği adama 30 milyon 
veriyor ve kimse niçin verdin diyemiyor, cliye-
miyecek,.. Olmaz arkadaşlarım, bakın tekrar 
ediyorum, öteki soruşturma ile ilgili değil, siz
lerim. Ben, bir dert olarak söylüyorum, sizlere. 
Benim çiftçimi, Ziraat Odasını ilgilendiriyor, 
onun için söylüyorum. Ziraat Odasına mensup 
çiftçilerin kredi aldıkları müessesenin başında
ki şahıs, oradaki lâalettayin bir şube müdürü 
keyfî tasarruflarda bulunuyor, öte taraftan ge
liyorsunuz, diyorsunuz ki, «Senin kanununda 
bir madde yaparım, bir madde değiştiririm, se
nin işin düzelir.» Yok arkadaşlar, çiftçi buna 
inanmaz. Biraz daha insaflı olalım, daha realist 
olalım, gerçekçi olalım, hakikaten çiftçinin der
dine eğilelim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada sözcü arka
daşlarımızdan birisi, A. P. Sözcüsü kalktı, de-
diki, «Siz, bunları söylediniz, biz de söyledik, 
vatandaş bize rey verdi, öyle ise biz haklıyız.» 

Bu, ikide bir duyuluyor. Bu, çok tuhaf bir 
mantaîite. Eski bir deyim ile skolâstik mantık 
derler, buna. Yani, öyle ise biz burada ne arı
yoruz? Madem ki, biz söyledik, halk da bizi tut
madı, siz seçildiniz, geldiniz, biz bu fikirleri 
söyliyemiyeceğiz?., Böyle bir mantığın aklı ba
şında bir insan tarafından kabul edilmesine im
kân görmüyorum, ben. Oy almakla, karşı fikir 
sahiplerinin görüşlerini ifade edemiyeceklerini 
kabul edersek o zaman burada müzakereleri se
lâmetle götüremeyiz, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 6964 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına karşı çıkan arkadaş
larımın bâzı sözlerini, kendi şahsım adına cevap
landırmayı değil de, şöyle arz edeyim; kendi 
fikirlerimi söyliveceğim, bunlara karşılık, bel
ki yanlış kanaatte olan bir iki arkadaşımı uya-
rabilirsem başarılı sayarım, kendimi, 

Bir kere, «iç sularda balıkçılık yapılması ta
rım faaliyeti değildir.» diye buyuruyor, arkadaş
larım. 

Muhterem, arkadaşlarım, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunda değişik 
52 nci maddesi, zirai faaliyeti tarif ederken, 
«Arazide, deniz, göl ve nehirlerde» diye bahse
diyor. Arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, 
dikim vesaire diye sayıyor ve balıkçılık yapan
ları zirai faaliyet sayıyor. 

Hükümet veyahut Devlet, denizde ve gölde 
balık avlıyana ziraatçisin diyor, Zirai Gelir Ver
gisine tâbi tutuyor. Biz, denizi bırakın, iç su
larda balık avlıyanlar hiçolmazsa tâbi olsun, de
dik ve buna da bâzı arkadaşlar, «hayır efendim, 
bu zirai faaliyet değildir,» diyorlar. Öyle ise, ni
çin 202 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin değiş
tirilmesi için teşebbüs etmiyor, arkadaşlarım? 
Bu, bence yerinde olmıyan bir itiraz oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de önemli bir 
konu: Ticaret Odalarından alınacak % 3 lerin 
Anayasaya aykırı olduğu iddiası var. Bunu bel
ki bilmiyen arkadaşlarım, var, arz edeyim. Ana
yasa Mahkemesine bu konu gitti, Anayasa Mah
kemesinin bununla ilgili mütalâasının sonucunu 
arz ediyorum, uzundur. 

«... 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Oda
ları Birliği Kanununun 31 nci maddesinin (E) 
bendinin Anayasaya aykırı olmadığına ve itira
zın reddine, üyelerden Celâl Kuralman ve Mu
hittin Gürün'ün karşı oylariyle oy çokluğu ile 
karar verdi.» 

Anayasa Mahkemesi bu iddiayı inceledi ve 
sonuçlandırdı. Hâlâ, «Bu Anayasaya aykırıdır, 
öyle ise bu madde buradan kalksın.» diye İsrar 
eden arkadaşlarımın bulunacağını ben zannet
miyorum. Kaldı ki, derler ki, «Biz ayrı bir te
şekkülüz, ticaret yaparız, biz de bir âmme ku
ruluşuyuz, biz de birtakım işler yapmak zorun
luluğundayız. Niçin Ziraat Odası bizim kanunu
muzdan pay alsın?» 

Muhterem arkadaşlarım, şunu hatırlatırım, 
eğer bu fikirde iseler ve Muhterem Heyet bu fi
kirde olursa bir kanım teklifi getireceğim, lüt
fen onu kabul edin, o zaman. «Zirai ürünler, 
Ziraat Odalarının kurdukları borsalarda satı
lır.» deriz, 

Benim sırtımdan geçinen insandan 50 000 li
radan fazla geliri olan bir yerden % 3 almak 
istiyorum. «Hayır, bu, Anayasaya aykırıdır, İn
san Haklarına aykırıdır. Benim sırtımdan geçi
niyorsun, benim mahsulümü satıyorsun.» deni
yor. 

öyle ise, buna da muhterem arkadaşlarımın 
iltifat etmiyeceği kanısı ile diğer bir hususu 
ars edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de derler ki, 
«Ziraat Odalarına giriş mecburi olmasın». 
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13te bu, dinamiti Mltiîijren' bir çocuğun eline 
bir dinamit veriyorsunuz, bir de ateş veriyor
sunuz, «oyna» "diyorsunuz, Ziraat Odalarının da 
altına gönderiyorsunuz. Ziraat Odalarım infilâk 
ettirmek için tek yol bu. Vaktiyle küçük çift
çi Ziraat Odalarına girmesin diye uğraganlarm 
ilk gayesi bu idi. Serbest olsun efendim, isti-
yen girsin, istiyen girmesin. Ne olacak yani? bi
liyor musunuz? Zengin çiftçilerden 5 - 1 0 kişi 
girecek, Ziraat Odaları da Türkiye'de büyük 
toprak sahiplerinin teşekkülü haline gelecekti. 
Gaye bu idi, zaten buna çalışılıyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşları
mız tarafından Anayasaya aykırıdır deniyor. 
Diyorlar M, «Ziraat Odasına kayıt mecburiyeti 
Anayasaya aykırıdır.» Aksini sizlere hatırlat
mak isterim. Ticaret ve Sanayi Odalarına gir-
miyen bir vatandaş, ticaret ve sanayi ile uğra
şamaz. Mimarlar odasına girmiyen bir mimar, 
Türkiye ̂ de mimarlık yapamaz. Şimdi bunu kı
saca arz edeyim. Mühendislerin çeşitli odaları 
var. Tabiplerin odası var. Barolar var. Bunla
ra kayıt olmıyan mimar, mühendis, avukat ve 
tabipler Türkiye'de icrayı faaliyet edemezler. 
Hattâ bir şey daha arz edeyim. Esnaf ve kü
çük sanatkârlar derneğine girmiyen kimseler, 
ticaret siciline kaydolmıyan tacirler Türkiye'
de icrayı faaliyet edemezler, yani kendi mes
leklerini yapamazlar. Peki, onlara zorunlu kı
lıyoruz da, çiftçiye zorunlu kılarsak bu niçin 
Anayasaya aykırı olsun. Burada bir mahzur 
vardı, arkadaşlarımla beraberim, onda da alı
nan aidatlar yüksekti, çiftçi sızlanıyordu. Bu 
tadille bu da düzeltildi. Bir liraya, muhterem 
arkadaşlarım, aidat bir liraya indirildi, 5 lira
ya indirildi. Çok cüzi. Bir lira dahi olsa payı 
olsun, sahip çıksın diye bu rakamın hiç olmaz
sa muhafaza edilmesini istirham ederim. Yal
nız aykırıdır iddiasına katiyen katılmıyacağı-
nızı kesin olarak zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; tümü üzerinde ko
nuşuyorum bir daha maddeler hakkında sizleri 
işgal etmemek için arz edeyim: Kanunda tadil 
sırasında göz önüne alınmamış bir hususun de
ğiştirilmesi için bir önerge verdim. Bu da şu: 
Oda meclisi ve Ziraat Odası feshedildiği zaman, 
meclis ve yönetim kurulu feshedildiği zaman 
yeni heyet kuruluncaya kadar, kimlerin nasıl 
görev göreceğini Ziraat Vekâleti belirtir diye 
bir hüküm vardı eski metinde. Bu, bence anti

demokratiktir, bir kamu kuruluşudur, kendi 
üst birlikleri vardır. Bu tâbirin kaldırılmasını 
bir de şunu arz edeyim ki, zaten pek pratik 
değildir. Çünkü, bir meclis toplanır, eski idare 
heyetini fesheder, yeni idare heyetini kurar, 
Pek ender olarak belki kurulamaz dağılır. O 
zaman nasıl yönetilecek işler. Ziraat Vekâleti 
değil, Ziraat Odaları Birliğinin bunu belirtme
si kanaatiyle bu tadil teklifini arz ettim. Son
ra 24 ncü maddenin (C) bendinde Ziraat Oda
ları Birliğinin vazifeleri sayılırken «Hüküme
tin ziraat politikası ve programının tahakku
kuna çalışmak» diye devam eden bir bend var. 

Muhterem arkadaşlanm; Ziraat Odaları 
Birliği, bir meslek teşekkülü, çiftçilerin birliği
dir. E, bu Hükümetle karşıkarşıya gelir, yan 
yana gelir, isteği olur olmaz. «Hükümetin ta
rım politikasını destekler» dediniz mi, kendi 
politikası olamaz bu teşekkülün. Bu, antide
mokratik bir hükümdür. Bu, Anayasaya aykırı
dır. Bir şey daha arz edeyim: Biraz sonra Sayın 
Bakan konuşacak bu noktayı da belirtsin. Hü
kümetin tarım politikası var mıdır? Nerede 
neşredildi arkadaşlar, benim haberim yok. Han
gi politikayı destekler. «Ziraat Odaları Birliği
nin başlıca görevlerinden birisi, Hükümetin ta
rım politikasını tahakkuk ettirir» diyor. Bu (C) 
bendi kaldırılırsa daha demokratik bir anlam 
vermiş oluruz, Ziraat Odaları Birliğine. 

Birinci maddedeki: «Ziraat Odaları, Devle
tin tarım politikasını uygular, destekler» cüm
lesine dokunmuyorum. Çünkü; o, nihayet Dev
letin tarım politikasını - Devletin tarım politi
kası yok ya, Hükümetin olur, Devletin olmaz. -
Hükümetin de tarım politikası demediğine gö
re o maddeye dokunmuyorum. Fakat 24 ncü 
maddedeki (C) bendinin kaldırılmasını muhte
rem arkadaşlarıma öneriyorum. Sözlerime bu
rada son verir yeni çıkacak olan kanunun 
Türk çiftçisine, Ziraat Odalarına ve Birliğine 
hayırlı olmasını temenni eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Söz sırasında kayıtlı olan ar
kadaşları okuyorum. 

Sayın Soydan aleyhinde. Sayın Atayurt 
üzerinde, Sayın özden aleyhinde, Sayın Grümüş-
oğlu lehinde konuşacaklar. Sayın Atmaca da 
söz istemişler ama, üzerinde mi, lehinde mi bel
li değil. 
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HÜSNÜ DİKEÇL1GİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, ben de söz istemiştim, okunmadı. 

BAŞKAN — Benim elimdeki listede ismi
niz yazılı değil, daha evvel konuşanlar arasm-

• da görünmüyorsunuz, kaydedeyim sizi. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, beni de kaydeder misiniz lütfen. 
BAŞKAN — Şimdi söz sırası Sayın Soy-

dan'da, buyurun. Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif Heye
tine oy sepetinin teslimini rica ederim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nunu sebebiyle maruzatıma - o illiyet bakımın
dan 4 esas noktada toplamak isterim. Bunları; 
Türkiye'de zirai istihsal, zirai araç, gereç ve 
gübre bakımından izaha çalışacağım. 

Türkiye nüfusunun % 75 i ziraatle iştigal 
etmektedir. Türkiye'de ekilebilen arazi geniş
liği, Beş Yıllık Plâna göre, 235 milyon dekar
dır. 1950 yılında yapılan istatistiklere göre, 253 
milyon dekardır. Ziraat memleketiyiz diyoruz, 
1968 yılında 650 000 ton buğday ithal ettik. 1969 
yılında 850 000 ton buğday ithal etmiş bulunu
yoruz. Türkiye'de 1968 senesinde ekilip, 1969 
senesinde vâki idrakler 1968 istihsaline göre, 
ki 1969 yılında neticesi belli oluyor, buğday 
9 650 000 ton, arpa 3 575 000 ton, çavdar 
850 000 ton, yulaf 480 000 ton, yekûn 
14 milyon 555 000 ton. Bu kuru ve sulu ziraat 
olduğuna göredir. 1969 la 1970 gelinceye ka
dar ziraatte, Türkiye olarak, istihsalde fazla bir 
artış gözükmektedir, onun için de rakam 
vermeye lüzum görmüyorum. 

Türkiye'de sulama % 5,7 ye yaklaştığına 
göre, kuru ziraat olarak senelik istihsal 
13 728 000 ton olomaktadır. Bir senelik istih
salin takribi fiyatını bir lira olarak kabul eder
sek, 13 milyar 780 milyon bir tutara baliğ ol
maktadır. Bu kuru ziraat olduğuna göredir. 
Yine 1969 dan 1970 e kadar, geçen senede, fazla 
bir artış kaydetmektedir. Türkiye'de nüfus, 
% 3 oranında artış kaydetmiştir. Şu hale göre, 
her şeyden evvel, Türkiye'de % 75 zirai sek
törde çalışan insanların kaderini tâyin etmek 
zorunda kalmaktayız. Zirai sektörde ciddî bir 
istihsal sahasına varıp, % 75 olarak köylerinde 
iskân edip çalışan müstahsilin çürüyen emeği

nin nasıl kurutulacağı yolunu bulmak Türk 
Parlâmentosu için vazifemiz olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek saltanat dev
rinde ve gerekse gelmiş ve geçmiş iktidarlar 
devrinde, Türkiye'de bu mevzu üzerinde cid
diyetle durulmamış ve memleketin anadâvası 
olan zirai sektör mevzuu halledilmemiştir. Şu 
mevzu itibariyle, sanayi sektöre geçiş dahi, an
cak zirai sektörde ciddî bir istihsalin mevcudi
yetine baliğ olacaktır. İstihsal ne olabilir, Tür
kiye'de? Sanayi sektörü geri safhadadır. Bi
zim için en mühim mevzu olan da zirai sektör 
olduğuna göre, bu zirai sektörün artışı ancak 
Türkiye'de, şahsi kanaatim, sulama ile olacak
tır. Sulama ile temin edilen imkânlar yakın 
komşu memleketlere göre kıyaslarsak görüyo
ruz ki, Bulgaristan'dan dahi para istemek du
rumuna düşmüşüz. Bunun sebebini tetkik bu
yurduğunuz takdirde, Türkiye topraklarında 
sulamanın ve hattâ bir sulama reformunun ya
pılmasında çok geç kalmışız ve hattâ ihmal 
edilmiş vaziyettedir. O halde Türkiye'de bir su
lama reformuna gidilmesi zarureti vardır. Me-
38İâ komşu devletlerle kıyaslarsak sulama, isra
il'de % 35, Lüblân'da % 27, Bulgaristan'da 
% 25, Yunanistan'da % 11,7, Suriye'de % 7,5, 
Türkiye'de % 5,7 dir. Şimdi Bulgaristan'da bir 
ilerleme görüyoruz, işte bu % 25 var ya, zirai 
sektörde ciddî bir hamleye doğru gitmektir. 
Lübnan gitmektedir; israil yeni Devlet olmuş
tur, % 35 i bulmuştur. Zirai istihsali de bu şe
kilde yükselmiş ve köylerde emekleri çürüyen 
% 75 köylü vatandaşın istihsalinde büyük bir 
artış olmuştur. Şimdi istihsalde diyorum, bun
dan evvel arz ettim, 1960 senesinde aşağı - yu
karı, bir lira hesabiyle 13 milyar 228 milyon 
liraya senelik istihsal geliri, kuru ziraat olarak 
baliğ olduğu zaman, bunu üç misline çıkarttı
ğımızda 39 milyar 684 milyon gibi büyük bir 
rakama varmaktadır. Şu halde zirai istihsali 
biz, şu söylediğim rakamda tutar da, bunun 
yükselmesine yardımcı; gerek sulama ve gerek
se gübre mevzuunu, dolayısiyle araç ve gereç
ler üzerinde ciddiyetle durup, araç ve gereç
lerin ucuza mal olma mevzuunda ciddî tedbir
ler alınmazsa ve betahsis akaryakıta büyük 
zamlar yapmak suretiyle buğday istihsalinde, ra
kamı mahdut sahada tutularak ve Türk köylü
sü üzerinde bu şekilde zorlamaya devam edildi-
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ği müddetçe, Türkiye ziraatiııde ilerleme değil j 
bir gerileme olacağı kanaatindeyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kadar 
yapılan zamlar karşısında, şahsi kanaatim şu
dur ki, zirai mahsullerde de ciddiyetle bir zam 
yapmak zaruretine gidilmiştir, bu devalüasyon 
karşısında. Çünkü akaryakıta ve zirai araçlara 
yapılan zamların gittikçe artması, Türkiye zira-
atini ciddiyetle tehdidetmekte; buğday, arpa ve 
yulafın donmuş bir seviyede kalması Türk köy
lüsünün istihsal gücünü tamamen tehdidetmek-
te ve bu yüzden de borçlu ve nıürabaacının eline 
düşmektedir. | 

Şimdi ziraat odaları mevzuunu, getirilen ka
nunda tetkik ettim. Bu değişikliğin, bir yenilik 
getirdiğine kaani değilim, muhterem arkadaşla
rım. Zirai krediler tevziinde ziraat odaları di
yoruz ve bunlara ciddî yetkiler veriyoruz. Ka
naatime göre Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
birliklerinin başkanlarının Ziraat Bankasının 
kredi tevziinde söz sahibi olması lâzınıgeldiği 
kanısındayım. 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanu
nunda olduğu gibi, nasıl Ziraat Bankası Müdü
rünün ve muhasebecisinin bir yetkisi varsa. Zi
raat Odaları Başkanının da kredi tevziinde, 
gübre, araç ve gereçlerde bir imza sahibi olma
sında zaruret vardır. Şayet bir imza sahibi ve 
söz sahibi olmazsa, getirilen bu Ziraat Odaları 
Birliği ve Ziraat Odaları Kanununun Türkiye'
de bir değişiklik yakacağına sureti katiyede ka
ani bulunmamaktayım. 

Bir de şu mevzu üzerinde durarak sözlerimi 
bitireceğim. Devlet Üretme Çiftliklerindeki ya
pılan tohumlar Türkiye ziraatine faydalıdır, bu 
kabili inkâr değildir. Ve faydalı olmaya da da
vam etmektedir. Ancak, Sayın Bakanın şu hu
susta dikkatini çekmek isterim. 

Ziraat Odaları başkanları da Çeltik Komis
yonunun tabiî üyesidir. Türkiye'de çeltik tohu
mu ıslah edilmemektedir. Gerek berzani çeltik, 
gerek mısır, gerek birinci dervi çeltiklerinin ta
mamen dejenere olduğunu, yeni ekilen toprak
larda dahi verimin gittikçe düştüğü müşahede 
edilmektedir. Sayın Bakandan ricam, Ziraat 
Odaları Kanunu sebebiyle, çeltik mevzuunda ka
litesi iyi ve topraklarımızda istihsalin artışına 
matuf yeni tohumluklar getirilmesini veya bu 
hususta bir üretim merkezi açılarak bu cihetin 
ıslahına gidilmesinde katı zaruret vardır. Yok
sa çeltik istihsalindeki tohum ciddî şekilde deje- ' 

j nere olmuş, çeltik müstahsili bundan çok muta
zarrır duruma düşmektedir. Bu ciheti arz et
mekle sözlerime son verir, Yüksek Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, üzerinde. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; 6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı üzerinde, özellikle 
tümü hakkında, şahsi görüş ve mütalâalarımı 
yüksek müsaadenizle kısaca arz ve ifadeye gay
ret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye gibi henüz-
I gelişme çabaları içerisinde bulunan ve demok

ratik esasların, hürriyet rejiminin cari olduğu 
bir ülkede hem de nüfusumuzun % 75 ini, bu
gün için takriben 25 milyon kadar insanı yaki-
nen alâkadar eden ve onların sosyal, ekonomik 
ve kültürel kalkınmaları bakımından lüzumlu 
ve zaruri birtakım esasları ihtiva etmekte bulu
nan, böyle bir şümullü ve etraflı bir kanun ta
sarısının görüşülmesinin arz etmiş bulunduğu 
ehemmiyeti mutlak surette yüce takdirlerinize 
sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Osmanlı İmparatorlu
ğu zamanında bulunsun, Cumhuriyet devrinde 
bulunsun Türk çiftçisinin gelişmesi ve kendi 
kendine yeter bir hale sokulması ve onun asır
lık, teraküm etmiş dertlerinin halledilerek in
sanca yaşıyabilir insanlar halinde cemiyette ve 
Türk Milleti içerisinde gerekli görevleri yapa
bilmesi için çiftçilerimizin yanında Türk ziraat-
çileri ve Cumhuriyetten sonra da yüksek ziraat 
mühendisleri ve hassaten ziraat teknisyenleri 
aletderecat onların yanında olmak suretiyle 
bunların gelişmesine ve teşkilâtlanmasına yar
dım etmiş bulunmaktadırlar. Fakat, Türk çift-

i çisinin böyle, teşkilâtlandırılması ve geliştiril
mesi dâvasına ve problemine ilk defa 6984 sayılı 
Kanunla Demokrat Parti iktidarı zamanında 
bilfiil el atıldığını görmekteyiz. Nitekim, bu ka
nun 15 . 5 . 1952 tarihinde kabul edilerek 
23 . 5 . 1957 tarihinde yürürlüğe sokulmak su
retiyle Türk çiftçisinin ayrıca Devlet teşki-
İrtıiîa mütenazır olarak teşkilâtlanması ve bu 
suretle önün sosyal,, ekonomik, kültürel mesele
lerinin halli yanında bilhassa ,ziraat dâvasının 

I memleketimiz için hayati ve pek aktüel olan 
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arazi meseleleri, zirai teknoloji, gübreleme, top
rakların işlenmesi, sulama, iyi vasıflı tohum
lukların getirilnmsi, zirai işletmelerin bünyevî 
ıslâhatı, bunların kredi meseleleri; depolama, 
stok durumları, gübreleme ve iç ve dış pazar
larda zirai ürünlerin geliştirilmesi ve zirai sa
nayiin inkişaf ettirilmesi bakımından önemli 
çalışmalara girişmiştir. Fakat, her yeni teşeb
büste olduğu gibi, maatteessüf bâzı politik, eko
nomik, malî, sosyal ve bilhassa bütçe imkânsız
lıkları gibi bir takım sebeplerle bu kanunun 
realitede aktif bir şekilde tatbik edilemediğini 
ve bunun 1983 yılma kadar hazırlık safhasiyle 
iştigal edilmek gibi, bir duraklama devri diye
bileceğim, bir devre ile karşılaşıldığı görülmek
tedir. İşte, bu bahis konusu kanunun, 1963 yı
lında bütçeye de bâzı imkânlar konulmak sure
tiyle, ilk defa koalisyon hükümetleri zamanm-
aa tatbikine teşebbüs ve tevessül edildiğini 
memnuniyetle görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 1963 ten 1970 e, yani 
şu tarihe kadar, bu kanun tatbikatı cümlesin
den o?mak üaere Tarım bakanlarının da bu me
seleye el uzatması neticesinde, 7 yılda 619 oda
nın teşkil edilebildiği ve ayrıca, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Genel Merkezinde de 18 ihtisas 
şubesi kurulmak suretiyle, Türk çiftçisinin me
selelerine el uzatılmak istenildiği müşahade 
edilmektedir. Fakat, bu kanununun tatbikatı 
sonucunda, 20 nci maddesinin, açılan bir dâva 
sonucunda Yüksek Anayasa Mahkemesince ip
tali ile karşılaşılmış bulunulmaktadır. Bunu, 
bu iptal keyfiyetini, tabiî ve mâkul görmek
teyiz. Çünkü, kanun ilk defa 1957 yılında ted
vin edildiği zaman şüphesiz, bu gün mer'i Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası ve onun ilkeleri 
bulunmadığı için, kanımda Anayasaya mugayir 
olabilecek bâzı hükümlerin mevcudiyetini kabul 
etmemiz iktiza ediyordu. Bu, 20 nci madde 
24 . 3 . 1970 tarihinde, esas 1969/65, karar 1970/ 
16 sayılı Anayasa Mahkemesi karariyle iptal 
edilmiş bulunmaktadır ve geçerliliği de hatırlı-
yabildiğime göre Eylül 1970 tarihinden itibaren 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 6964 sayılı Kanunun 
tatbikatında bâzı aksamalar da olmuştur. Bu 
aksamaları nazarı itibara alan T. B. M. M. nin 
çok muhterem üyeleri, birkaç arkadaşla birleş
mek suretiyle küçük gruplar halinde, bahis 

mevzuu kanunun tadili bakımından birtakım 
teklifler yaptığı görülmektedir. Anayasa Mah
kemesinin iptalinden sonra da Hükümet, keza, 
bu kanun üzerinde gereken değişiklik esasla
rını hazırlayarak bir tasarı vücuda getirmiştir. 
Şimdi, tümü üzerinde görüşmelerde bulunan 
arkadaşlarımız, bu meseleye sadecs Hükümetin 
bir tasarrufu ve Hükümetin bir kanun tasarısı 
sekliyle bakarak tenkidlerini ve çok umumi ma
hiyetteki Türkiye ziraat dâvalarının şümullü 
meselelerindeki bâzı aksamaların bütün veba
li ni halen iktidarda bulunan bir Hükümetin 
görevsizliği ve vazifesizliği şeklinde telâkki et
mektedirler ki, meselenin bizzat hakiki bün
yesi bu mahiyette değildir ve burada sadece 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ait konu görüşülmektedir. Şüphesiz, bun
lar büyük ve şümullü bir dâva, millî bir dâva 
olan Türkiye ziraatinin bütün meselelerini hal 
için buraya getirilmiş değildir. Bu, ancak Türk 
çiftçilerinin teşkilâtlandırılmasını tazammun 
eden ve onların daha iyi ve faydalı hizmetler 
götürebilmek için Tarım Eakanlığı ve diğer 
meslekî teşekküllerle ve diğer Devlet daire ve 
müesseseleriyle vâki olacak kcordinasyonunu 
ifade etmektedir. 

Çok muhterem arkadaşlar, hükümet tasarısı 
üzerinde genel olarak karakteristik olan beş 
r.otkayı burada arz ve ifade etmeme müsaade 
buyurunuz. 

Hükümet tasarısı, birinci nokta olarak, ger
çek kişiler olan çiftçilerin üyelik mecburiyetini 
kaldırmakta ve bunu ihtiyarî bir halde ifade 
eden bir hüküm hazırlamış bulunmaktadır. Bu, 
hükümet tasarısının birinci karakteristik vas
fını teşkil etmektedir. 

Hükümet tasarısının ikinci karekteristik 
noktasını giriş ücreti ve yıllık aidatın kanunla 
düzenlenmesi, yine Anayasa ve Anayasa Mah
kemesinin görüşü olarak kanunda yer almış ve 
ancak tahsilatın şekil ve esaslarının bu hususta 
tanzim edilecek tüzüğe bırakıldığı görülmek
tedir. 

Hüküme tasarısının gene 3 ncü bir noktasını 
da, tüzel kişilerin üyeliği meselesinin odalarca 
re1sen yapılması suretiyle kamu hizmeti göre-

i bilecek olan bu büyük müesseseye yardımcı 
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olması ve onun paralelinde faaliyetlerini tek- " 
sif etmesi öngörülmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, 4 ncü bir nokta ola
rak da, giriş ücreti ve yıllık aidatın vaktinde 
ödenmemesi sonucunda evvelce ceza nisbeti 
olan % 20 % 10 a indirilmek suretiyle Türk 
çiftçisinin imkânlarının bu bakımdan siyanet 
edildiği ve kabili tatbik bir hale sokulduğu gö
rülmektedir. 

Yine hükümet tasarısında önemli olan 5 nci 
nokta da, doğrudan doğruya bu odalara büt
çelerin imkânları ölçüsünde devlet yardımının 
öngörülmüş olması şeklinde arz ve ifade edile
bilir. 

'Muhterem arkadaşlar, gerek hükümet tasa
rısı ve gerekse arkadaşlarımız tarafından ya
pılmış bulunan muhtelif kanun teklifleri, ko
misyonlarımızda ve Millet Meclisinde bilahara 
Cumhuriyet Senatomuzda memzueen mütalâa 
edilmek suretiyle 4? maddeden yalnız 14 ü üze
rinde Türk Çiftçisinin lehine ve 7 yıllık tat
bikattan eloğan eksiklikleri nazarı itibara al
mak ve muhtelif Parlâmento üyesi arkadaşları
mızın teklif ve temennilerini de kapsıyacak şe
kilde 2 katagoride değişiklikler yapılmış bulun-
lunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, Anayasa Mahkemesinin 
öngördüğü Anayasa ile aynı paralelde bulun
mak için yapılmış olan iki teklif ve bunun dı
şında kalan 10 tekliftir. Kısaca bu notkalar 
üzerinde durulmasında fayda ummaktayım. 

Anayasa Mahkemesince yapılan iptal üze
rine kanun mevzuunda yapılan iki değişiklik 
şunlardır : 

1. Giriş ücreti ve yıllık aidatla ilgili 20 nci 
madde iptal edildiğin d :ıı; üyelerden alınacak 
giriş ücreti ve yıllık aidat miktarları kanun ' 
metnine alınmış ve miktarlar Türk Çiftçisinin 
ödeme gücü ile mütenasibolarak düşürülmeye 
çalışılmıştır. 

2 nci bir nokta da, Anayasamızın 122 nci 
maddesi gereğince oda organlarındaki «tabiî 
üyelikler» kaldırılmış bulunmaktadır. Çünkü 
demokratik esaskrın cari olduğu bir Anayasa 
nizamı dâhilinde tabiî üyeliklerin böyle seçimle 
işbaşına gelecek organlarla çalışması iktiza 
eden mühim bir kamu kuruluşunda şüphesiz 
tabiî üyelik müessesesinin muhafazası mümkün 
değildi. Nitekim 9 ncu maddedeki oda mecli-
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sinden, 11 nci maddedeki oda idare heyetinden, 
28 nci maddedeki birlik umumi heyetinen, 28 
nci maddedeki birlik idare heyetinden tabiî 
üyelikler kaldırılmış bulunmaktadır. 

Diğer önemli sayılabilecek 9 değişiklik şun
lardır : Bunlardan birisi, 4 ncü maddedeki çift
çilik ve çiftçinin tarifi ile ilgili fıkra değiştiri
lerek açıklığa kavuşmuş ve iç sularımızda yapı
lacak balıkçılığın da çiftçiliğin bir kolu sayıl
ması suretiyle bunun kanun şümulü içine alın
dığı görülmektedir. Bu bakımdan bu da önemli 
bir nokta teşkil etmektedir. 

2 nci önemli nokta : İtirazı olanların itiraz
larını yapabilmesi için 5 nci maddenin 2 nci fık
rası ile istenilen köy veya ihtiyar heyetlerince 
hazırlanacak cetvellerin bir ay süre ile ilân tah
tasına asılması zorunluğu kabul edilmiştir ki, 
gerçek şahıslar olan çiftçilerimizin bu odalarla 
olan üyelik münasebetlerindeki itirazların tet
kikine ve doğru bir şekilde tesbitine imkân bı
rakılmış bulunmaktadır. 

3 ncü önemli bir nokta : Kanuna 8 nci mad
de ile oda genel kurulu toplantılarına tarımla 
ilgili kuruluş temsilcilerinin de davet edilmeleri 
hükmü eklenmiş bulunmaktadır. 

4 ncü bir nokta; 11 nci maddede de odaların 
malî yükünün hafifletilmesi gayesi ile oda idare 
heyetinin 7 üyeden teşekkül etmesi öngörül
müştür. 

5 nci önemli nokta : 17 nci maddede, yine 
malî mülâhazalarla vilâyet kongrelerine oda 
meclislerinden beşer, idare heyetlerinden ikişer 
temsilcinin katılmaları öngörülmüştür. Mer'i 
kanunda, ziraat odası meclisleri, tabiî üyeler dâ
hil ancak tam kadro ile toplanabiliyorlardı. Bu 
şekilde daha rahatlık ve kolaylık sağlanmış bu
lunmaktadır. 

6 nci nokta : 28 nci maddedeki, Ziraat Oda
ları Birliği idare heyetinde üye olan hukuk mü
şaviri, birliğin memuru ve hukuk müşaviri du
rumunda bulunduğu cihetle idare heyetinden 
çıkarılmış ve bu heyetin 10 üye ile birlik genel 
sekreterinden teşekkül ettirilmesi öngörülmüş
tür. Bu da. yeni bir merhale ve daha uygun bir 
tatbikata imkân bahşedecek durumdadır. 

7 nci nokta : 19 ncu maddedeki oda gelirleri 
içerisinden yapılan hizmetler karşılığı ücretler
den, tasdik ücretleri çıkarılmış ve böylece yine 
büyük kütleyi teşkil eden Türk çiftçisinin tedi-
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ye gücü ve imkânları nazarı itibara alınmak su
retiyle onlardan malî yük kaldırılmış bulunmak
tadır. 

8 nci nokta : 30 ncu madde ile Odalar Birli
ği g-enel sekreterliğinde aranüacaık nitelikler 
teslblit edilmiş ve 4 yıllık süre için demokratik 
esaslara göre seçilmeleri öngörülmüş bulunmak
tadır. 

9 ncu ve son nokta olarak da : 31 nci mad
dedeki birlik gelirlerinden, Ticaret Borsaların
dan alman % 5 1er değiştirilerek yıllık gelirleri 
ancak 50 bin liradan yukarı olanların bir ev
velki yıl umum gelirlerinin % 2 oranında alın
ması kabul edilmiş ve ayrıca çok önemli bir 
nokta olarak Tarım Bakanlığı bütçesinden de 
2 milyon lira yıllık yardım yapılması öngörül
mek suretiyle, teşkilâtın finansman imkânları 
geliştirilmiş bulunmaktadır. 

Çek muhterem arkadaşlar, bu hususiyetleri 
yanında şüphesiz Türk çiftçilerinin teşkilâtlan
masında büyük ve çok şümullü vazifeler deruh
te edecek olan Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin gayesine vâsıl olurken, 1957 
yılından 1970 yılma kadar geçen bu devre zar
fında yaptığı hizmetlerden çoğu, gereken açık
lamalar, izahlar ve çiftçi ile vâlkı temaslarda 
bunun zaruret, lüzum ve faydaları üzerinde ken
dileri tenvir edilmemiş olduğu cihetle kendile
rinden fuzıılen alman aidatla bâzı huzur hakla
rının ödenmesi ve masraf yapılması şeklinde bâ
zı tutum ve davranışların yer yer vatan sathın
da dile getirildiğini görmekte Ve bilmekteyiz. 
Fakat bu değişikliklerden sonra bendeniz şah
san Ziraat Odalları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinin hakiki kanuni görevlerini gerçek 
mânasiyle, rasyonel esaslara dayalı olarak ve 
başta Tanm Bakanlığı olmak üzere diğer Dev
let daire ve müesseseleriyle, koordineli bir şe
kilde yaparak geri kalmışlıktan kendisini kur
tarabileceğini ve bununla sosyal, ekonomik ve 
kültürel dâvaları içerisinde bahusus ziraatin 
çok çeşitli kollarının mühim meselelerime el 
uzatarak, teknolojiye önem vereceğini, istih
sali artıracağını ve millî ekonomiye büyük ölçü
de katkıda bulunacağını ve bunda görev ala
cak alan gerek çiftçilerimizin ve gerekse diğer 
meslek mensuplarının büyük hizmetler başara
cağına kaani bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısı üze
rinde, bâzı hatalı ibarelerin ve fesihle alâkalı 

genel kaidelerin ve eski borçların tahsiline ait 
hükümlerin, zaman zaman muhtelif arkadaşla
rımız tarafından ve komisyonlarda yapılan mü
zakerelerde bir muhalefet noktası olarak ileri 
sürülidüğüne de rastlanmıştır. Fakat ne kadar 
gayret ve itina edilirse edilsin, bütün kanun
ların mükemmel çıkamıyacağı inancını taşı
maktayım. Esas önemli olan mesele, bu ka
nun, sistemi ve demokratik Hukuk Devleti ni
zamları içinde ele verilecek olan mevzuatın 
Türk çiftçilerinin lehinde ve onların istifade
si istikametinde uygulanacağını ve bunun 
ahenkli bir şekilde tatbikat alanına sokulaca
ğına güvendiğim cihetle, bu noktaların ve bu
na benzer diğer noktaların da ilerde tatbikat
larla doğacak hallerden zuhur edecek şekildeki 
noksanlıkların zamanla giderilebileceğime inan
dığım için kanunun uygulanması bakımımdan 
kabulünü şahsan arzu. etmekteyim. Bunun 
Türk ziraatçilerine, Türk çiftçilerine hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni eder, saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1476 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki 

müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kars Senatörü 
Ziya Ayrım 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Sayın Bakan, size 
söz vereceğilm. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Saym Başka
nım, muhterem arkadaşlar; bu kanunun çık
masını ben de sizler gibi can ve gönülden is
tiyorum. Yalnız müsaade ederseniz, konuşa
cağımız kanun maddeleri memleketimizin en 
büyük kütlesini teşkil eden çiftçiyi ve çiftçi
likle alâkalı bir kanundur. Onun için lütfedin, 
birkaç dakika daha üzerinde konuştuktan son
ra maddelere geçelim ve ondan sonra da arzu 
edildiği şekilde bu kanunu çıkaralım; birkaç 
dakikanızı rica ©derim. 

BAŞKAN — En az altı kişinin konuşması 
şartı da yerine gelmiş olduğundan, kifayet 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
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le.r... Etmiyenier... Kifayet kabul edilmiştir. 
Söz Sayın Bakanın, buyurun, 

TARIM BAKAM ÎLHAMÎ EETSM (Edir
ne Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; Ziraat 
Odaları ve Tiirkiys Ziraat Odaları Birliği Ka
nunu değişikliği üzerinde kıymetli senatör
lerimiz uzun uzun görüşlerini ortaya koydu
lar. Bu görüşler, biraz da Ziraat Odaları Ka
nununun kapsamının dışına çıktı, Bir yandan 
da Ziraat Odalarına çek as temas eden grup 
sözcüleri oldu. Ama buna mukabil Tarım Ba
kanlığı çalışmaları ve hattâ Hükümetin umu
mi iktisadi politikası hakkında -021111 uzun 
tasvip imkânı olmryan, bazarı da polemiğe ve 
demogojiye ds kağan ifadelerde bulundular. 

Ben de bu üslûbun içine girnıiyeceğim. 
Evvelâ kısaca Ziraat Odaları ile ne getiril
mek istendiğine ter:as ettikten sonra, yapı
lan tenkidler ioinds cevap verilmemesi halin
de, günün birinde zabıtlar tetkik edildiği za
man, Hükümetin susmuş olduğu ve bunları 
kabul ettiği mânasına gelmiyecek tarzda da 
diğer konulara kısaca temas edeceğim. 

Çok muhterem senatörler, bf-.̂ ı arkadaşları
mız tümü ila birlikte dediler ki; Ziraat Oda
ları Kanununun şu maddesini, bu maddesini 
değiştirmişsiniz; bundan vz çıkar. Bu kanun-
da yapılacak §u madie değişiklikleri ile 
hangi mesele halledilmiş olur? Bu kanun bu 
sebeple neyi getirir? 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun her 
şeyden evvel Ti.rk ç"ftçi-;i:am tünü ile teşkilât
lanmasını getirir. Türk ç'fiçi şiirin teşkilâtlan-
masıdır ki, ee-itli v a a i r i organlara kendi 
meselelerinin l ıalkafb- 'a ' rdr istikâmet eiaer, 
Binaenaleyh, Ziraat Odaları Kanununda ya
pılacak değişikliği küçümsemeye imkân yok
tur. Eğer samimiyetle Türk çiftçisinin mese
lelerine inanıyorsak, Türk çiftçisinin halli ge
reken meseleleri bulunduğuna kaani isek, o 
halde Türk çiftekinin teşkilâtlanmasına biran 
evvel teşkilâtlanmasına da candan gayret et
memiz gereklidir, işte Ziiraat Odaları Kanu
nu tümü ile her şeyden evvel Türk çiftçisi
nin teşkilâtlanma sim, Türk çiftçisi arasında 
bir meslekî tesanüt kurulmasını sağlıyacak-
t ı r ; ondan sonra da kanrnun belirttiği üzere 
Türk tarımının gelişmesinde gerekli çalışma-
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lan meydana getirecektir, Bu değişikliklere 
ihtiyaç vardı. Birincisi, Odaların ve Birliğin 
yaşamasının taibiî kaynağı bulunan gelirle 
ilgili maddeler, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan vergi niteliğindeki yükümlerin kanunla 
uygulanmadı prensibine uygun olmadığı için 
değiştirilmişti, ikincisi de, Anayasa Mahke
mesine gitmemiş fakat Anayasamızın 122 nei 
maddesinde kamu niteliği mahiyetindeki kuru
luşların yönetim kadrolarının ve organlarının 
bizzat kendileri tarafından seçilmesi zarureti 
getirilmiş bulunmakta idi. işte bu sebepler 
Ziraat Odaları Kanununda hukukî bakımdan, 
Anayasa bakımından bu değişikliği yapmayı 
gerektiriyordu. Diğer husus ise, üyelerden 
alman aidatın kendi kudreti üzerine 
çıkmış olması gerçeği karşısında da çiftçi
lerimiz tarafından Ziraat Odalarını şikâyetle, 
bu yükümün fazlalığından dolayı istenmiyen 
bir durumla, onlar üzerinde bu kanatle, ten-
kid konusu oluyordu, işte bu kanun getirilen 
değişiklikleri ile bütün bu hususları hallet
miş bulunmaktadır. 

Hem ziraat odaları organlarının bizzat çift
çiler tarafından seçilmesine imkân vermiştir. 
Hem de aidatları Anayasa Mahkemesinin belirt
tiği ve Anayasanın iıstediği gibi kanun koyucu 
tarafından hadleri tesbit edilerek keyfiliği ön
lenmiş bulunmaktadır. Aidatlar Türk çiftçisinin 
gücüne uygun, kudretine uygun imkâna imdiri-
lerek yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunmakta
dır. 

Bu sebeple, biran evvel yüksek tasvipleri
nize mazhar olarak bu kanun değişikliği kanun
laşmak imkânını bulursa, Türk çiftçisi kendi gü
cünün üstünde bi>r külfete girmeksizin bütün 
meslekî kuruluşlar gibi o da teşkilâtlanma im
kânına sahibolacaktır. Bu teşkilâtlanmadır ki, 
kendisinin sesini her yerde duyurmak imkânını 
her yetkili kuruluşa kendi meselelerine eğilme 
efkârını yaratacaktır. 

Bu sebeple, Ziraat Odaları Kanunundaki de
ğişikliklerin gerçekleşmesi Türk çiftçisinin men
faatine olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı grup sözcüleri 
ziraat odalarını tenkid ettiler. Tarım veya kendi 
ifadeleriyle toprak reformu hakkında konuşmu
yor, bu ağaların bir teşekkülüdür gibi fikirler 
ileri sürdüler. Bu görüşlere iştirak etmeye im-
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kân yoktur. Tabiîdir ki, tüzel kişiliğe sahip bu
lunan ziraat odaları organları, kendilerine mü
teveccih tenkidleri kendileri cevaplandırırlar. 
Ama bir hususu belirtmek isterim ki, ziraat 
odaları bilhassa bu kanunla da itina edilerek, 
bütün Türk çiftçisinin - çiftçilik tarif edilmiş
tir. Bunun içinde kiracı da, yarıcı da, ortakçı 
da vardır - bütün bunların iştiraki ile Türk çift
çisinin tamamını temsil eden bir teşekkül hali
ne gelmesine ve tam demokratik bir seçim usu
lü ile bütün bu üyelerin tasviplerine mazhar 
olacak kuruluşun sağlanmasını mümkün kılacak
tır. Böylelikle, ziraat odalarının sesi Türk çift
çisinin sesidir, Türk çiftçisinin ses:"< olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ziraat odaları hak
kında daha fazla teknik bilgiye girmek istemi
yorum. Bâzı kıymetli) arkadaşlarım burada mad
deler hakkında bilgi verdiler. Maddeler konu
şulurken bu hususla o maddeler hakkındaki ten-
kidlerde cevaplandırılmış olacaktır. 

Şimdi, kısaca bâzı Türk tarımı ile ilgili umu
mi mahiyette cevaplanması gereken hususlara 
temas edeceğim. Sözümün başında ifade ettiğim 
gibi, demagojik mahiyette olan buradaki isnat
lara cevap vermiyeceğim. 

Hükümetin bir tarım politikası var mıdır? 
Bu nedir?.. Yoktur gibi bâzı görüşler ortaya sü
rüldü. Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin bir 
tarım politikası vardır. Tarım politikasının he
defleri de : 

1. Verimliliğin artırılması, 
2. Kalitenin yükseltilmesi, 
3. Side ediilmiş olan tarım ürünlerinin hak 

ettikleri ölçüde değerlendirilmesi. Kendilerinin 
hakkı olan fiyat mekanizmasına kavuşmalarının 
sağlanmasıdır. 

Bunlar tarım politikamızın hedefleridir. Ve
rimliliği artırmak, kaliteyi yükseltmek için ta
biî olarak araştırma müesseselerimizin, uzman
larımızın bütün ilim müesseseleriyle temas ha
linde olarak çalışmaları gereklidir ki, yapılan 
da budur. Dünyadaki gelişmeler, ilmî, teknolo
jik bakımdan incelenmektedir. Araştırma mü
esseselerimiz bu çalışmaların içindedir. Bu ça
lışma ile kalitenin yükseltilmesine gayret edil
mektedir. Bir kıymetli arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, bizim araştırma müesseselerimizin çalışma
larının yetersiz olduğunu kabul etmeye imkân 
yoktur. Belki eksikleri vardır, belki noksanları 

vardır, ama çalışmalarının memnuniyet verici 
durumda olduğunu arz etmek isterim. 

İkincisi, verimin artırılması; tabiî araştırma 
müesseselerinin neticelerinin çiftçilere ulaştırıl
masına, çiftçilerin de bunun gereği olan girdi
leri; gübresi, zirai makina ve aleti, zirai müca
delesi, sulaması ve bütün bunları gerçekleştire
cek şekilde kredilenmesi suretiyle bu yapılan 
tavsiyelere uymasının sağlanmasiyle mümkün
dür. Çalışmalar da bu yolda gelişmektedir. 

Diğer konu, elde edilmiş olan mahsulün de
ğerlendirilmesi konusudur. Bu hususta net ola
rak ifade etmek gereklidir ki, Hükümetimiz 
taban fiyat politikasını büyük başarı ile uygu
lamış ve çiftçi ürünlerinin değerlendirilmesine 
en büyük imkânı sağlamış bulunmaktadır. Bu 
hususta iki imkân kullanılmaktadır. Birisi Dev
let alımları, öbürü satış kooperatifleri vasıtasüy-
Is taban fiyatın gerçekleşmesini sağlıyacak alım
la in yapılmış olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, gelir dağılımının 
nereye gittiği, gelir dağılımında adaletsizlik bu
lunduğu yolundaki görüşlerin cevabı şu olmak
tadır: Biz Adalet Partisi iktidarı olarak, top
tan gelişmeyi saklamak ve bu gelişen şartlar 
Hnie a~tnn millî gelirin tabana yayılması için 
demokratik ilk:1er içinde bütün tedbirleri al
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, tefeci ve tefeciliğin 
doğurduğu zararlar herkesçe malûmdur. Bun
ların bugünün meşalesi olmadığını ela bu kür
süde yine arkadaşlarım gayet vukufla dile getir
diler. Ama, tefeciliğin orta yarden kaldırılması 
için, tabiî olarak iki şeyin yerine getirilmesi lâ-
zTmdıi'. Birincisi giı '."ileri sağlıyacak olan kre
dilerin yeterli hale ge^riknesi, ikincisi satış 
mekanizmasının ioabettirdiği kredilerin sağ
lanmasıdır, Bir mukayese yaparak, bâzı ar
kadaşlarımın dediği gibi, ne idi? Sizin zama
nınızda şu, bizim zamanımızda bu diye bir 
dar zaviyenin içine düşmeyi arzu etmiyorum. 
Ama mukayesesi" netice elde etmeye de im
kân yok. Burada ter'kidte bulunan anamuhale-
fe's partisi İrrupunun iktidarda bulunduğu 
zamanda, Türk çiftçisinin tefecinin elinden 
kurtulması için alınması Iszımgelen taban fi
yat politikasında ayırnı:ş olduğu kredinin 
400 bin ama,, buna karşılık Adalet Partisi ik
tidarının son yıldaki ayırdığı miktarın 3 mil-

317 — 
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yar 167 milyon lira olduğunu söylersem te
feciliği orta yerden kaldırmanın nasıl çalışma
sı içinde bulunduğumuzun matematik olarak 
ifadesini yapmış oluruz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kan Türk köylüsü yine 200 lira alıyor. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Söz atanlara cevap vermeyi lüzumlu bul
muyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Gerçeği ce-
vaplandıramazsınızki. 

BAŞKAN' — Sayın öztürk, konuşan arka
daşları G-enel Kurul sükûnetle dinledi. Şim
di söz sırası Hükümetin, Sayın Bakanın, Dinli-
yeceksinii;. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Dinliyorum. 

BAŞKAN — Lütfediniz. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam

la) — Her şeyi cevaplandırmaya kendimde güc 
buluyorum. Bundan siz de eminsinizdir. Ama 
gerçeklerin söylenmesi hoşa gitmediği saman
da tepki yaratmasını da normal karşılıyorum. 
Bu demek değildir ki; Türkiye'de bütün tefe
cilik kalkmıştır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Daha çok. 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam

la) — Daha çok denmesinin imkânı yok. Sa
yın Öztürk, bu sözleriniz gerçeğin ifadesi de
ğildir. O kadar gerçeğin ifadesi değildir ki.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk'e hitabetmeyiniz. 
Genel Kumla hitabediniz. Bize yardımcı olu
nuz, rica ederim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Başüstüne Başkanım. 

O kadar gerçeğin ifadesi değildir ki; bü
tün kuruluşların, Fiskobirlikten yağ'lı tohumlara 
kadar bütün birliklerin yapmış olduğu mu
bayaalar meydandadır. Bunların gerekli mu
bayaaları yapması için tahsis edilmiş olan S 
milyar lira orta yerdedir. O halde bunun ak
sini söylemenin gerçekle alâkası yoktur. 
Binaenaleyh, şunu arz ediyorum; bu hususta 
gerekli tedbirler alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi yapılan ten-
kidlerin umumi hatları içinde Türk tarımının 
ve Türk ekonomisinin nereye geldiğini sade
ce lâfla değil, sadece rakamlara temas ederek 
geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu 
üzere, birincisi Beş Yıllık Plân Döneminde zi
raat yatırımları 11 milyar liradır, ikinci dö
nemde 16 milyar liradır. Burada arkadaşla
rımız uzun boylu fakirleşmekten bahsettiler. 
Bunun da gerçekle alâkası yoktur. Nüfusumu
zun artmasına rağmen fert başına düşen mil
lî gelirde artış devam etmektedir. 1964 te 
2 283 lira olan fert başına gayrisâfi millî hâ
sıla 1969 da, 165 fiyatları ile, 2 813 liradır. 

Tarım sektöründe çalışanlarla diğer sek
törde çalışanların gelirleri arasında fark var
dır. Bütün dâvamız da bu farkı gidermek
ten ibarettir. Ama burada verilen rakamlar 
gerçeğin ifadesi değildir. Gerçeğin ifadesi şu
dur ki; 1961 de 1 097 lira olan nüfus başına 
net tarımsal hâsıla 1969 da 1965 fiyatları ile, 
1 167 lira; buna mukabil tarım dışında olanda 
ise safi hâsıla 1964 te 4 082 lira, 1969 da, 1965 
fiyatları ile, 4 812 liradır. Bu rakamlar da ye
terlidir demiyorum. Ama artan nüfusa, 30 mil
yonun 36 milyon olmasına rağmen artışın ifa
deleridir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bu konuya 
I temas etmek zarureti var. O da tarım reformu, 

toprak reformu konusuna kısaca değineceğim. 
A. P. tarım reformunun yanındadır. A. P. ik
tidarı tarım reformunu gerçekleştirecektir. 
Bunun hazırlıklarını bitirmiştir. Fakat reform-

j lann uygulanmaya, başka ifade ile memleket 
sathında yayılması ortamını hesabetmeye ve o 
zaman içinde bunları umumi efkâra ve ondan 
evvel de büyük Meclise sunmaya mecburdur. 

j Binaenaleyh, burada, yüksek huzurunuzda, Ta
rım Bakanlığı bütçesi konuşulurken, geçen se
ne arz ettiğim üzere, Bakanlıkça tarım refor-

I munun esasları tesbit edilmiştir. Yalnız bunla
rın Büyük Meclise sunuluşu, tabiî olarak ikti
dar politikasına bağlıdır. 

Gelirle ilgili vergi kanunlarının Büyük Mec
lise sunulması, Devlet memurları rejiminde 
yapılan reformun tabiî olarak neticelerini, 
akislerini almaya; ondan sonra yeni bir re
forma girmeye mecburuz. Bu en kısa zamanda, 
en kısa zaman deyince, ileri devrelere değil 

İ
" fakat bu sene içinde Yüksek Meclise getirilmiş 

olacaktır. 
j Toprak reformu ile tarım reformu arasın-
1 da ne fark vardır? Tarım reformu değil, top-
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rak reformu esastır, diyenler yanlış bir görüşün 
içindedirler. Tarımda işletme esastır. Toprak, 
işletmenin bir parçasıdır. Binaenaleyh, tarım 
işletmesini kurmadığımız müddetçe toprak re
formu denilen, toprak dağıtımının hiçbir fayda
sı yoktur. Onun için A. P., bir işletme bütün
lüğünü dikkate almak suretiyle tarım işletme
sinin bu memlekette âdil bir gelir sağlamaya 
ve millî geliri artırmaya müteveccih tarzda 
kuruluşunun esaslarını tarım reformu içinde ge
tirmektedir. Tarım reformunun bir yandan 
prodüktiviteyi artırmak esas gayesi olurken, 
öbür yandan da sosyal adaleti gerçekleştirmek 
diğer bir yönüdür. Bunun için de hiç kimse 
şunlardan endişe etmemelidir: Bu kanunun ha
zırlığında ve bu kanunun Yüksek Heyetinizce 
en olumlu şekli alması için sevk edileceği tarih
te, bu kanunun içinde mülkiyet hakkına teca
vüz olamaz. Mülkiyet hakkına fevkalâde dik
kat ve itina edilmiştir. Ama, öbür yandan 
da bâzı arkadaşlarımızın dediği gibi, Anayasa
nın ruhuna uygun olarak mülkiyet hakkının 
Türk Milletinin menfaatine uygun olarak kul
lanılması şartları, şekilleri, ortamı da tabiî ola
rak göz önünde bulundurulmuştur. Binaen
aleyh, hiç kimsenin o tarafa veya bu tarafa 
çekmesine imkân olmıyacağı, Türk tarımının 
gelişmesi için işletme bünyelerinin ıslaha muh
taç olduğu hakikati göze alınarak, tekrar edi
yorum, mülkiyet hakkına fevkalâde itina edil
mek; fakat Anayasanın ifade ettiği sosyal dev
let olmak vasfı ve A. P. nin şiarı olan serve
ti, refahı tabana yaymak görüşü de bu espri
lerin içinde mevcuttur. Yine bu kanun içinde 
teknolojinin emrettiği toplulaştırma vardır. 
Ama, bütün bunların var oluşunda bir zorla
yıcı, Anayasaya aykırı işlem düşünülemez. Bun
lar tamamen demokratik şartlar içinde gerçek
leştirilecek hususlardır. Esas, yeter gelirli iş
letmeleri kurmaktır. Yeter gelirli işletmeleri 
kurduktan sonra da devamlılığını mümkün 
kılmak, onların, millî gelirin, tarım gelirinin 
artışında esas unsur yapmak esas alınmıştır. 
Binaenaleyh, her bölgenin toprak durumuna, 
iklimine, yağış durumuna, kısacası ekolojik 
şartlarına göre Türkiye'nin hayat geçim en
dekslerine göre bir ailenin sahibolması lâzım-
geldiği gelir miktarı dikkate alınmak sure
tiyle her bölgeye göre tesbit edilecek yeter 

gelirli işletmeler miras yolu ve diğer yollarla 
da bölündürülmiyecektir. Bütün bu hususlar, 
tekrar tekrar arz ediyorum, mülkiyet hakkına 
saygılu demokratik usullere saygılı olarak ye
rine getirilecektir. 

Arkadaşlarımızın dile getirdiği mera hu
dutları, çayır durumu, fazla otlatma ve bun
ların doğurduğu zararlar, kredi, hepsi tanm 
reformunun içinde dikkate alınmıştır. Sulama 
bunların içinde mevcuttur. Bunların bir araya 
gelmesi ile esas ağırlığı yeter gelirli aile işlet
melerine veren bir karakterde yüksek huzurları
nıza takdim edilmiş bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu, bildiği
niz bir hususu bununla ilgili olarak, tekrar ifa
de etmek isterim. Türkiye'deki toprak dağılımı 
şudur muhterem arkadaşlarım: işletmelerin 
% 68,78 inin 1 - 50 dekar arasında; % 27,51 inin 
51 ile 200 dekar arasında; 201 ile 1 000 dekar 
arasında da % 3,57 sinin olduğu bir gerçektir.. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk tarımı hamle 
yapmıştır, büyük hamle yapmıştır. Tarımcı ar
kadaşlarım büyük başarılar göstermişlerdir. Ek
sikler her yerde olduğu gibi burada da var ola
bilir. Ama bundan dolayı yalnız buğdayı dik
kate alarak bina kurmaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Buğdayda da büyük başarı sağlanmış
tır. Biraz sonra onların da tek tek rakamını 
vereceğim. Ama bugün şu kadar buğday ithal 
ediyorduk yarın bu kadar ettik, binaenaleyh 
Türk tarımı geridir demek, Türk tarımını bil
memek demektir. Çünkü buğdayı da ele aldığı
mız zamanda buğday ektiğimiz sahaların du
rumunu değerlendirmemiz lâzımdır, öylesine 
kıraç ve verimsiz topraklarımız da bunun için
dedir ki, bunu dâhil ettiğimiz zamanda, o za
man ortalamada istesek de istemesek de daha 
bir müddet hava şartlarını dâhil etmek duru
mundayız. Son yılların da hava şartları müsa-
idolmadığı için buğdayda dahi alınan başarılı 
sonuçların yurt sathında, yurt ortalamasında 
neticesi görülememiştir. Ama onun dışında buğ
dayda dahi netice alınmıştır. Ne zaman M, su
lanan sahalarımızı daha çok artırdığımız ger
çekleşirse, ne zaman buğdayda da yüzde yüz 
gübre kullanılır hale gelirsek, ne zaman ileri 
teknolojinin makina ve aletlerini elde ederek 
bunu bütün çiftçimize benimsetebilirsek, o za
man buğdayda bugün olumsuz görülen top-
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raklar da da beklenilen ilerleme sağlanahilir. 
Bu elde edilene kadar hava şartlarına bağlılı
ğımız devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arz ettiğim hu
susları birkaç kalemde, rakamla gerçek olduğu
nu yüksek huzurlarınıza arz etmek istiyorum. 
Buğdayda dönüm ortalaması 1964 yılında 105 
iken 1969 yılında 123 kiloya çıkmıştır. Pamuk
ta büyük başarı sağlanmıştır. Sayın Yılmaz 
Mete arkadaşımın sözüne katiyen iştirak etmi
yorum. Türk tarımının en büyük gelişme kay
dettiği hususlardan birisi pamuk alanıdır. 
Dönümden 28 kilo lif pamuktan bu sene 72 
kilo ortalamaya varılmıştır. 1964 yılında bu 
vasati 47 kilo idi, bu sene 72 kilo pamuk elde 
edilmiştir. Arkadaşlarımız Tarım Bakanlığı 
bütçesinde bir endişeden bahsettiler. Pamuk 
yerini buğdaya vermektedir, en kıymetli bir 
ihraç ürünümüz böylelikle elden çıkmaktadır, 
dediler. Biz bu endişeye mahal olmadığını arz 
ettik. Nitekim gerçek de öyle çıktı. 1969 yılın
da 538 bin hektar pamuk ekilmiş, 1970 te 
100 000 hektar eksiği ile 438 bin hektar pa
muk ekilmiştir. Buna rağmen, bu sene elde 
edilen pamuk miktarı, geçen senenin 400 bin 
tonuna karşılık, bu sene 412 bin tondur. Bu 
da verim artımı ile sağlanmıştır. Tekrar arz 
ediyorum, Türkiye ortalamasını 72 kilo life çı
karmak suretiyle Türk tarımcıları gerekli ba
şarıyı göstermişlerdir ve bu sene de taban fi
yat politikası ve verimdeki artış dolayısiyle 
pamuk ekilen sahalar geçen yıllara nazaran 
artmış ve artmak durumundadır. 

Ayçiçeğinde aynı şekilde 108 kiloya varıl
mıştır. Şeker pancarında 1964 ün 2,5 tonu 
3 270 kiloya ulaşmıştır. Patateste de 1 172 kilo 
1 233 kilograma çıkmıştır. Meyvelerde de aynı 
şekilde başarı büyük ölçüde artmıştır. Elma
da 1964 yılında ağaç başına verim 17 kilo iken 
1969 yılında 33 kiloya, narenciyede 28 kilo 
iken 53 kiloya yükselmiştir. Çayda 52 kilodan 
125 kiloya, üzümde 348 kilodan 433 kiloya 
erişilmiştir. 

Bütün bunlar, Türk tarımında tarımcıların 
gayreti ile elde edilmiş olan yükselişlerin ra
kam olarak ifadeleridir. 

Buğday hakkında, biraz evvel arz ettiğim 
mâruzâtıma karşı, biraz daha tohum ve bölge 
olarak misal vermek istiyorum; Akdenizde 
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î yerli tohumların ortalaması 173 kilo iken Mek
sika'da 276 ya; Marmarada 147 iken 268 e, Eğe
de 164 iken 269 kilograma çıkmıştır. Trakya'da 
yerli vasatisi 121 kilogram iken Bezeztia'da 
228 e, Orta - Anadolu'da yine Bezeztia'da 121 e, 
Güney - Anadolu'da Meksikada 150 ye, Bezes-
tia'da 211 e varılmıştır ki bütün bu rakamlar 
biraz evvel arz ettiklerimin teyididir. Eğer 
Türkiye'de buğday ortalamasında düşüş olmuş
sa, demin arz ettiğim gibi, buğdayda gelişmeyi 
sağlıyamamış, dönüm vasatisini yükseltememiş 
olmamızdan değildir, iyi tohum ve gübre ile bu
nu sağlamışızdır. Fakat, gübrenin kullanılama
dığı ve iklim şartlarının el vermediği bölgeler-

I deki bava şartlarının elverişli gitmemesi neti
cesinde Türkiye'ye ortalamasındaki düşüşten 
ileri gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiîki bu verimin 
alınmasında büyük ölçüde gübre kullanmanın 
yeri vardır. Gübre de deminki verimlerle eşit 
olarak ilerlemektedir. Yerli buğdayda kullandı
ğımız gübre dönüme vasati 19 kilodur. Ama çel
tikte verim artmıştır, 93 kilo kullanıyoruz. Yük
sek verimli tohumlarda, buğdayda % 87 ye güb
re kullanılışı artmıştır. Şeker pancarında 
% 100 gübre kullanılıyor. Ayçiçeğinde % 55, 
çayda % 100... Böylelikle verimin artırılmasında, 
verimin alınmasında büyük ölçüde tekniğin, 
teknolojinin girmesi sağlanmaktadır ve bütün 
bu arz ettiğim rakamlar Türk tarımında geliş
menin olduğunu ve gelişmenin devam etmekte 
bulunduğuna, elde ettiğimiz ürünlerin rakam 

I olarak ifadesidir. 
Muhterem arkadaşlarım, bir fasını arkadaş

larımız konuşmalarında dediler ki, Ziraat Oda-
I lan Kanunu ne olacak, altyapı değişmedikçe 
I durum ne olacak? Türkiye'de altyapı değişmek-
j tsdîr, muhterem arkadaşlarım. Büyük ölçüde 
I altyapı değişmektedir; köy yollariyle, köy okul-
I lariyle, köye varan ortaokullarla, köye giden 

elektrikle, sulama tesislerinin artması ile ve 
I bütün bunların ahenkli şekliyle yürütülmesiy

le, Türkiye'de altyapı değişmektedir. Şimdi, 
I çiftçiye verilen girdiler de değişmektedir, bü-
j yük ölçüde değişmektedir. Çok kıymetli arka-
I daşım Mete, 1964 yılında 51 bin traktörün 1969 

yılında 99 bine ulaşmasını tenkid ettiler. Ama 
I bu tenkidlerinde bir haksız taraf var. O haksız 

taraf şu; 1964 teki rakam, kendilerinin dadik-
I leri mahzurlarla beraber arz edilmiştir. O za-. 
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man da Türkiye'deki rakam 51 bin değildi, on
ların dediği mânada. Traktörlerin ömrünü biz, 
Tarım Bakanlığı olarak, 10 yıl vasati olarak 
kabul ediyoruz; ama bu da herkesin kullanı
şına göre değişen bir rakamdır. Ama girdilerin 
artımında Türkiye'de büyük bir gelişme sağlan
dığı bir gerçektir. 1961 ün 51 binice karsı ge
çen sene 99 bine ulaşmıştır. Bu sene rakamları 
henüz derlemedik. Ama 19 000. 15 000, 16 0?0 
traktör yeniden çiftçilerimize intikâl ettirilmek
tedir. Aynı şekilde harman makinası 3 580 den 
14 234 yükselmiştir. Motopomp 1964 to 62 000 
iken 1939 da 96 bine yükselmiştir. Bütün bu 
rakamlar Türk tanımlıdaki, girdilerde kastedi
len mesafenin birer ölçüleridir. Bu bakımdan 
durumdan memnunuz, ama daha iyi yapmanın 
şartlarını getirmeye çalışıyoruz. 

Arkadaşlarım, çok yorulduğunuz için bura
da bâzı grup sözcülerinin ileri sürdükleri görüş
lerin cevabı olması gereken; Türkiye fakirleş-
rniyor, Türkiye büyük ölçüde kalkmıycrun ra
kamlarını uzun, uzun vermek istemiyorum. 
Ama, bir - iki misali de vermeden geçemiyece-
ğim. Sulama projesi olarak, aşağı Gediz proje
si 753 000 000 lira, Aşağı Büyük Menderes pro
jesi 1 583 000 000 küsur lira, Aşağı Yeşil Ir
mak projesi 961 000 000 lira ve Ceyhan Aslan -
taş projesi 962 küsur milyon lira ve bun
lara eklenen Keban barajı, alimünyum tesis
leri, bakır kompleksi ve gübre fabrikaları 
bunlar katıldığı zaman da Türkiye'nin fakir-
leşmeyip, büyük Türkiye'yi yaratmanın hamle
leri içinde bulunduğunun açık ifadeleri görül
müş olur. 

Ben sözlerimi daha fasla uzatmak istemiyo
rum, ama tarım politikamızı bir defa daha ara 
ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Türkiye tarımında, taran politikamızın he
defleri, demin arz ettiğim gibi, bir; verimi 
artırmak, iki; kaliteyi yükseltmek, üç; bun-
lann değer fiyatiyle -satılmalarını, pazarlan-
malannı sağlamaktır ve bunun yanında da gıda 
sanayiini teşvik etmek yine malın, mahsulün 
değerlendirilmesinin tabiî bir neticesidir. Bü
tün çalışmalarımız buna müteveccihtir. 

Çok kısaca da arkadaşlarımın bu umumi 
mülâhazalar dışındaki münferit sorularına ve
ya tenkidlerine cevap vereceğim. 

Sayın Baysoy'un yapıcı konuşmalarına te
şekkür ederim. 

Sayın öztürkçine, tasarı Ticaret Bakanlığı
nın görüşü alınmadan, ona aylarıdır gilbi bâzı 
şeyler söylediler. Tasarı Hükümet tasarısıdır, 
tasarının içinde Ticari Bakanının da, Tarım 
•Bakamımı ela imzası vardır; binaenaleyh Hü
kümetin tasarısıdır. 

Muhterem arkadaşlarını,, Devletin ve Hükü
metin ne olduğunu anlamamız gereklidir. Ta-
sarıyı teknik elemanlar hazırlar, ama hüviye
tini Bakan verir, muhterem arkadaşlarım. Bu
nun başka şekli de mümkün değildir. Binaen
aleyh, tabiî olarak Bakanın imzalaması demek, 
onun tasarı haline gelmesi demektir, Hükü
metin görüsü demektir. 

Sayın Atalay'ın, hayvancılık, besicilik hu
susundaki görüşlerine ayrıca temas etmek 
mümkün olacaktır. Kooperatifçilik yoluyla hay
vancılığın gelişmesine tamamen mutabık ola
rak, kendilerine muhtelif konuşmalarımda, bu 
görüşe inandığımı, benim de böyle düşündü
ğümü ifade ettim. Hayvancılığımızın geliştiril
mem hususunda, Yüksek Huzurunuzda arz et
tiğimiz, Dünya Bankasiyle bir projenin hazır
lığı içindeyiz. Bu proje iki kısmı ihtiva etmek
tedir; birisi süt hayvancılığı, artık bugün
lerde Türkiye'ye getirilmiştir, bugünlerde Tür
kiye'de ilgili kimseler son şeklinin münakaşa
sını yapmaktadırlar, ondan sonra köy hayvan
cılığına dönüşen ikinci ve asıl proje ele alına
caktır. Onun da bütün hazırlıkları yapılmış
tır; hayvancılığımızın büyük potansiyeline ina
nıyoruz ve bunun gelişmesine ve bu gelişmede 
de kooperatifçiliğin faydalı olacağına inanmak
tayız. 

Sayın Salim Hazerdağlı'nm, tarım reformu 
olmadıkça netice alınamaz görüşüne mutlak 
mânada iştirak etmiyoruz; ama bunda ağırdık 
olduğunu biraz evvel arz ettim. Tarımda neti
ceye ulaşmak için mutlak surette tarım işlet
melerinin bünyelerini ıslah etmeye, bunların 
modern teknolojiyi uygılayacak duruma gel
melerini sağlamaya mecburuz. Bunun da ancak 
bir tarım reformu kanunu ile mümkün ola
cağına inanmaktayız. 

Kunduracı çiftçi olacaktır, tâbirine inan
mak imkânı yok. Her halde kendileri yukarı-
siyle tam bağdaştırmadılar. Kunduracı çiftçi 
olmıyacaktır, muhterem arkadaşlarım. Üreti
cinin kendi mahsulünü işlemesi orada yazıl-
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mistir, yani sütünden yağ yapması gibi. Yoksa 
deriyi alıp da islemesi ve kundura yapması ba-
(his konusu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak cevap ve
rilmesinde zaruret bulunan hususlara sabrınızı 
tüketmeden cevap arz etmiye çalıştım. Sözümü 
şöylece bağlıyorum. 

Geri kalan hususlar, zamanında tanırı poli
tikamız yenimden Tarım Bakanlığı bütçesinde, 
Türkiye'nin umumi kalkınması, yine ilgili ba
kanlıklar bütçelerinde görüşülecektir, önümüz
deki 'husıns Ziraat Odaları ve Birliği Kanunu
dur. Bu kanunun Türk çiftçisinin teşkilâtlan
masına imkân sermek, Türk çiftçileri arasında 
tesaniiidü kurmak sureti ile Türk tarımına bü
yük hizmet sağlıyacağma inanmaktayız. Bütün 
meslek grupları Türkiye'de. 1970 Türkiye'sin
de, teşkilâtlanmış iken. Türkiye'nin % 83 sim 
teşkil eden Türk çiftçisinin teşkilâtlanmaması 
asla kabul edilecek bir kona değildir, 

Binaenaleyh, Türk çiftçisinin teşkilâtlanma
sına imkân verecek bu tasarıya lütfedip tasvip
lerinizle kanunlaşma imkânını verirseniz, ileri 
sürülen birtakım husu?!arı da Eiraat Oda^arL 
bütün çiftçiyi içine alan bir teşekkül olarak ve 
onların arzularının iş başına getirdiği kurallar 
olarak, bunlara istikamet vermek imkân:nı elde 
etmiş olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım, (Alkışlar) 

HÜSEYİN ÖETÜEK (Sivas) — Sayın Baş
kan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz, so
runuz. 

HÜSEYİN ÖETÜEK (Sivas) — 1) Sayın 
Bakandan cevaplandırılmasını rica ettiğim hu
sus, tarımda randıman ve verimlilik çalışması 
sonucu bugün tesbit edilen plân hedefleri raka
mının ne kadar altında veya ne kadar üzerin
dedir? 

2) Fert basma düşen millî hâsıla miktarı 
2 800 liraya çıkmıştır. Ben acaba yanlış mı an
ladım, köylerde aile başına mı düşen, bu? Yok
sa Türkiye'de fert başına düşen mi, bu? 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) Fert başına, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) —3) 3 mil
yar 160 milyon liraya çıkan tarım kredilerinin 
bu kadar yüksek olmasına rağmen 20 - 30 yıl 
önce 250 lira tarım kredisi alan köylünün bu 
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kredisi acaba % 50 - % 60 yükselmiş midir? 
Yoksa, halen Türk köylüsünün % 60 ı aynı 
kredi'eri mi almaktadır? 

4) Bugün Türkiye'de gübre kullanılamıyor 
ve çiftçi kullanamamıştır, bu sene. Yağmurlar 
olmuştur, yolsuzluklar olmuştur; acaba bundan 
mı Yoksa., 45 kuruş olan gübrenin 145 kuruşa 
çıkması ile tarımla uğraşan çiftçilerin gübre al
ma gücü nü kaybolmuştur? 

Bu sorularımın cevaplarını Sayın Bakandan 
rica ediyorum. 

TAEIM BAKACI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Efendim, arz ettiğimiz üaere tabiî ki, 
verilen rakam fert başına millî gelirden düşen 
gaynsâfi hâsıladır. 

Kredi durumuna gelince : 
Kredi büyük ölçüde artmıştır. Zirai krediyi 

dikkate alırsak, zirai kredideki artış 2 milyar
dan bağlıyarak 10 milyar 137 milyon liraya, 1980 
yılında çıkmıştır. Şimdi bu çıkışta kredilerin 
r:ptci ve kooperatif olarak birbirinden farklı 
durun?lan vardır. Çiftçilere kredi, ihtiyacına gö
re verilmektedir. 200 diye bir rakam yoktur. Biz 
kredide kontrollü krediyi esas kılmak çalışma
ları içerisindeyiz. 28 ilimizde kontrollü krefdi 
tatbikatı yapılmaktadır. Kontrollü kredi, proje
ye dayalı kredidir. Bu projede 200 bin lira had 
ile bağlı kalmak üzere, projeye dayalı olarak 
çiftçilerimize gerekli kredi verilmektedir. 

Gübrenin kullanılmaması gibi bir lâf etme
dim, Muhtelif ürünlerdeki gübre kullanılış niş
lerini söyledim. Dedim ki, çayda, pancarda 
% 1C0 kullanılmaktadır, yerli buğdayda % 19 
dur, çeltikte % 100 dur, Ama, ayçiçeğinde % 
55 tir. Bıı rakamları verdim. Türkiye'de gübre 
kullanılışında büyük artış olmuştur, muhterem 
arkadaşlarım. Bunu, hepiniz gayet iyi bilmekte
siniz. 1964 yılında 535 bin ton olan gübre, 2,5 
milyon tona çıkmıştır. Bu sene de kullanılan 
miktar budur. 

Binaenaleyh, gübre kullanılışında ve kredi 
düşüşünde böyle bir konu yoktur. Bunlar devam 
etmektedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Plân hedef
lerine ulaşmış mıdır? 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Tabiî, rakamda plân hedeflerine ula-
şılmamıştır. Plân hedeflerine ulaşılamamanın 
rolü, biraz evvel arz ettiğim üzere, Türkiye'nin 
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büyük bölgesinin mono - kültür ziraat ile meş
gul olması, buğdaya dayanması, hava şartları
nın da o yıllarda elverişli olmamasıdır. Biraz 
evvel arz ettim ki, yine de ifade edeyim, bölge 
olarak Çukurova'da 120 - 150 kilo olan buğday
daki vasat bu yıl 250 kilodur; 250 kilodur, va
sati olarak. Fevkalâde olarak Samsun'da 900 
kiloya kadar verimde mahsûl alındığı yerler 
vardır. Bezestiya'da 700 kiloya kadar alman 
tarlalar ve yerler vardır. Bunları dâhil etmiyo
rum. Ben, vasati olarak söylüyorum. Çukurova'
da 120 kilodan 250 kiloya çıkmıştır. Ama-, Tar-
kiye'nin bütünü itibariyle, demin arz ettiğini, 
mono - kültür ve hava şartlarına bağlılığı du
rumları devam ettiği için bu rakam, tarımda 
beklenilen hedefe ulaşmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ozmen, buyurunuz, so
runuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, alt yapı Türkiye'de değişmiştir. Ben, Sa
yın Bakanın fikrine aynen iştirak ediyorum. 
Çünkü, af buyurun insan ile, merkep ile çift 
sürmekten bugünlere geldik. Bugünkü traktör 
devrine, motor devrine geldik. Onun için Tür
kiye'de alt yapı değiştiği bir gerçektir ve değiş
me de devam, etmektedir. 

Yine iştirak ediyorum fikirlerine, vaktiyle 
Lebit Yurdoğlu ile beraber gezdiğimin yeri 3-: de, 
1 kilo gübre alan arkadaş görmedim. Ama, bu
gün Türk köylüsü gübre almak için hergün bi
raz daha koşuyor ve almaya çalışıyor. Alamadı 
ise, bu sene fazla bir fiyat varsa o da ileride 
inşaallah halledilir. 

Yalnız benim Bakandan bir ricam, istirha
mım var, kendilerinden çok rica ediyorum, bu' 
söyliyeceğim husus üzerinde dururlarsa mem
leket için büyük kazanç olacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri bugün cari har
camalar bakımından Devletin bütçesini dev 
gibi harcıyor ve israf ediyor. Acaba Devlet 
Üretme Çiftlikleri bu dev gibi harcamaları 
karşısında bütçemize milyonlarca lira kazanç 
verebiliyor mu? Ve Devlet Üretme Çiftlikleri. 
bulundukları, şehirlere, ilçelere, köylere fay
dalı olabiliyorlar mı? Yani, bugün montofon 
tipindeki, inekler ve koşullar köylerimizin 
hepsinde var mıdır? 

Bir de, şeker fabrikalarının masraflarını 
kısmak için ne gibi imkânlar elinde vardır? 
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Bunların cevaplandırılması,! rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan tasarı ile 
' ilgisi olduğu nisbette Sayın Özmen'in sorula-
j rina cevabınızı rica euiyorımı. 
I DARILT E AK AHİ İLHAMİ ERTEM (Dcvam-
I la) — Kay, hay efendim. 

Efendim, Devlet Üretme Çiftlikleri Türk ta
rımına hizmet etmektedirler. 40 - 50 milyon li
ra aracında da, Devlet bütçesine gelir sağla-

! m:ş bulunmaktadırlar. Bilhassa, 2 konuda fay-

lihkıchî, yeti^irmiş oldukları tohumluğun 
üretimini sğlaıruş, olmakla; 

j ikincisi de, sözleşmeli çiftçi metodunu uy-
ü'-iLyarak İre. sözleşme yaptığı çiftçilere ileri 
tobniğj. götürmüş olmakla. 

Ve k3ndüsri Kııivehir'de çok iyi müşahede 
etmişlerdir ki, sözleşme yapılan çiftçiler, hat
tâ bizim Devlet Üretme Çiftliklerinin ilerisin
de 7û0 rakama ulaşan bezestia da verim elde 
etmişlerdir. Bu rakam Kırşehir civarından söy
lenmiş 'Ar husustur. Damızlık hususunda da, 
tabiik» her köye damızlık yetişememiştir, da
mızlıkları ulaştırmaya çalışmaktadır, ama he-
nüü yetişilememiştir. Hayvancılık sahası Dev
let üretme Çiftliklerinde daha yeni kemâline 
varan bir husustur. Ama kendileri ile ayrı
ca görüşüp, kendiler inin bu husustaki görüş 
lerini alıp, gereğini düşünürüm. 

Arz ederim. 
HALİL ÖZ:-ÎEN (Kırşehir) — Çok memnun 

olurum, o zaman çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu'da soru sor

mak istiyorlar. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Efendim, geçen sene veya evvelki sene, biliyor
sunuz 44 kuruş olan bir kilo gübrenin bu sene 
fiyatı 104 kuruş; böyle bir gübre var mıdır? 

TARIM BAKANI İLEAMİ ESTEM (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarını, iki nevi güb
remiz vardır, yine çiftçilikle meşgul olan ar
kadaşlarımın bildikleri üzere, birisi azotlu, 
fosfor-.u gübrelerdir, bunların fiyatları ka
rarname ile tesbit edilir. Diğer gübre var
dır, kompoze gübre. Kompoze gübre, karar
name içine alınmamıştır, Kompoze gübreler, 

j serbest piyasada fiyat bulmaktadırlar. Bun-
I larm fiyatı 45 değil 80 - 100 - 120 kuruştu Oıı-
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îann da devalüasyonun tabiî neücesi olarak 
fiyatlarında artış olmuştur. 

MEHMET Nü'Ei ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Yani kilosu 6D kuruş artan gübre var imdir? 

TABIM BAK AHİ ÎLHAHİ EETEM (Devam
la) — Hayır efendim, yoktur. 

HÜSEYİN. ÖZTÜEK (Sivas) — 1364 sene
sinde 44 kuruş olan gübre bugün 110 kuruş
tum 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, soru Sayın Ba
kana soruldu sise sorulmadı. Onu sonra kori
dorda sis karşılıklı birbirinize sorun, cevap
landırın. 

HÜSEYİN OSTÜEK (Sivas) — Öğrensin. 
TAEÎM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam

la) — Muhterem Başkanım, muhterem üye ar
kadaşımızın endişeleri yersisdir. Kararname ile 
tesbit edilen gübrelerdeki artış fiyat?. % 10 % 
12 civarındadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, buyurun. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Bakan, 

Aslantaş barajının yapılmasından bahsetti. Bu 
baraja hemen başlanmak üzere midir? Bu Aslan
taş barajı için ayrılan para programda mı
dır, ayrılan para nedir? 

TÂRÎM B&KANI İLKAMİ ERTEM (Devam
la) — Programdadır Sayın Soydan; bunlar uy
gulanacaktır, baraj ve sulama sahası dâhil. 

(O. H. P. sıralarından «Kâğıt üzerinde» ses
leri) 

Kâğıt üzerinde olan meseleler yoktur. Aîla-
ha çok şükür Adalet Partisi iktidarı hiçbir şe
yi kâğıt üzerinde bırakmamıştır. Keban bara
jı dâhi Adalet Partisinin damgasını taşımak
la. Türk tarihinde büyük bir şerefli devrin 
ifadesi olacaktır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar.) 

Hürmetlerimle. 

BAS'IAII — Ecmisycn, z'iz istiyor mu? İs
temiyorlar. 

Simidi görüşmeler bitti, kifayet oylandı. Son 
sös sayın, üyenin, sıramıza göre de Sayın özden'-
in buyurun. 

•EKREM ÖZDEN (îstar^ul) — Sayın Baş
kan. <pk doğvırV arkadovf'arrm, Ğ93Î sayılı Zi
raat Odaları, ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Krnıuıuıı.un bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ve tasarısı Geçici Ko
misyonda 211İ1D70 t?, gih'ü-ûldü ve maddekri 
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gözden geçirildi. Bu komisyonun, Adalet ve Ana
yasa Komisyonundan katılmış üyesi olarak, bâzı 
maddelerine muhalif kaldım. Bu muhalefetim, 
raporum altında yazılıdır. Orada kısaca, tasarının 
umumiyetle kaleme alınırken hatalı ibareler tas
hih edilmemiş, diğer kanunlarla ilişkileri nazarı 
dikkate alınmamış olduğunu tebellür ettirmiş
tim. 

4 ncü maddede, iç sularda balıkçılık yapıl
ması çiftçilik sayılmıştır. Bu beyan ile Su ürün
leri Kanunundaki hükümler birbirine uymamak
tadır. Nitekim Su ürünleri Kanunu, Cumhuriyet 
Senatosuna gelmiş ve Senatomuzda büyük tadil
lere ağrıyarak Millet Meclisine sevk edilmiştir 
ve halen de oradadır. Bu kanunla, bu getirilen 
bu tadil teklif ve tasarısı karşılaştırılırsa, bâzı 
noktalarında tearuz olduğu görülür. 

'Bilhassa sayın arkadaşlarım, tasarınım 31 
nci maddesinin (E) fıkrasının ticaret borsaları
nın c/c 3 nisbetinde Ziraat Odaları Birliğine yar
dım etmeleri öngörülmüş olmasını bun. şahsan 
doğru bulmamıştım ve muhalefetimi de tebellür 
ettirdim. Bir kuruluşun diğer bir kuruluş lehine 
bâzı mükellefiyetler altına sokulması angarya
dan başka bir şey değildir. Bu fıkra Anayasaya 
da muhaliftir. Anayasa Mahkemesinin 21 Tem
muz 1970 tarihli ve 13555 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanan kararı, bu mütalâalarımızı teyidet-
mektedir. Ticaret borsalarının çiftçi ile bir ilgisi 
olmadığı meydandadır. Tüccarla ilişkileri orta
dadır. Büyük vilâyetlerde bu yüzden ticaret 
borsaları kendilerine düşen görevlerimi yapamaz 
hala gelmişlerdir. Milyonları aşan birikmiş borç
larının yükü altında ezilmektedirler. Hakikat 
böyle iken bu fıkrayı tasarıda muhafaza etmek 
doğru olmamıştır. 

Ticaret borsalarının Ziraat Odaları Birliğine 
yardım etmeye mükellef tutulmamaları, birikmiş 
borçlarının da ortadan kaldırılması ve bu suretle 
ticaret borsalarının bu yükten kurtarılmalarının 
temini de zaruri idi, maalesef bu da yapılma
mıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bu ifadelerimle, Türk 
köylüsünün bir esas meselesini halle memur ol
duğunda hiç şüphe edilmiyen, böyle bir kamunda 
kendilerini bâzı malî meselelerden mahrum et-
m;jk gi'bi bîr isteğim, oliuğu asla hatıra gelme
melidir. Büyük insan Atatürk, «köylü efendimiz-
•dir» demiştir ve böyledir1. Ama biz bu yoldan 
giiip fisndknizc hizmet otznemişizdir. Fakirlik-
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ten bir türlü kurtarmamışızdır. Kalkınmada alt
yapı tarımdır deriz, fakat de diklerimi zim bir kıs
mını asla yerine getirmemişizdir. Şimdi Hükü
met bir tarafa geçiyor, bir müesseseden para 
alıp ziraat odalarına verilmek istiyor. Ziraat 
Bankasının vermeye mecbur tutulduğu para 
biraz fazlalaştırıldığı takdirde, borsalardan alın
ması istenen para temin edilebilir. 

Şimdi arkadaşlarım, (buraya kadar resmî bir 
mütalâa olarak söylenen bu fikri ortaya koy
duğumuz zaman, şu hakikatler ortaya çıkıyor, 
Bir müessesenin gelirinden alıyoruz diğer bir 
müesseseye veriyoruz. Meselâ, ne oluyor Baro
lar aidat alıyor, baro mensuplarından, avukat
lardan. Tıp odası var, doktorlardan aidat alıyor. 
Eczacılar odası var, mimarlar odası var ve di
ğer odalar, gemi yapıcıları odası v. s. Bütün 
bunlar kendi üyelerine tahsis edilecek meselele
ri aidat ile halledreler; bağışla, gezi yapmakla 
ve saire ile bu masraflarını temin ederler. Hiç
bir zaman Avukatlık Kanununun bir maddesin
de, mimarlar odasından % 5 alınır barolara ve
rilir diye bir şey yoktur. Borsalar Kanununda 
filân yerden alınıp filân yere verilmesi gibi, 
böyle aidat mükellefiyeti mevzuubahsolmamış-
tır. Demin arz ettiğim, Anayasa Mahkemesinin 
vermiş olduğu kararda da bu iş açık açık göste
rilmiştir. Hükümetin yapmaya mecbur olduğu 
yardımı ticaret borsalarının 'sırtına yüklemedeki 
haksızlık meydandadır. Ziraat Odaları Birliği 
G-enel Sekreterinin komisyonda bize verdiği te
minat, sade bir lâkırdıdan ibaret kalır, kanuni 
hükümler karşısında. Bunun bir kıymeti ola
maz. Üstelik bir de tehdit 'savurulmaktadır. De
niyor ki, eğer borsalar bu 'aidatı vermezler ve
ya meclislerde bu aidatın, verilmesine dair fık
ralar kaldırılırsa, o takdirde biz ds köylüleri 
ticaret borsalarını bastırır, onları har ab ettiri
riz.» Bu sözleri çıkaranlara teessüflerimi bildir
mek isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi günün son sa
atine geldik, ben daha fazla görüşmek istemiyo
rum. Ancak burada elimde Tetkik Kurulu Baş
kanlığı yazısı ile, Tarım Bakanlığına yazılan. Ti
caret Bakanlığının bir tahriratı vardır. 8.4.1970 
tarih ve 11/420 sayılı yazının altında Ticaret 
Bakanının imzası var. Deniyor ki, «Ticaret bor
salarının yukarda ısözü edilen bir evvelki yıllık 
gelir miktarının % 5 i, - çünkü o zaman % 5 ola

rak kabul edilmişti - yerine bir evvelki genel 
varidattan giderlerini karşıladıktan sonra baki
ye miktarının % 1 oranında Ziraat Odaları Bir
liğine aidat ödemesi şeklinde (E) fıkrasının de
ğiştirilmesinin. 

Bir defaya mahsus olmak şartiyle ticaret 
borsaların Ziraat Odaları Birliğine bugüne ka
dar birikmiş bulunan ve ödenmesi imkânı olmı-
yan borçlarının kaldırılması hususunda kanuna 
geçici bir madde eklenmesinin uygun olacağı 
rnülâhazasmdayız» Kim demiş? Ticaret Bakanı. 
Şimdi Sayın Bakan burada diyorlar ki, Ticaret 
Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında bir ihti
lâfımız yoktur. Evet, imzalamışsınızdır, kanunu 
buraya getirmişsinizdir ama, bu yazı ortada kal
mıştır. Demek ki, Ticaret Bakanının yazısına 
muhalif, kanaatine muhalif bir tasarı getirmiş 
ve bunu âdeta zorla bize kabul «ttirmek mevkii
ne düşmüşsünüzdür. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan; bir 
noktai nazarımı söyledikten sonra kürsüyü terk 
edeceğim. Çünkü çok uzadı bu kanunun müza
keresi. Hakikaten bâzı kanunlar, meseleler bü
yük olduğu için üzerinde duruyoruz. G-ene bu
na mümasil çok büyük kanunlar geliyor, hiç 
üserinde durmuyoruz. Hemen sürati berkiyede 
geçiyor, bunun hikmeti nedir, bir türlü anlıya-
mıyorıım. Bilhassa bizim sözcümüz tarafından 
tarım meseleleri ve reformu, Hükümetin taki
be i;t iği. 'siyaset tenkid edilirken bâzı şeyler söy-
İsndi ve Bakan bunlara burada cevap verdi. Sa
yın 3?kaıı tarım politikasını dört esasa irca et
ti. Yani Adalet Partisinin tarım politikası dört 
istibat noktası üzerinde duruyor, başka bir şey 

1, Verimi artırmak istiyorlar. 
2, Kaliteyi yükseltmek istiyorlar. 
3. Bunların değer fiyatlarla satılmasını 

sağlamak istiyorlar. 

4. Gıda sanayiini artırmak istiyorlar. 

Muhterem, arkadaşlar, bu kürsüden ifade 
elerim ki, bir tarım politikası sadece bundan 
ibaret olursa, işte Türkiye bu hale düşer. 
Eğer bu politikayı sağlamak için Türk köylü
sünü KiEİef tutuyorsanız, sadece bunları ifade 
etmek Türk köylüsünü istenen amaca ulaştıra-
înaa. Topraksız köylüyü bir tarafa atarak 
sadece Elindeki toprağı olanlara yardım mahi
yetindeki hareketleriniz bir reform olamaz. 
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Anayasanın 38 nei ve 52 nci maddelerinde ön
görülen esaslar ele alınmadıkça toprak refor
mu yapılmış -sayılamaz. Toprak reformu, tarım 
reformu bu uzun uzun münakaşa edildi. Ar
kadaşlar, memuriyet icabı Şarkta bulunduğum 
saunan, o zamanki hükümetler, ki onların için
de sonradan Demokrat Partiye geçen çok kıy
metli ve çok ileride vazifeler almış arkadaşla
rımız da vardı, o zaman 1933 te, 1934 te bâzı 
ağalardan toprak alındı, topraksız köylüye ve
rildi. Buna şabidoMum. Ekim zamanı oldu, 
©kim zamanı geldi, adam ekemedi. Çünkü. 
elinde çifti yok, öküzü yok, tohumluğu yok, 
gübresi yok, hiçbir şeysi yok... Fakat bunun 
üzerine ağanın cebine para girdi. Bunun .yan
lış olduğu anlaşıldı. Yalnız sadece toprak vir
mek kâfi değil. Toprakla beraber, dendiği 
gibi, toprağı işliyecek tohumluğu ve aynı za
manda tarım kredisini, gübreyi ve pazarlama 
yerlerini tebit ederseniz, bunları teinin, ederse
niz, hepsini beraber yaparsanız mesele hallolu-
nıur. Anayasanın ruhu buradadır, topraksız 
köylüye toprak temin etmek ve tarım reformu
nu vücuda, getirmek, işte o zaman hakkiyle 
Türk köylüsünü kalkrn&ırnnş olursunuz ve 
altyapı meselesini ele almış olursunuz. Burada 
birçok Adalet Partili bakanlar, çok şiddetli 
sözlerle, hattâ şimdi başka tarafa geçen bir 
arkadaşımız, iyi hatırlarını, gecenin çok iler
lemiş bir saatinde, göreceksiniz toprak refor
mu yapacağım; yapacağım, yapacağım dedi vs 
şuraya oturdu. Şimdi arkadaşım da orada- otu
ruyor. Ama aradan seneler geçti arkadaşlar, 
toprak reformuna taallûk eden hiçbir madij 
getirilmedi. Bu madde, zaten bu tadilât top
rak reformu değil. Bütün mesele burada. Böyle 
tadilât yapmazdınız, bu kanunu ela hattâ ilga 
ederdiniz, toprak reformunun içine bu kanu
nun hükümlerini daha kesin, daha -esaslı ko
yardınız ve getirirdiniz. O zaman hepimiz size 
rey verirdik, toprak reformu yaparsanız. 

Muhterem arka dallarım, sadece Adalet Par
tililerin dediği gibi, bu verimi artırmak, kali
teyi yükseltmek, bunlaı a değer fiyatları sağla
mak gibi esaslar, hiçbir zaman Türk köylüsü
nü kalkmdırmaz ve msreisler tamamen halledil
miş sayılmaz. Bu itibarla arkadaşlarım, ben 
şahsan bu maddelerin değiştirilmesi hususun
da bâzı önergefer verdim, iltifatınıza nıaahar 
olmasını rica ediyorum. Bir kuruluşun diğer 

kuruluşa hizmet etmesi yerinde olur manen, 
ama maddeten olmaz, istanbul borsasının da
veti üzerine Adalet Partisine mensup arkadaş
larla-, meselâ Sayın öztürkçine de vardı, kalktık 
borsaya gittik, gördük ki... 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ağlı
yorlardı.. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bakın, ken
disi şahit, ağlıyorlardı, diyor. Doğru.. Adam
lar anlattılar arkadaşlar, bir milyona yakın 
borcumuz var. Asliye hukuk mahkemesi bizi 
mahkûm etti. Bunu bizden alacaklar, bizim 
vazifelerimiz var, kanunun bize tahmil ettiği 
vazifeler var. Meselâ bize getirilen buğdayın 
cinsini ölçmek için lâboratuvar lâzım, bu lâ-
boratııvarı yapamadık, bir milyona ihtiyaç var. 
Bu itibarla borç içindeyiz, çok kötü vaziyet
teyiz diye, işte şimdi öztükçine'nin de ifade et
tiği gibi, ağlıyorlardı ve bizler, Adalet Parti
li arkadaşlar, işte burada isimleri var, Fersoy 
vardı, öztükçine vardı, zannederim bir arka
daş daha olacak, şimdi hatırkyamıyorurn, Ber
kol vardı, bizden de Fikret Gündoğan vardı. 
Bu arkadaşlar, hepimiz borsanın bu feci halini 
nazarı itibara aldık ve va'dettik. Ama, o va'-
dimizi şimdi öztürkçine ister, istemez onu bil
mem. Belki, Fikret Bey taraftar olur, olmaz. 
Anıa? ben şahsan bu işe taraftarım. Taraftar 
olduğum şu : Hükümet bir yardım yapacaksa 
yapsın. Ziraat Bankası bir milyon lira veri
yor, iki milyon lira versin. Ama bir kurumu 
da feci bir vaziyete düşürmiyelim. 

I BAŞKAN — Sayın özden, tasarıyı oylamak 
için bize vakit bırakacak mısınız? 

J EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın arka-
| daşlarım, sözlerimi burada bitiriyorum, hepini

zi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler boylace sona ermiş bulunuyor. Bir 

1 önerge var, okutuyorum. 
i 
I Yüksek Başkanlığa 
I Ziraat- Cdaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
I Birliği Kanununda bâzı değişiklikler öngören 
I kanını tasarısının şifahen arz ettiğim sebepler-
! den dolayı Geçici Komisyona havalesini saygı

larımla talebederim. 
Kars 

Sim. Atalay 
^«İO 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, dinlediğiniz veç
hile, tasarının Gidici Komisyona iadesini isti
yor. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RUHİ TU-
NAKAN (Manisa) — Hayır. 

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

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul eteniyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi, bir başka, dikkatimizi çeken önerge 
var. Onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu B a ş k a n l a r a 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi

raat Odaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin' değiştirilmesi hakkındaki kanun ta-
«ansına ait 24 . 11 . 1970 tarihli Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporunun 10 ncu 
maddesinin birinci fıkrasının son satırında 
% 5 olarak yasılan hususun % 3 olması lâ
zımdır. Söz konusu maddi hataların bu şekil
de düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - - O, 
madde gelince. 

BAŞKAN — Efendim, raporda % 5 diye 
geçmiş, hataen geçmiş; % 3 olması lâzımge-
lir, diyor. Komisyona sorduk. Bu hatayı doğru 
işaret edilmiş 'bir hata olarak belirttiler, işti
rak ettiler. Bu itibarla bu şekilde düzelti
lecek, gereği yapılacaktır. Oyîamıyorum. 

Şimdi, maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifi var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Basılıp sayın senatörlere dağıtılmış bulu

nan 1/1114 esas ve 1476 sıra sıvık 6964 nu
maralı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmek hakkında kanun tasarısının evvel
ce Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması 
ssbeJbiyle kes'fostmiış olduğu öneme binaen gün
de indeki diğer işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Tarım Bakanı 
ilhamı Ertem 

BAŞKAN — ivedilik teklifini oylarınıza 
'onuyorum. Kabul edenler,., Etmiyenler... Ka
bul •edilmiştir. 

0. — SEÇİMLER (Devamı) 

A - KOMİSYON SECİMİ E JÛ 

1. 

\ adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oy-

Komisycmlarda acili bulvnan v.jiclil'- ] 
î l an almıslardıı 

l er e secim. \ 

'BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan I 
üyelikler için yapmış olduğumuz seçime ait j 
tutanak geldi. Ittılaınıza sunuyorum. j 

i 
Yüksek Başkanlığa | 

i 
ilişik listede adları yazılı komisyonlarda j 

açık bulunan üyelikler içiu yapılan serime 1 
(yüz) üye katılmış ve neticede ilişik listede | 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Muş Bolu 

Isa Bingöl Alâedrfiıı Yıhnaztürk 
Üye 
Kars 

Mehmet Hay.er 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU Aldığı oy sayısı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 

1. 

1. 
2. 
3. 
4 

1. 
2, 

1. 
2. 
3. 

A. P. : Mahmut Şevket Özçetin (Çorum) 100 
A. P. : Ömer Ucuza! (Eskişehir) 100 
C. H. P. : Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 99 
G. P. : Enver Bahadırlı (Hatay) 100 
Bağımsız : Listede 

CUMHURİYET SENATOSU HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU 

G. P. : Fehmi Baysoy (Erzinsan) 
Kontenjan : Feridun Gzpıa! Erkin (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAYINDIRLIK VE ULASTÎEMA VE İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU 
A. P. 
G. P. 

A. P. 
Kontenjan 

C. H. P. 

Bağımsız 

A. P. 
A. P. 
A. P. 

•O. H. P. 

A. P. 
A. P. 

3. Bağımsız 

A. P. 
Kontenjan 
Bağımsız 

Sakıp Hatunoğlu (Erzurum) 
Sami Turan (Kayseri) 

DIŞİŞLERİ TURİ5M1 V 3 TANITMA KOMİSYONU 
İ. Şsvki Atasağun (Nevşehir) 
Feridun Cemal Erkin, (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU 
Mukadder Östekin (Adana) 
MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 
Listede 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
Nakit Altan (Çanakkale) 
Nuri Demire! (Balıkesir) 
Ruhi Tunakan (Manila) 
Hüseyin Atmaca (Denizli) 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
İ, Şevki Atasalım (Fevşehir) 
Akif Tekin (Antalya) 
Listsde 

TARİH KOMİSYONU 
Nahit AStan .'Çanakkale) 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 
97 

100 
100 

99 

1. G. P. 

Muş 
İsa Bingöl 

SOSYAL- İŞLER KOMİSYONU 
Sami Turan (Kayseri) 

BÖ"U 

AlîeıMin Yılmaztürk 

100 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN —- Okunan listede acık kalan üye
likler için verilen oylar, oya katılan üyelerin 
salt çoğunluğunu bulmadığı cihetle tasnif heye
tince listeye alınmadığından burada okunmamış j 
bulunmaktadır. Onlara ait tasnif cetvelleri dos- ! 
yada mevcuttur. \ 

Daha evvelki oturumlarda alman bir karar 
icabı, Çarşamba günleri de toplanılması karar
laştırılmış bulunmakta olduğundan ve bugünkü 
mesaimizin de müddeti dolmuş bulunduğundan, 
Birleşimi 23 . 12 . 1970 yarınki, Çarşamba gü
nü saat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

— — & • * -
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8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in Cumhuriyet Gazetesinin 
18 Kasım 1970 tarihli -nüshasın dahi bir yazıya 
dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun cevabı (7/708) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

istanbul'da devrimci gençlerin polis birinci 
şubede polisler tarafından dövüldüklerinin ve 
yine polisler tarafından dördüncü şubeye çağ
rılan sağcı öğrencilere de, polis nezaretinde, 
döndürüldüklerinin doğru olup olmadığı hak
kındaki sorumun içişleri Bakanı tarafından 
yazık olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazık soru : 
(15 Kasım 1970 saat 18,30 da, dördü Orman 

Fakültesinde öğrenci, ikisi Sarıyer'de oturan 
üniversiteli ve biri Sarıyer Lisesi öğrencisi ye
di genç, Kireçburun otobüs durağından polis
lerce alınarak mahallî polis karakoluna götü
rülmüşlerdir. ilk dayak fask burada geçtikten 
sonra aynı gece saat 23,00 sıralarında birinci 
şubeye teslim edilmişlerdir. Ertesi sabah Emni
yet Müdürlüğüne çağrılan ve sağcı oldukları 
bilinen gedikli öğrenciler, devrimci öğrencilere 
polis nezareti altında dayak atmışlardır. Poks-
ler yedi öğrencinin etrafına çember çevirmiş 
sağcı öğrenciler de vurmuşlardır. Cici demok
rasinin Yarı - poks, yarı öğrenci, yarı ajan, 
yarı üniversiteli sütübozuk gençlere ihtiyacı 
vardır. Bu ihtiyaç birinci şubenin siyasi kıs
mında eski deyimle kuvveden fiile düşünerek 
ortaya çıkmıştır. 

Sağcı öğrencileri solculara örnek gösteren 
birkaç polis; 

— Bunlar gibi olmazsanız, daha çok dayak 
yiyeceksiniz ve bir gün hepinizi geberteceğiz. 
Diye küfretmişlerdir. 

Biraz sonra üçüncü fasıl başlamıştır. 
Yedi genci sıraya dizen yirmi kadar poks, 

zincir, cop ve sopalarla dayağı sürdürmüşler
dir. Bu dayakta uzmanlık görevini yapan bir 
komiser : ' 

— Suratlara vurmayın, iz bırakmayın., diye 
acemileri eğitmiştir. 

Birinci şubedeki işkenceden sonra Sarıyer 
Adliyesine götürülen yedi öğrenci, savcının 
karşısına çıkarılmış, ancak savcı hepsini ser
best bırakmıştır. Hem de derhal..) 

Yukardaki yazı Cumhuriyet Gazetesinin 
18 Kasım 1970 tarihli nüshasından çıkarılmış
tır. Tüyler ürpertici, yarı medenî memleketler
de ve faşist idarelerde dahi tatbik edilmiyen 
bu şekildeki dayak olayı doğru mudur? Doğ
ru ise sorumlular hakkında ne işlem yapılmış
tır? 

Bu sorumun Sayın içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

T. C. 18.12.1970 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 

Şube : 1 D. 2 
Konu : Mebrure Aksoley'
in yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 26 . 11 . 1970 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 10833 - 8961 - 7/708 
sayılı yazınız. 

Devrimci gençlerin istanbul Emniyet Mü
dürlüğü 1 nci Şube Müdürlüğünde dövüldük
lerine dair, Cumhuriyet Gazetesinin 18.11.1970 
tarihli nüshasında intişar eden haberin doğru 
olup, olmadığı hakkında istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley tarafından Bakanlığıma yö
neltilen 18 . 11 . 1970 tarihk yazılı soru öner
gesinde öne sürülen hususlar incelenmiş ve ne
tice aşağıya dercedilmiştir. 

15 . 11 . 1970 günü saat 17,30 sıralarında, 
Sarıyer semtine gitmekte olan belediye otobü
süne Tarabya otobüs durağından maksatlı ola
rak binen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kürşat 
istanbullu, Orman Fakültesi mezunu Kaya Ka-
rahan, Orman Fakültesi öğrencilerinden izzet 
Topal, Hasan özilhan, Volkan Yardımcı, İs
tanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi önder Du
rak ve Levent Lisesi öğrencisi Faruk Arel ad
larındaki şahıslar, otobüsün içinde bulunan yi-
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ne Orman Fakültesi öğrencilerinden Zafer Kar
puzcu ile M. Emin DiMci'yi ayağa kaldırarak 
yumrukla darp etmişlerdir. Darp edilen bu öğ
renciler, Sarıyer Hükümet Tabipliğinden du
rumlarını tevsik eden birer rapor almışlardır. 
Ayrıca, Zafer Karpuzcu adındaki öğrenci, ceke
tinin mütecavizler tarafından çıkarılarak cebin
de bulunan 200 lira parasının alındığını da iddia 
etmiştir. 

Bu sebeplerle, adları geçen mütecaviz öğ
renciler yakalanmışlar ve haklarında mahallî 
zabıtaca yapılan soruşturmayı müteakip, suç 
kayıtlarının tetkiki için Emniyet Müdürlüğü 

1 ve 2 nci şube müdürlüklerine gönderilmiş
lerdir. Bu şubelerce de durumları tetkik edil
dikten sonra, tekrar mahallî zabıtaya sevk 
edilmişler ve aynı gün Adalete tevdi edilmiş
lerdir. 

Keyfiyet bundan ibaret olup, gerek mahal
lî karakolda, gerekse ilgili şubelerde, yapılan 
kanuni işlemler sırasında dayak atma veya iş
kence etme gibi hareketlere tevessül edilme
miştir. 

Arz ederim.. 
Haldun Menteseoğlu 

İçişleri Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

17 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 12 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Akif Tekin'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/945) 

2. — İki aydan fazla izin alan Cumhuriyet 
Senatosu Antalya Üyesi Akif Tekin'e tahsisatı
nın verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/946) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

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

3. -—• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlıi soru
su (6/545) 

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil üzmen'in. Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne

denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

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

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

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

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



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

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

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

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

(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

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

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

8. —• Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'ın, İstanbul'un Sağmacılar ve Esen
ler mmtakalarmda vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 

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

10. —• Cumhuriyet Senatosu Tç:.l Üyesi L'ıt-
fi Bilgeıı'in, İçel iline bağlı Gülnar ilce bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

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

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

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

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

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


