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çi yapı kooperatiflerinin faaliyetlerinin 
durdurulması için Bakanlıkça her hangi 
bir talimat verilmediğine, bu faaliyetlerin 
ilgili müessesece durdurulduğuna dair de
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2. — İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'-
nun, birkaç yıl evvel İzmir'de bir firma 
tarafından İtalya'ya ihracedilen mağşuş 
zeytin yağı olayının adalete intikalinden 
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üzerinde Hükümetçe kamu ayuna bir açık
lamada bulunulması gerektiğine dair de
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3. — Başbakan Yardımcısı Sadi Ko-
çaş'm, îzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'-
nun dile getirdiği konunun Başbakanlığa 
da bir ihbar mahiyetinde intükal ettiğine 
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ve bunun gereği yapılmak üzere adlî mer
cilere gönderildiğine dair demeci 627 

4. — Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'nm, 
Atatürkçülüğün hür düşünce olduğu, Ata
türk'ün lâiklik ilkesi üzerindeki istismar
lara mâni olmak için konunun ilim adam
larınca, Diyanet İşleri Teşkilâtı ve idareci-
lerce cesaretle ele alınması gerektiği hak
kında demeci 627:630 

5. _ BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 630 

1. — Kontenjan Üyesi Zerin Tuzun; 
Zonguldak Üyesi T. Remzi Baltan ile Bur
sa Üyesi Saffet Ural'a izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/1081, 1062, 
1063) 630 

2. — Millî hava sanayiimizin kurulma
sı için Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendi
rilmesi amaciyle katılma payı ihdası ve 
Millî Piyango hasılatının bu gayeye sar
fını temin hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, İçişleri, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütoe ve Plân ko-
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Kuzey - Atlantik Andlaşmasma Taraf 
Devletler arasında Kuvvetlerinin Statü
süne dair Sözleşmenin VIII nci maddesi
nin 2 nci fıkrasının (P) bendine Ek Kara
rın tadiline dair Kuzey - Atlantik Konseyi 
kararının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/109; Cumhuriyet Se
natosu 1/1231) (S. Sayısı : 1643) 631 
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Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla de
ğişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, 
İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve ikti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/351; Cumhuriyet Senatosu 1/1242) (S. 
Sayısı : 1631) " 631:663 

7. _ SORULAR VE CEVAPLAR 664 
D — YAZILI SOBVLAR YE CEYAF

LARI 661 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Sami Turan'm, Bünyan ilçesinin 
Kültür Sevenler Derneğine dair yazılı so
ru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in ce
vabı (7/752) " 664 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, televizyon
da kalkınma sorunları mevzuunda yapı
lan açık oturumlara dair yazılı soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'mn 
cevabı (7/809) 664:667 

1. - GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal; linyit kömürü 
fiyatlarının artışı ve bunun sosyal ve iktisadi 
hayata olan tesirlerini ve yeni bir ayarlama ya
pılması gerektiğini ifade etti. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan To-
paloğlu; kömür fiyatlarına yapılan zammın 
müessese açıklarını kapatmak, istihsal maliye
tinden aşağı satışları önlemek suretiyle işlet
meleri daha rantabl çalışır hale getirmek ve bu 
suretle karaborsayı ortadan kaldırmak oldu
ğunu ve vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlana
cağını bildirdi. 

Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk; İmam -
Hatip okullarının birinci devresinin kapanması 

münasebetiyle, Millî Eğitim Bakanından, mille
tin arzusu istikametinde bir dinî eğitim yayıl
masına öncü olmasını istedi. 

Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel; İmam - Ha
tip okullarının birinci devresinin kapatılması 
sebebinin, onları daha kültürlü ve yararlı hale 
getirmek olduğunu belirtti. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunda agı:a:ı 
üyeliklere Ağrı Üyesi Salih Türkmen, Mardin 
Üyesi Abdurrahman Bayar ve Cumhurbaşkanın
ca seçilen üye Hidayet Aydmer seçildiler. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbe-
dilenlere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkında 
kanun tasarısı görüşüldü ve kabul olundu. 
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Millî hava sanayiimizin kurulması için Türk 
'Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi amaciyle 
"katılma payı ihdası ve Millî Piyango hasılatının 
'bu gayeye sarfını temin hakkında kanun tek
lifi görüşüldü. Yapılan açık oylamada yeter sayı 
sağlanamadığından gelecek birleşimde tekrar 
oylanacağı bildirildi. 

3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hakkında 
Kanuna bir madde eklenmesi; 

izmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin Bge Üniversitesine bağlanması hak-

Rapor 
1. — Çay Kurumu kanunu teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Mali ve İktisadi İşler, Tarım ve Büt-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

t, — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam İh
san Topaloğlu'nun, Zonguldak'taki işçi yapı ko
operatifi erinin faaliyetlerinin durdurulması için 
Bakanlıkça her hangi bir talimat verilmediğine, 
bu faaliyetlerin ilgili müessesece durdurulduğu
na dair demeci 

BAŞKâN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
~k?rı Sayın Topaloğlu Zonguldak'ta kurulan işçi 
kooperatifleri hakkında gündem dışı söz tale
binde bulunmuşlardır. Buyurun Sayın Topal
oğlu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; geçen Çarşamba 

kındaki kanun tasarıları görüşüldü ve kabul 
olundu. 

17 . 8 . 1971 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üz.ere Birleşime saat 18,18 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ûnaldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

çe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 2/36; Cumhuriyet Senatosu 2/332) 
(S. Sayısı : 1652) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

günü Sayın Ahmet Demir Yüce Zonguldak'ta 
işçi kooperatiflerinin faaliyetlerinin durdurul
muş olduğu hakkında bir beyanda, bulundu, bu 
hususta sizlere bilgi vermek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Bu kooperatifler, EKİ müessesesinin elinde 
bulunan arsalar üzerine kurulmak üzere faali
yete geçmişlerdir. Haziran ayında yapılan bir 
ihbar üzerine ve EKİ müessesesinin yetkili bir 
kişisinin teşebbüsü ile yapılan tahkikat sonu
cunda bu arsaların 440 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, müesseseleri ve iştirakleri hak
kında 23/2/6 - 8/1 maddeleri ile bu kanuna da
yanılarak çıkarılan tüzüğün 22 nci maddesine 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Kudret Bayhan (Niğde) 
• ' • • • 

BAŞKAN — 102 nci Birleşimi açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 625 -, 
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aykırı bulunmuştur. Hazinenin arsalarının bu 
şekilde verilmesinde önemli olan, bu koopera
tiflerin içerisinde EKİ mensuplarından başka
larının da bulunmasının söz konusu oluşudur. 
Ve bilhassa idarenin ileri sürdüğü, bu gibi koo
peratiflerin kendi memur ve işçilerine yardım 
olmak üzere yaptırdıkları hususu da bu suretle 
muallâkta kalmaktadır. 

Ciğer taraftan, işçileri burada tutmak, bil
hassa yetişmiş işçilerin dış memleektlere gitme
sini önlemek için yapıldığı konusu da, yine dış 
memleketlerde bulunan işçilere burada arsa 
tahsis etmek suretiyle ortadan kalkmıştır. Ba
kanlığı mız bu konu üzerinde hassasiyetle dur
maktadır. Esasen, Bakanlık tarafından başlan
gıçta bu teşebbüsün durdurulması için bir tali
mat da verilmemiştir. Tahkikat konusu olur ol
maz, ida^e arılatılan vant-ığı. bu faaliyetten sonu
cu almak üzere kendiliğinden faaliyeti durdur
muştur. Ama sonuç, buigün bunun bir tahkikat 
konusu olduğunu ve müfettişlerin verdiği rapo
ra göre de bâzı kusurların bulunduğunu mey
dana çıkarmıştır. 

Saygılarımla. 

2. — İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun 
birkaç yıl evvel İzmir'de bir firma tarafından 
İtal'ya'ua ihraç e d il en mağşuş zeytin yağı olayı
nın adalete intikalinden sonraki safha1 arı hak
kında bütün senatör!eren önelerüen matbu mek
tup muhtevası üzerinde Hükümetçe kamu oyuna 
bir açıklamada bulunulması gerektiğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Sayın Mirkelâmoğlu, İzmir'den ihracı ya
pılan mağşuş yağlar hakkında kısa bir açıkla
ma yapmak için gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Mirkelâmoğlu, kısa olmasını 
istirham edeceeim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; bütün senatör 
arkadaşlanma gönderilmiş olması gereken mat
bu bir mektubun muhtevasını pek önemli gör
düğüm için, sorunu yüce huzurunuza, kamu
oyuna, ilgili ve j^etkililere sunmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Kamu, bundan birkaç yıl evvel İzmir'de bir 
firma tarafından İtalya'ya zeytinyağı adı altın
da, içine zararlı yağlar karıştırılmış bir kalite
nin satılmış olması ile ilgilidir. 

Ticari çıkarlarımız ve millî onurumuz bakı
mından son derece zararlı sonuçlar vermiş olan 
bu olay zamanında basınımızı, kamu oyumuzu 
uzun uzun meşgul etmiş, sonra da adalete inti
kal ettirilmiş idi. İşte, aldığımız mektup konu
nun adalete intikalinden sonraki safhalarını 
kapsamakta ve ortaya korkunç sayılabilecek 
iddialar ve ithamlar atılmaktadır. 

İşin ciddiyet ve önemini artıran husus, mek
tubun halen Türk adaletinde görev yapan bir 
hâkim tarafından yazılmış olmasıdır. 

İddia ve isnatlar doğru ise, dehşetten donup 
kalmamak mümkün değildir. Gayriciddi ise, 
bu. mevkide bulunan bir insanın böyle ulu orta 
itham savurmasına müsaade olunmamak gere
kir. Şimdi yüce huzurunuza mektuptaki ağır 
suçlamaların özetini sunuyorum : 

«1. Mağşuş yağ ihracı konusu, tabiatı iti
bariyle ağır cezalık bir suç olmasına rağmen, 
Cumhuriyet, savcılığı tarafından bilerek yetki
siz olan sulh ceza mahkemesinde dâva açılmış
tır. Bu kasıtlı hareket de takipsiz kalmıştır. 

2. Sulh ceza mahkemesi, kendi yetkisizliği
ni bile bile, dâvayı kabul etmiştir. Dâvaya bak
mış, beraat kararı vermiş, yağları firmaya iade 
etmiştir, Bu iki husustaki usulsüzlük ve kanun
suzluk bakanlığın mahkeme hükmünü yazılı 
emirle, Yargıtayın ise kararla bozması ile orta
ya çrkmrîtır. Fakat sorumlular hakkında her 
hangi bir kovuşturmaya, ya da soruşturma işle
mine başvurulmamıştır. 

3. Konu, bu safhadan sonra, ağır ceza 
mahkemesine intikal etmiştir, ancak o mahke
me de beraet kararı vermiştir.» İddiacı hâkime 
göre, bu karar da usul ve kanunlara aykırıdır 
ve aykırılık belgelerle şahittir. 

Ayrıca, bu safhanın önemli yönü, Cumhuri
yet savcısının bu beraet kararını temyiz etme
miş olmamdır. Hâkime vöre. savcının bu davranı
şı, başından itibaren bu dâva konusundaki mak
satlı tutumunun yeni bir belirtisidir. Kanun, 
usul, içtihat ve tamimler karşısında en azından 
Cumhuriyet savcısı vazifeyi ihmal suçu izlemiş
tir, bu suç da iddiaya göre takipsiz kalmıştır. 

«4. — Suç konusu yağ, 530 tondur. Bu yağ
larla alâkalı adlî tetkikat ve tahkikat yapılır
ken sanık firmanın deposunda daha 350 ton 
içine likit parafin karıştırılmış zeytin yağı ve 
ayrıca yüzlerce ton parafin likit bulunmuştur.» 
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Bu keyfiyet de iddiacı hâkimin - ki kendisi sor
gu. yargıcıdır - bir kararında zikrolunnıuş ve 
ilgili mercilere duyurulmuştur. Ve ilgili merci
ler bu parafin likitlerin faturasıs olmasıma 
rağmen ve bütün bu uyarmaların sonucunda 
ne vergi kaçakçılığının takibi, ne de isin adlî 
kovuşturması bakımından hiçbir işlem yapıl
mamıştır. 

«5. — Temyizin ve Bakanlığın kendi yetkile
ri içinde hükmü bozmasından s'onra 530 ton 
yağ bedelinin firmadan istirdadı gerekirken, 
bu yapılmamış, Hazine milyonlarca liralık za
rara sokulmuştur. Ayrıca, Yargıtaym kararın
da sanıkların en az üçer sene hapsi gerektiği 
yazılı olmasına ve ortada iadei muhakeme 
için bütün sebepler bulunmasına rağmen, bu 
yollara da gidilmemiştir.» 

izmir Sorgu Yargıcı Hâkim Vedat Alfcuna, 
kendi iddialarına göre kanunsuz saydığı bütün 
bu hususların ilgili ve yetkili mercilerce soruş
turma, araştırma ve kovuşturma konusu yapıl
mamış olmasına ve aksine bu olayın kapatıl
ması, sanıkların kurtarılması için çevrilen 
oyunları kamu oyuna ve ilgililere duyurduğu 
için, kendisinin idari yönden takip ve tecziye 
edilmesini son olarak bizlere duyuruyor. 

Ben de, konuyu bir görev hususu ile yüce 
huzurunuza getiriyorum. Konu, İzmir'de yıllar
dan beri derinleşen ve iltihaplanan bir yara 
olarak devam edip gitmektedir. 

Hakikat nedir, söylenenlerin ne kadarı doğ
rudur. Dış ülkelere içine makina yağı karıştı
rılmış bir halita yağı, zeyiin yağı diye ihrace-
den memleket düşmanlarına ne işlem yapılmış
tır? 

Hükümet ilgililerinden açıkça kamu oyuna 
duyurulması gerekmektedir. 

Yüce huzurunuzu saygııarlmla selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

3. — Başbakan Yardımcısı Sadi Kocaş'ın; 
İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun dile getir
diği konunun Başbakanlığa da bir ihbar mahiye
tinde intikal ettiğine ve bunun gereği yapılmak 
üzere adlî mercilere gönderildiğine dair demeci. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SADİ KOÇAŞ 
(Konya Mili atvekili) — Sayın Başkan, müsaa
de ederseniz bu hususta bilgi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Devlet Bakam Sayın Koçaş. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SADİ KOÇAŞ 

(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu

riyet Senatosunun sayın üyeleri, Sayım, Mirke
lâmoğlu'nun huzurunuzda dile getirdiği konu, 
uzunca bir süre evvel bahis konusu edilen Hâ
kim Vedat Altıma tarafından bir mektupla ve 
bütün hâdisenin içyüzünü anlatan bir kitapla 
beraber Başbakanlığa bir ihbar mahiyetinde 
gönderilmişti. Bu icbarın, Başbakanlığa ulaş-
ruasından en geç bir hafta içinde konuya bir 
Maliye Müfettişi memur edilmiş, teferruatı tet
kik ettirilmiş ve gereği yapılmak üzere adlî 
mercilere gönderilmiş. Bu seyir de, benim im
zamla bir mektupla Sayın Hâkim Vedat Altu-
na'ya, alınacak netice bbilâhara bildirilmek 
üzere bir teşekkürle birlikte gönderilmişti. Aca
ba merak ediyorum Sayın Mirkelâmoğlu'na 
gelen son mektubun tarihi nedir? 

Biz, Başbakanlık olarak, Saym Başbakan 
adına benim imzamla giden bir mektuptan 
sonra mı gelmiştir, yok.... 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sön 
bir hafta. 

BAŞKAN — Onu özel olarak sorarsınız Sa
ym Bakan. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SADİ KOÇAŞ 
(Devamla) — Bu durumda bir hafta içinde gel
diğine göre, biraz acele etmişler diyeceğim. 
Çünkü konuya Başbakanlık el atmıştır, tetkik 
ettirmiştir, adlî mercilere göndermiştir ve bu 
husus da bir mektupla ihbar sahibi hâkime bil
dirilmiştir. 

Yüce Senatoya saygılarımla arz ederim. 
(Alkışlar) 

4. — Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'nın; Ata
türkçülüğün hür düşünce olduğu, Atatürk'ün 
lâiklik ilkesi üzerindeki istismarlara mâni olmak 
için konunun ilim adamlarınca, Diyanet İşleri 
Teşkilâtı ve idarecilerce cesaretle ele alınması 
gerektiği hakkında demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sakarya 
Üyesi Sayın Tığlı, Atatürkçülük konusunda kı
sa bir gündem dışı konuşma talebetmişlerdir. 
Buyurun Sayın Tığlı. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, isayın senatörler, Atatürk ilkeleri hakkın
da söylenmedik söz, yazılmadık kitap kalmıamış 
olmasına rağmen, bu konuda benim de tuzum 
bulunsum diye söz almış bulunuyorum. 

Bugüne kadar, ne yaızık ki, Atatürk'çülüğü 
tarife medar iyi bir formül verilememiştir. Ve-

— 627 — 
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ren pek az zat olmuşsa da, gönül veren olma
mıştır. 

Kimi yazar Atatürk'çüllüğü izah ederken 
şapkadan alır, harf inkılâbına kadar sayar dö
ker. Kimi yazar, bunlara ilâveten Batı uygar
lığı ve lâiklik olarak ifade eder. 

Sayın senatörler, esasında bütün bunlar 
Atatürk'çüMğün birer ürünüdür. Atatürkçü
lük ise, hür düşüncedir, eslki deyimi ile fikir 
hürriyetidir. Batı uygarlığı da, lâiklik te bu 
fikrin birer ürünüdür. Atatürk'te hür düşün
ce oîmasia idi, daha iyi bir ifade ile, hür dü
şünce imanı ve azmi olmasaydı, inkılâpların 
hangisi olurdu, hattâ hangisi akla gelirdi. 

işte, Atatürk'ün Türkiye'mizde yaptığı ve 
bütün Şark dünyasına ışık tutan meşale bu
dur. Böyle olmasına rağmen, Türkiye'de bu 
meşaleyi elde tutacak ne fikir adamı, ne de ida
reci çıkmadığı için, bu fikrin savaşına yeniden 
başlamış bulunuyoruz. 

Atatürkçülük fikrinin en büyük ürünlerin
den biri olan lâiklikte kâğıt üzerinde kalmuş il
keler arasındadır. 

Bana göre, lâik millet olmadıkça, lâik dev
let te olamaz. Şimdiye kadar olamadığı gibi. 
Esasen lâiklik genel mânası îte, insanın hür dü
şünceye dayanan ilim şuuruna ermesidir, özel 
mânası ile devlet lâikliği de, devlet idaresinde 
rehberin ilimi olmasıdır. 

Büyük lâkaplı düşünürlerimizin çoğu, lâik
liği, devletle dinin birbirinden ayrılması, diğer 
(bir ifade ile, devletin dine, dinin devlete karış
maması olarak tarif ederler. Çok azı da, gerçeğe 
biraz daha yaklaşık olarak, din karşısında dev
leti bağımsız olarak tarif ederler. Gerçeğe da
ha yaklaşık olan bu ikinci tarifteki hakikat 
payı, bağımsızlığın devlet fikrinin mahiyet ve 
tabiatı icabı olarak zaruri bir netice oluşudur. 
Fakat, birinci tarifi ele alırsak, bunun gerçe
ğe hitabetmeıdiği görülür. Yalnız islâmiyette 
değil, diğer dinlerde dahi, devletin dinden, di
nin de devletten ayrılmadığı görülür. Diğer 
dinlere nazaran İslâmiyet ise, egemen, bağım
sız ve kâmil devlet fikrini bütün şümulü ile 
kabul etmiş ve bu uğurda yüksek prensipler 
va'zetmiş olmasına rağmen, insanoğlunun ezelî 
ve ebedî derdi olan çıkarcılık ve istismar kay-
gusu bu yüksek prensipleri, hür düşünceyi ve 
devlet bağımsıızlığını zincire vurma gibi göster
miş ve kullanmaya çalışmıştır. 

Bundan 62 sene evvelM TVEekteb - i Sultani
ye'de okutulması kabul edilen coğrafya kitabı* 
nın, Allahm işlerini münakaşa etmekte olduğu 
gerekçesi ile, haza küfür sayılacağına dair Şey
hülislâmın fetvası, bunun en büyük misalini 
teşkil eder. 

Muhterem senatörler, daha binlerce misali 
Verilebilecek bu hâdiseler, islâmın bünyesinden 
değil, istismarından doğmuştur, istismar ise, 
insanın ezelî ve ebedî bir çıkar savaşı/dır. Bir 
memleketite hür fikre dayanan ilim şuuru mil
lete malolacak bir seviyeye gelmezse, yani lâik 
millet doğmazsa, lâik devletin de doğacağını 

zannetmem. 

Şimdi meseleme dönüyorum. Sayın senatör
ler, islâmın güzel, adalet üzere emrediniz, zul
me karşı geliniz, dinî geçimde istismar varsa, 
yapmayınız, işi ehline, sözü sahibine veriniz. 
Muhafazasını üzerinize aldığınız kimseyi, katli 
gerekirse bile, onu koruyunuz, istişaresiz ka
rar vermeyiniz. Fakir fukaraya yetiştirdiğiniz 
mahsullerin en iyisinden vererek koruyunuz. 
Çalışmaktan başka çıkar yol aramayınız, sade
ce emeğinizin mahsulünü yiyiniz. Canınız ka
dar sevdiğiniz malınızdan fedakârlık ediniz M, 
yücelmiş olaJbilesiniz. Hasmınız kadar kuvvetli 
olunuz, hâkim olarak iki tarafa bakışınızda da
hi eşit olunuz. Vergi ve hizmet adaleti namına 
kimseye taşıyabileceğinizden fazlasını yükle-
meyiniz gibi, fert için olduğu kadar, devlet ha
yatı için de büyük ve ebedî nizam va'zetmiş 
olan hükümlerinden lâik devlet yakasını nasıl 
kurtaracaktır. Daha doğrusu kurtarabilecek mi
dir Elbet hayır. Lâik devlet ilkesinden kasıt, 
devlet tarihinden de eski olan bu ebedî ve ezelî 
düsturlara karşı gelip, sırtını çevirmek değil, 
aksine bunlara îâyik olduğu itibarı gö.:t'3rip, 
ne şahsın, ne ilmin ve n» de dinin kabul et
mediği hurafat ve safsata ile mücadele et
mektir. Bu itibarla islâmın ulviyetine kas
teden; istismarın yarattığı hurafat ve hattâ 
tasis ettili ananat, hür düşünceye müstenit 
ilim şuurunu yine çıkar duygulariyle boğma
ya .çalışan doğmalarla mücadele mevkiinde 
olduğumuzu, Atatürk'ün lâiklik ilkesinden bek
lediğinin ancak bu olduğunu artık anlama
lıyız. Yoksa, lâikliği, ^ine ben burada kala-

' yım sen karışma, sen orada kal, ben karış
mayayım mânasına alırsak; bu Devletin ba-

628 — 



C. Senatosu B : 102 17 . 8 . 1971 O : 1 

ğımsızlığı ve hâkimiyeti fikrine aykırı düşer 
ve bir gün bi^im başlama kayalara çarptırır. 

Sayın arkadaşlar, dinin muhatabı insan, ama
cı insan mutluluğu, aracı ilim ve medeniyettir. 
Düstur bu olunca gerçekten ne ferdin ne de Dev
letin lâikliğine mâni hiçbir sebep yoktur. O hal
de egemen ve bağımsız Devlet; sen bana karış
ma, ben de sana karışmıyayım diyemez. De
meye kalkarsa, bir gün Cumhuriyetin 50 nci 
yılı gelir. Bir fetvacının «Hicaz'da bit öldür
menin günah, peruk takmanın haram oldu
ğunu» söylediği, yine bir Cumhuriyet mühen
disi çikaraik, şahadet parmağını kaldırmak su
retiyle «Dürkheim yerine Gazali» diye bağır
mak cesaretini gösterdiği, «Oruş tutmıyanla-
rın katli caizdir,» diyen vaiz hocalarının 
adliye binalarını doldurduğu, «19 Mayıs stad
yumları seks fuarı halini aldı, müslümân 
vatandaş, kızlarının iffetini kirletemez» diye 
feryat ettiği, büyük manşetler halinde neş
reden istismarcı sahte basının doğduğu ve 
at oynattığı görülür. Bir zavallı çıkarak, 
«Dinî nikâh yapmadan. Medeni Kanuna göre 
vâki birleşmelerin; zina ve doğan çocukların 
piç olduğunu..» Sütunlar dolusu makalelerle 
35 miyonlük müslümân kütle içerisine nifak 
sokmaya cesaret ettiği görülür. Fakat, Di
yanet, Teşkilâtı mektuplarımızla dahi uyanmaz, 
itina ile susmayı tercih etmek suretiyle bu 
fikriyata iştirak etmiş görünmenin belki de 
mutluluğunu duyar. 

Nurculuğun, süleymancılığin, ticaniliğin 
dehşet veren manzarası karşısında yine sus
mayı tercih etmiş olmanın verdiği mutluluğu 
yaşar. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, beyanınıza uy
madı, konuşmanız uzadı. İstirham edeceğim 
efendim. (C. H. P. ve M. B. G. sıralarından 
«Devam etsin» sesleri.) 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Efendim, 
9 dakika oldu. Benim 20 dakika hakkımdır. 

Fakat, peruk takmanın haram olduğunu 
ilân etmesi isticalinin önüne geçilemez. Böy
lece ve buna bensiyen binlerce emsal ile «Ata
türkçülük açükça suikaste uğramıştır ve uğ
ramaktadır» denilebilir. Kabahat gericinin 
değil, ilim adamı ve idarecinindir. Şimdiye 
kadar hangi şöhretli ilim adamı çıkmış da, Ata-
türkçülğün gerçek Müslümanlığın emrettiği 

fikir olduğunu söylemek basiretini gösterip, 
meseleyi vuzuha ve halkı rahatlığa kavuş-
turabiimiştir. Hattâ şanlı Atamızın Türkiye'de 
yaktığı, fakat bütün Şark âlemini aydın
latan meşalenin gerçek müslümanlığın an
laşılmasında ve hattâ ona aşık olunmasında 
20 nci Asrın en parlak hizmetlerinden birini 
vermiş olduğunu 'kim söyliyebilmiştir. Maa
lesef kimse söyliyemediği için, idarecilerimiz
de bu kabiliyet görülmediği için o büyük in
sanı islâmiyetin karşısmdaymış gibi göste
rip, istismarına devam etmek istiyen cahil, 
azgın, yobaz, bugün Türkiye'mizde kol ge
zer olmuştur. 

Düşünürlerimizin, Atatürkçülük dâvasında 
söyledikleri tek şey; inkılâpların sığasını çek
ilmek olmuştur, Siga çekmekle mücadele olmaz 
sayın senatörler. Türk vatandaşının % 100 
müslümân oluşu, her memlekette görülmemiş 
büyük bir mutluluktur. Halkımız lâik zihni-
yetli gerçekten dindar insanlardır, onun reh
beri akıldır. Meselemiz, onun lâik düşünce
sini körleştirip, istismarı devam ettirmek is-
tiyemlere karşı mücadele etmek meselesidir. 

Atatürkçülük, ilim adamlarımız ve ida
recilerimiz tarafından samimiyetle, cesaretle 
ve bunların üstünde şerefle ele alınmış olsa 
idi; 1400 sene sonra Arap âlemi ve bütün 
Şark dünyası durup dururken süleymancı
lığin, nurculuğun ve ticaniliğin yuvası Tür-
kiyemiz olmazdı. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) Çağ dışı tedris usulleri salgın 
ve âfet halini 'almazdı. 

Sayın ısenatörler, tam bir samimiyetle se
çim - geçim düşünmeden; Hükümet olarak, 
Atatürk'çü bir mücadelenin içine girmezsek, 
hattâ bu mücadelede muvaffak olmazsak; mu
vaffak oluncaya kadar çok Hükümet buh
ranları olacaktır. Parola, bence şu olmalıdır; 
Atatürk sağ olsa idi, ne olamıyacak idiyse o 
olmamalıdr. Kolay kolay herkes Atatürk ola
maz, zira o bir devrin eseridir. Ama, aMı 
başında her Türk vatandaşı Atatürk'çüdür, 
fedakârdır, azimkardır, işte millî iradenin 
teminatı da budur. Anayasanın; uyanık evlât
ları dediği bekçiler de budur. 

Sayın senatörler, milyonlarca senedir ilim 
din adamının konuştuğu vakıasının yanında, 
hattâ bu vakıaya rağmen gerçek islâmiyet, 
'ilmi bayrak yapmanın şerefini ürerinde ta-
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gır. Bu şerefledir ki, bugün artık din na
mına ilim adamının konuşması devrini açan 
yine islâmıiya't olmuştur. İste istismarcılığın 
boğmak istediği fikir budur. O halde ne du
ruyoruz? Niçin profesör seviyesindeki din 
alamdan Diyanet Teşkilâtında bir türlü 
•söz sahibi olamıyorlar? islâmın yaratmak is-
ttcdiği şerefli ve haysiyetli insan idaealini, me
selâ; Profesör Nejat Çağatay giibi din adam-
larnmzm radyolarımızdan bangır bangır ba
ğırdığı günler ne saman gelecektir. 

1,5 ısene evvel topyekûn bozuk düzen, top-

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Kontenjan Üyesi Zerin Tüzün; Zongul
dak Üyesi T. Remzi Baltan ile Bursa Üyesi Saf
fet TJral'a izin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/1061,1062,1063) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık teskeresi var, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
irinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı 
Başkanlık Divanının 16 . 8 . 1971 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet yüce tas
viplerinize arz olunur. 

Tekin Anlburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ze
rin Tüzün, hastalığına binaen 6 . 8 . 1971 tari
hinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayın Zerin Tüzün'ün 6.8.1971 ta
rihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ta
rık Remzi Baltan; mazeretine binaen 10.8.1971 
tarihinden İtibaren 15 gün. 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (Millet Meclisi 3/159; Cumhuriyet Se-

yckûn sömürü düzeni safsatasına hattâ nifa
kına karşı şiddetle cevap veren nefis bir ya
zısından dolayı Sayın Kültür Bakanına 
gönderdiğim ve nazik cevabına miashar olan 
bir tebrik mektubumdan sonra, benim haddim 
olmıyan bu önemli konu üzerinde nâçiz fikirle
rimi sunmuş bulunuyorum. Kendilerini bu ko
nuda da tebrik etme fırsatını aramakta olduğu
mu ifade ederken, beni tahammülle dinlemek 
nezaketini gösteren Muhterem Heyetinizi şük
ranla anar, saygılarımı sunarım. 

(C. H. P., M. B. G. sıralarından alkışlar.) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Zongul-
daki üyesi Sayın Tarık Remzi Baltan'm 10.8.1971 
tarihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi, Sayın 
Saffet Ural'ın mazeretine binaen 15.8.1971 tari
hinden itibaren 22 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Sayın Saffet Ural'ın 15.8.1971 tarihinden 
itibaren 22 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Millî Hava Sanayiimizin kurulması için 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ama-
ciyle katılma payı ihdası ve Millî Piyango hası
latının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma, İçişleri, 
MaU ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 2/462; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/337) (S. Sayısı : 1650) 

• 
BAŞKAN — Kanun teklifinin açık oylama

sını tekrarlıyorum, küreler dolaştırılsın. 

natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596 ya ek) 
İBAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işlerin 

1 noi sırasında Hüseyin Sesli'nin ölüm cezası 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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hakkındaki işin müstaceliyetine binaen gün
demdeki işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Refet Rendeci 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Komisyonun, başkanı veya söz
cüsü yok mu? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, yukarda toplantı varmış. 

BAŞKAN — Acaiba çağırmak mümkün de
ğil mi efendim? 

2. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 6375 sayılı Kanunla onayla
nan Kuzey - Atlantik Andlaşmasına Taraf Dev
letler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair 
Sözleşmenin 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
(F) bendine ek kararın tadiline dair Kuzey -
Atlantik Konseyi kararının onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasansınm 
önemine ve mahiyetine binaen gündemdeki dî-
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Müstaceliyetle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen, Hükümet ve Komisyon yerlerini al
sınlar. 

17 . 8 . 1971 O : 1 

Efendim, Hükümet temsilcisi ve Komisyon 
yok. 

3. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 saydı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 
er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi 1/351; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (1) 

BAŞKAN — Bir başka takrir var, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 3491 sayılı Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla 
değişik 18 nci ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının önemine binaen gündemde mevcut di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Ayhan Çllingiroğlu1 

BAŞKAN — 3491 sayıl Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 
18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
'tasarımının müstaceliyetle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Lütfen Hükü
met ve komisyon yerlerini alsınlar. Sayın Ka-
raosmanoğlu buyurun efendim. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kanunla, değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Tarım, içişleri, Anayasa ve 
Adalet, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve 

(1) 1631 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Plân komisyonlarından üçjer üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Raporun okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın Malay. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buraya intikal etmiş bir şey 
yok efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu Üye) — 
Grup adına yazılı olarak söz istedik. Yeni bir 
usul mü var? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arz ede
yim. Yeni bir usul icadetmiyorum. Ben bü
tün tatbikatımda grup adına konuşan arka
daşları Grup Başkanları veya grup başkan-
vekillerinin tezkeresi ile konuşturuyorum. 
Aksi halde burada konuşan üyeler çıkıyor 
grup başkanı veya başkanvekili grupumuzu 
ilzam etmez bu konuşma diye haber veriyor. 
Bu sebepledir ki, grup başkanlarının veya 
başkanvekilleriniin tezkeresi olmadan grup adı
na söz vermiyorum efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — 
Bu garip şey de nereden çıkıyor.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Grup yönetim kurulu buradadır, lütfen ken
disine söz Verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Grup yönetim kurulu kimdir? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 

Eurada oturanlar. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Tasarı haşhaş 

ekimini ve bununla ilgili hükümlere ait mevcut 
yasaların, iki maddesini değiştirmekte 2 ve 
3 ncü maddelerinde de bâzı bâzı değişiklikler 
yapmaktadır. Haşhaş ekimi ile ilgili mev
cut yasalar gerek sahaların sınırlandırıl
ması, gerek bunların kontroluna ait hüküm
leri derpiş etmektedir. Bilinmektedir ki, 
Bakanlar Kurulu kararı ile, bir başka mem
leketle yapılan ikili bir anlaşma ile bütün 
bu ekim işleri durdurulmuş bulunmaktadır. 
Durdurulması öngörülen ve ikili bir anlaşma
nın feshine deyin, hiçbir işlemin yapılmıya-
cağı bu konularda bir yasa tanzimine im

kân yoktur, iş bu yasa teklifi ikili bir an
laşma ile haşhaş ekimi tahdit edilmeden ya-
saklanmJadan önce hazırlanmış bulunuyordu. 
Ve bundan sonra gelmiş bulunduğuna göre 
ikili anlaşma yürürlükte bulunduğu sürece, 
ne sınırlandırma ile ilgili hükümler ne de bu
na bağlı diğer hükümler işlemiyeceğine göre 
işbu yasa değişikliğine lüzum ve ihtiyaç yok
tur. Lüzum ve ihtiyaç olmıyan bir husus için 
hükümleri getirmek gereksizdir, Komisyonu
muz der ki, ileride ikili Anlaşma fesh edildiği 
takdirde haşhaş ekimine başlanır ise, işte bu 
takdirde, yani ilerideki bir vâdede haşhaş eki
mine yeniden müsaade edildiği bir dönemde 
bâzı hükümler öngörülmektedir. Bu şu sakın
caları bünyesinde taşır. Ekiciye ve ilgililere 
ikili Anlaşmaya dayanan ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile yasaklanan haşhaş ekiminin bir gün 
tekrar müsaade edileceği ve bu yasaklanmanın 
geçici olacağı düşüncesiyle vatandaşta güven 
duygusu kalmıyacaktır. 

Bir taraftan daimî bir yasaklama düşünü
lürken, bir taraftan da sanki yasaklanma ya
rın kalkacak gibi hükümler getirmesi suretiyle 
üreticiye ileride Devlete karşı olan güveni de 
sarsılmak üzere tekrar sınırlanmak, tekrar çe
şitli hükümler gelecektir duygusu ile bugün 
yasaklanan haşhaş - afyon ekimleri bir gün 
olacaktır ümidi içerisinde ve şüphesi içerisinde 
vatandaşın Devlete karşı güvenini yıktıracak-
tır. Bu yasak kendi bünyesinde bunu taşımak
tadır ve açıkça ifade ediliyor ki, birgün yasak
lar kalktığı ve ikili anlaşmalar feshedildiği 
takdirde tatbik edilmek üzere.. O halde Devlet 
bizatihi kendisi günün birinde bu yasakların 
kalkacağını kamu oyuna getirmiş bulunmakta
dır ki, bu güveni sarsar ve böylelikle gizli bir 
haşhaş ekimi eyilimini kendiliğinden kamçılar. 
Bu sebeple ben bu yasa tasarısının yerinde ol
madığının, reddinin gerektiği kanısındayım. 

Şimdi sorayım ben Sayın Bakana izah et
sinler. Hemen bu yasa ile sınırlandırma ve ya
sak hükümleri tatbik edilecek mi Hayır.. Çün
kü, getirilen hükümler şunlardır : Haşhaş eki
lecek ham afyon üretilecek yerler, işte şu za
mandan bildirilecek bilem ne... E bu yerlerin 
bildirilmesi artık mümkün değil çünkü ekim 
yasak. Yasaklanmış bulunan bir şey için artık, 
bunların tarihleri 1 Temmuzda şöyle başlıya-
cak, izin şöyle verilecek, şöyle yapılacak. Bu 
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hükümlere lüzum ve ihtiyaç yoktur. Ama geri 
almak da mümkün değildir. Sayın Bakan İçtü
zük hükümlerine göre Millet Meclisinde Hükü
metle beraber yasa tasarısını geri alabilirdi. 
Ama, Cumhuriyet Senatosunda geri almak da 
mümkün değildir. Ancak, Yüksek Heyetiniz bu
nu reddedebilirsiniz, ikili Anlaşma feshedildik
ten, yani bu ekime yeniden tüm olarak izin ve
rildikten sonra, o günün şartları içerisinde an
cak bir yasa getirilebilir. Şimdi, ileri bir vâde
de ne olacağı bilinmeden, hele vatandasın yü
reğinde de acaba bu izin esasçı değil midir, ya
ni gerçekçi değil midir, öbürgün izin verilecek
tir şeklinde bir şüphe uyandırmayı gerektire
cek bu yasa tasarısına yer yoktur. Reddi gere
kir saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özer. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLîNGrİROĞLU — Sayın Başkan müsaade 
buyurursanız sayın hatibe cevap vereyim. Aynı 
zamanda diğer senatörlerin konuşmalarına da 
ışık tutacaktır. 

BAŞKAN — Hakkınızdır, buyurun efen
dim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGrİROĞLU — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun sayın üyeleri, şu anda görüşülmekte olan 
kanun, biliyorsunuz 1961 yılında Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin de imza koyduğu millet
lerarası bir Anlaşmanın yerine getirilmesinden 
başka bir şey değildir. 1961 yılında Birleşmiş 
Milletlerde, Birleşmiş Milletler üyeleri devlet
ler arasında yapılan bir görüşme sonucunda 
bir milletlerarası Tek Sözleşmesi adı ile anılan, 
bir Sözleşme yapıldı. Bu Sözleşmede afyon is -
tihsal eden, haşhaş istihsal eden memleketlerin 
haşhaş ithal eden memleketlerin ve bunu işliyen 
memleketlerin tabi olacağı esaslar bir millet
lerarası anlaşma çerçevesinde belirtildi. Bunun 
bir maddesinde de deniliyordu ki, 10 yıllık bir 
devre içerisinde haşhaş ekimleri her memleket
te lisansa tabi olmalıdır. Biz bu yasayı çıkart
makta geciktik. Maalesef itiraf etmek gerekir 
ki, 10 yıllık bir devre vardı. Ancak bugün bu 
safhaya kadar gelmesi mümkün oldu. Dolayı-
siyle bugün bu yasanın çıkması mevzuatımızın 
tamamlanması mânasına alınması lâzımdır. Ya
ni, bu konu ile ilgili olan mevzuatımızda bir 
eksiklik vardır, bir anlaşma yapılmış, bu anlaş
ma Yüce Meclisçe onaylanmış fakat bu an-
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laşmanm bir vecibesi bugüne kadar yerine ge
tirilmemiştir. Bu kanunun gerçekleşmesi sure
tiyle böyle bir vecibeyi yerine getirmiş olaca
ğız. 

ikinci bir nokta, Sayın Atalay'm bahsetti
ği bir yandan Hükümet haşhaş ekimini yasak
lıyor, öbür taraftan ise, haşhaş ekiminin tabi 
olacağı esaslar hakkında bir kamun getiriyor. 
Acaba bu bir çelişki midir? Bu konuda mesele
ye başka bir yönden bakmak lâzımdır. Hükü
met haşhaş ekimini yasaklamıştır. Ancak, bu 
yasaklama bildiğiniz gilbi bir senelik bir ihbar 
müddetine tabidir. Yani, önümüzdeki yıl Tür
kiye'de haşhaş ekilecektir. Bu haşhaşın da bir 
usule, bir esasa tabi olması gerekir. Bu kanun 
gecikmiştir. Fakat bu kanun bu sırada çıkması 
suretiyle önümüzdeki devrede ekime tatbik 
edilecektir. 

Bu bakımdan bu kanunun Hükümetin aldı
ğı kararla bir çelişki durumu değil, bilâkis Hü
kümetin bu konuda ne kadar kararlı, ne ka
dar ciddî, bir yandan haşhaş ekicilerinin bil
hassa her hangi bir surette kaçakçıya malları
nın gitmesini önliyecek bir tedbiri almak, öbür 
yandan milletlerarasında memleketimizin, mil
letimizin itibarına yakışır bir tutum içerisinde 
bulunduğunun bir ispatıdır. Bu açıdan mesele
ye bakılması ve kanunun bu şekilde mütalâa 
edilmesi gerekir. Hürmetlerimle. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Bakandan 
soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon ra

poru sayfa 3 de aynen şöyle deniyor. «Memle
ketimizde afyon ekimi yasaklandığına göre, 
bu kanunun şimdilik uygulama sahası mevcut 
değildir» hükmüne ne derler Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) — Efendim, ora
da biraz evvel de arz ettiğim gibi, Hükümet 
kararnamesi ile haşhaş ekimi yasaklanmıştır. 
Ancak haşjhaş ekimi bir sene evvelinden ihbar 
edilir. Yani yasaklanması bir sene sonra olur. 
Dolayısiyle bu kanun çıkltığı zaman bu kanu
nun bir tatbik sahası olacaktır ve önümüzdeki 
devrede bu kanun tatbik edilecektir. Bunu böy
le anlamak lâzıim. 

BAŞKAN — Peki efendiım. Sayın özer. 
Sayın (Jürsoytrak size cevap vereyim, res-
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men yazılmış ve grup adına istenmiş bir söz 
Başkanlığa intikal etmemiştir, bir. ikincisi, 
grup idare heyeti beş kişiliktir, Başkan ve Baş-
kanveklli burada değildir, sadece iki sayın üye
si buradadır. Grupu ilki sayın üye ilzam etmiye-
ceği için söz verecmiyeceğim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremiyeceğim, tutumum
da bir şey yok. Buyurun Sayın özer. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Be
nim ısöız hakkım1 ne oldu? 

BAŞKAN — Sıraya aldım efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Gruplara öncelik tanınmıyor mu? Tüzüğü yan
lış tatbik ediyorsunuz.. 

BAŞKAN — Sıraya aldım, şahsan kendisi
ne söz vereceğim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Grupa öncelik tanıyın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup yoktur efendim.. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 

Vardır1 burada. 
BAŞKAN — izah ettim, anlamıyorsanız bir 

daha izah edeyim. 
HAYDA» TUNÇKANAT (Tabiî üye) — I 

Bu ne biçim izah /tarzı... 
BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun, lüt

fen oturun' efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Oturmuyorum. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Tutumunuzu değiştirin, tarafsız olun. 
BAŞKAN — Tarafsızım efendim, buyurun. 

(Buyurun efendim tarafsızım lütfen oturun. Bu
yurun Sayın özer. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
O zamıan terk edin Başkanlığı. 

BAŞKAN — Sıraya aldım efendim, şahsı 
adına söz sırasına kaydettim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — 
Grup adına söz vermek mecburiyetindesiniz 
İçtüzükte madde var. 

BAŞKAN — Grup adına söz veremem efen
dim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Vermeye meoburtsuınuz. içtüzükte madde var. | 

| BAŞKAN — Gösterin bana içtüzüğü. Gös
terin bana içtüzüğün hükmünü. Gösterin vere
yim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Açıklayınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun söyliyeyim, 
müsaade buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
içtüzüğün hangi maddesi? Lütfen okur musu
nuz? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim oku
yayım. Söyliyeyim efendim; bir grupun... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Siz 
bulun gösterin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim,-
böyle herkes konuşursa idare mümkün değil. 
Bir grupun bütün üyeleri grup adına söz söy
lemeye mezun değildir. Ancak, grııpım bir ida
re heyeti vardır ve o grupu temsil eden bir baş
kan ve başkanvekili vardır. Burada defaaltle 
cereyan etmiştir, bir üye grup adına söz iste
miştir, başkan vermiştir. Fakat, konuşması o 
grup tarafından beğenilmsmiştir, başkanı veya 
başkanvekili çıkmış bu konuşma bizim grupu-
muzu ilzam etmez demiştir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Biz o grup değiliz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun. Bu duruma düşmemek için 
ben, bütün tatbikatımda, grup adına söz is'ti-
yen arkadaşlarıma grup başkanlarından veya 
grup başkanvekilinden söz istediklerine dair 
yazılı talep alıyorum. Bu vaziyete göre, bir 
grupun her üyesi aynı mevzuda birkaç üye söz 
isterse başkan bunların hangisinle söz versin? 
Rica ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan, gerekçe icadetmeyin. Bu dedi
ğiniz hususta bizini grupumuz tarafından böy
le bir şey vâki olmuş mudur? Bu bir. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Olabilir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Size bir şey söylemiyorum. Lütfen... 

ikinci husus; bizim grupumuzda yönetim 
ıkurulu toplanır bir arkadaşımızı grup sözcüsü 
seçilir. Her zam-ao. burada o grup sözcüsü ko
nuşur. 

BAŞKAN — Ama Başkanlığa bildirmesi lâ
zım değil mi? 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Biz şifahen (bildirdik. 

BAŞKAN — Kendisi şifahen bildiremez. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — İçtüzü

ğün hangi maddeısinde lütfen söyler misiniz? 
BAŞKAN — içtüzüğün hangi maddesi «Her

kes grup adına söz söyler» der? Bana onu söy
leyin, rica ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Grup ad:fia bir arkadaşsınız tâyin edilmiştir. 

BAŞKAN — Ben başkan olarak onu kabul 
etmiyorum. Ama şahsı adına sıraya kaydettim 
efendim. O kadar. 

Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; şimdiye kadar konuşmam bel
ki de bitmiş olacaktı, diğer bir arkadaşıma sı
ra gelecekti. Maruzatım kısa olacaktır. 

Haşhaş eklimi bakımından en fazla bu kürsü
de ben konuştum. Haşhaşın iyi yönde fayda
ları vardır; yakacak olaraktan, gıda maddesi 
yağ olaraktan, bir de ilâç ve uyuşturucu madde 
olaraktan kullanılır. 

Burada faydalı ve zararlı yönleri varadır. 
Fakat, insanları., canlı ve canT.z hedefleri yek
eden silâhların ise, bir tek yönü vardır. Bu si
lâhlar yasak edilmiyor da halkımızın maişeti
ni sağlıyan, geçimimi sağlıyan haşhaş ekimi ya
sak edilmektedir. 

insanlığa hizmet bakımından bu yasağı tak
dir ediyoruz, edelim. Fakat bunun karşılığı ne 
olacaktır? Bunun karşılığı bizim öğrendiğimize 
göre, 7 vilâyetin haşhaş ekicileri hesaba katıla
cak, bunun dışında kalcın illerimize hiçbir şe
kilde yardımda bulunıılmıyacaktır. 

Malatya ili yalnız kaysı ve haşhaşı ile ayak
ta durabilmektedir. Haşhaş ekimi birkaç yer
de yasaklanmıştır. Bütün ısrarlarımıza rağmen 
bundan önceki Hükümet te Malatya'nın fer
yadına kulak asmadı. Bir oyalama politikası 
güttü. Açık konuşuyorum. Fakat halkımız pe
rişan vaziyettedir. Afycaun değeri verilse idi 
ve afyon sanayiine el uzatılsaydı, bizim haşha
şımız kaçakçıların ellerinden sınır boyu dışa
rıya fırlayıp gitmezdi. Ve bizim döviz kayna
ğımız kuruitulmazdı arkadaşlar, kurutulmuştur 
bu suretle. Belki Amerika'dan bir teşekkür ala
cağız, fakat kendi halkımıza biz ne diyeceğiz? 
Asıl kıymetli olan teşekkür, halkın Hükümeti-
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ne karşı, parlâmentosunla karşı olan teşekkü
rüdür. 

Simidi soruyorum, 7 il tazminattan faydalana
cak, bu 7 ilin içinde Malatya olabilirdi, ve İs
parta'da olmıyabilirdi. 

Halk perişandır, muhacerete yol tutmuştur. 
Bunlar ne şdMMe tatmin edilecektir? Bültün 
bunlar sükut içimde kalmaktadır. 

Öldürücü silâhlar yasak değil, fakat bizim 
geçim kaynağımızı teşkil eden ve toprağımızın 
bize vermiş olduğu ürünler yasak edilmektedir 

Malatya'nın feryadını bir daha Yüce Sena
toya duyuruyorum; bu sefaletin yürüyüşünü 
sonra hiçbirimizin vicdanı taşıyamıyacak. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak? 
SUPHİ GÜRSOYTRAK {Tabiî Üye) — 

Kürsüye yin'e grup adına gelmiş bulunuyorum. 
Yani grup adına görüşüyorum. 

BAŞKAN — Grup adına söz vermiyorum 
efendim. Şalısmız alma söz verdim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Grup adına, grup adına,.. 

BAŞKAN — Eğer siz zorla konuşacaksanız 
Tüzüğe itaat etmeyip konuşun. Ama Tüzük 
der ki; «Herkes önceden Başkandan izin alır, 
Balkan müsaade ederss konuşur» der. Bu Tü
zük hükmüne riayet etmek zorundasınız. Ben 
konuşuyorum! demekls konuşmuş olmazsınız. 
Ben siz3 şahsınız adına söz veriyorum. Buyu
run efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — 
Başkanların kendi kendine usul ve teamül 
icadsltmek diye bir yetkileri: yok. 

Bir kanun tasarısı hakkında üyeler söz ta-
lebettiği zaman Başkan bunu vermeye mecbur
dur, içtüzüğe göre.. 

BAŞKAN — Şahsı adına... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Takdir hakkı da yoktur. Ancak, sıraya koya
bilir. Gruplar öncelik alır, 10 yıllık tatbikat 
da bu meydandadır. Siz her zaman olduğu 
gibi, bugünde İçtüzüğü keyfi bir tutumla ih
lâl ettiniz. Bu tututumunuzu Başkanlık Diva
nına şikâyet edeceğiz bir kere daha... 

BAŞKAN — Konuşmalar zapta giriyor ki
mlin haklı olduğu belli. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Birçok daha önceki konularda da olmuştu 
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böyle, -tutumlarınız, netice kimi haklı çıkar
dığını biliyorsunuz. 

Değerli üyeler; 
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka

nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 nci 
ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü madde
lerin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı üzerinde 
görüş ve teınennilerimi ifade etmek için, hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sözlerime devam etmeden önce 1970 yı
lında 13 ilimizde haşhaş ekimi yapılırken o 
zamanki Hükümetin çıkardığı bir kararname 
dolayiîiyle Sayın Suad Hayri Ürgüplü'nün 
Cumhuriyet Senatosunun 2 . 7 . 1970 tarihinde 
yaptığı konuşmayı aynen okumakla görüşme
lerime devam edeceğim. 

«Demire! Hükümetinin mevcudolan tahdidi 
âzami hadde çıkarmasını ve 1971 yılında da 
birtakım illerde de daha geniş bir tahdide 
gidileceğini ifade eden bir kararnameye karşı 
çıkarak uzun zamandanberi devam eden müda
halelerin bu son senede biraz daha şiddetlen
diğini hissediyoruz ki, bu kararname neş
redilmiş bulunuyor. 

Bizim üzerimizde yaptığı bu tazyikin yeni 
olmadığını arz etmiştim. 4 ncü Koalisyonu
muz, Amerika'nın bu tazyikine mâruz kaldı 
arkadaşlar. Hariciye Bakanımız Bakanlar Ku
ruluna bunu intikal ettirdi; uzun müzake
reler oldu ve nihayet Türk üreticisinin ye
tiştirdiği bir mahsulün başka topraklarda 
kullanış şeklinde oradaki sosyal zararları
nın mesuliyetini Türk üreticesine yükleyenle
yiz kanaat ve prensibiyle bunlar reddedildi. 

Şimdi, aradan bu kısa müddet geçtikten 
sonra bu seneki tahdit gelecek sene artarak 
devam edebilir, ikili anlaşmalar emin olunuz 
bu yollardan olur. Ben onunda içinde ve kıs
men mesuliyetini taşıyan arkadaşınız olarak 
bulundum. Muayyen yardımlar göstererek biz
den bâzı haklar istihsal eden bu devletler, ve 
bilhassa başında Amerika Birleşik Devletleri 
ki, en kuvvetli malî imkânlara en çok nail 
olan odur. Ondan sonra diğer tekliflerle kar
şımıza çıkmışlardır. Binaenaleyh, şimdi zirai 
sahamızda bir ziraat çeşidi mahsulümüz, bu 
mahsule başka bir memleketin müdahalesini 
ve müdahale hakkını anlamaya imkân bu

lamıyorum. Ve bunu para ile, yardım île tahdi-
dedip Türk üreticisini bu duruma sokmayı da 
kendilerinin salâhiyetlerinin tamamen dışında 
kapütüler mahiyette bir hareket olarak tavsif 
ediyorum. 

Tazmin edilecek, peki bu sene etkimden me-
nettiğinıiz vatandaşlarımız ve köyleri biliyoruz. 
Kararnamede yazılı, onları tazmin edeceksiniz, 
ondan evvel geçen sene daha evvelki seneler 
menedilmiş olanlar, uzun seneler bu memnuiyet-
ten muzdarip olan Türk üreticisinin hakları ne 
olacak? Ve bütün bunların haklarının temini 
için Amerikan milletine avuç mu açacağız arka
daşlar?» 

Evet sayın senatörler, 
Geçen yılki bir tatbikat dolayısiyle 13 ilden 

7 ile haşhaş ekimini ve afyon üretimini kısıtlı-
yan bir karaname Demirel Hükümeti zamanın
da neşredildiği zaman, Sayın Suad Hayri Ür
güplü, Yüce Senatoda bu şekilde konuşmuştu. 

Sayın senatörler, halen afyon üretimini tah
dit değil, fakat tanzim etmeyi, ihracatımızı ge
liştirmeyi, üretimini az da olsa bir kısmını meş
ru olmıyan pazarlara sızmasını önlemeyi ve bir 
döviz kaynağımızı muhafaza etmeyi amaç edi
nen bir kanun tasarısı ile Türkiye'nin j'ûz yıl
lar boyu işliyegeldiği ve büyük bir üretici küt
lesinin gelir kaynağını teşkil eden bir , doğal 
kaynağının tahdidedilmesini öneren ve Türk 
haşhaş ekicisini ve afyon üreticisi Amerika'nın 
lûtfuna muhtaç bırakan bir kararname ile karşı 
karşıya bulunmaktayız, 

Bildiğiniz gibi dünyada genellikle Akdeniz 
kuşağındaki ülkelerde haşhaş ekimi ve afyon 
üretimi yapılmaktadır. Meksika^dan başlamak 
üzere Lâtin Amerika'da, Orta - Doğu'da, Hin
distan'da ve Uzak - Doğu'da haşhaş ekimi yapıl
maktadır. 

Halen Türkiye'de 7 ilimizde Afyon, Kütah
ya, Burdur, Denizli, Uşak, Konya olmak üzere 
7 ilimizde 89 000 aile, her aileyi beş kişiden mü
teşekkil kabul edecek olursak, yuvarlak hesap 
500 000 kişi bunlar. Bir de haşhaşın yan ürün
lerinin ticareti yapan 100 000 vatandaşımızı 
buna ithal edecek olursak 600 000 vatandaşımı
zı birinci derecede ilgilendiren bir konudur. 

Türkiye'de halen 13 000 dekar arazide haş
haş ekimi yapılmaktadır. Haşhaş üreticisi Dev
lete, ki haşhaş faaliyetleri bir inhisar halinde 
ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile yalnız ilgilidir, 
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Afyon sakanı Toprak Mahsulleri Ofisine satar. 
Bunun dışındaki haşhaşın yağını, kellesini ve 
kabuklarını ve bunu da ilâç sanayii bilhassa ya
bancı Avrupalı ilâç sanayii ve boya sanayicileri 
halen almaktadır. Sapını ve köklerini de kıs
men yakacak, kısmen de hayvanına küspe ola
rak yedirmektedir. Öyle ise haşhaş, gerek Türk 
köylüsünün bu ziraati yapan Türk köylüsünün 
yüz yıllar boyunca babadan evlâda intikal eden 
alışkanlığı ile işleyegeldiği ve bunda başarılı 
olduğu ve dünyaca tek türü olan en makbul 
mavi haşhaş bitkisinin Türkiye'de yetiştiği bili
nen bir gerçektir. Şimdi biz bunları kısıtlamak 
istiyoruz. 

1952 yılında 42 İlimizde ekim yapılır ve 
TMO sine 465 ton afyon sakızı satılırken, 1960 
da 366 tona, 1966 da 139 tona, 1970 de 63 tona 
düşmüştür. 

Türkiye'de çok eski zamanlardan beri haş
haş ekimi yapılır ve diğer ülkelerle mukayese 
yapıldığı zaman afyonkeşi son derece az olan 
bir ülkedir. 

Türk haşhaşı biyolojik nitelikleri dolayısiy-
le morfin miktarı son derece üstündür. En ara
nan ve arzu edilen bir haşhaş türüdür. Türk 
haşhaşını, çeşitli zamanlarda, gerek Amerikanda 
gerekse Avrupa'da bu türü yetiştirmek için çok 
çabalar sarf edilmiş, fakat coğrafi iklim şartla
rının Türk haşhaşına verdiği nitelikte, özellikte 
ve zenginlikte haşhaş yetiştirmek mümkün ola
mamıştır. 

ıSayın senatörler, haşhaşın bildiğiniz gibi 
yabanisi yoktur. Haşhaş tohumunu kaybettiği
miz zaman bir daha bu tohumu bulmaya ve 
üretmeye maddeten imkân yoktur. Mevzuubah-
solan kanunda, müsaade edilen yerlerin dışın
da, haşhaşın süs bitkisi olarak dahi ekilmesi ya
saklanmıştır. Oysaki, bu kanuna göre 1972 yı
lında tamamen kaldırılacak ve tüm olarak, ebe
diyen Türkiye'de haşjhaş ekimi yasaklanacak. 
Bunu, Komisyonda kanun tasarısının müzakere
si sırasında, Sayın Bakana sormuşjtum : Acaba 
İran'ın vaktiyle yaptığı gibi - bildiğiniz gibi 
îran, 1953 senesinde haşjhaş ekimini yasakla
mıştı. 16 yıl bu yasağı sürdürdü. 16 yıl sonra 
tekrar haşhaş ekimine başladı. Bugün bir ölçü
de sınırlıdır, ama gittikçe geniş alanlarda haş
haş üretimine başlanmıştır. - Türkiye bir müd
det sonra haşhaş ekimine tekrar başvurmak is

terse, ekmek isterse bu bitkiyi, tohumunu nere
den bulacaktır? Getirilen kanun metninde bu 
hükümleri öneren bir tedbirin bulunmadığını 
gördük, bir tedbir düşünülmemiş olduğunu gör
dük. Nitekim, kanun gerekçesine, hiçolmazsa 
Devlet üretme çiftliklerinde bu haşhaş bitkisi
nin, Türkiye'ye has olan mavi haşihaş bitkisinin 
tohumlarını muhafaza edecek tedbirlerin alın
masını tavsiye edici bir hükmün konmasını te
min ettik. 

1927 - 1932 yıllan arasında Profesör M. Ju-
kowski'nin başkanlığında 28 profesör ve uz
mandan müteşekkil bir heyet Türkiye'nin ta
rım ve imkânlarını araştıran bir çalışma yap
mıştı. Bu çalışmanın sonunda 1933 yılında 1 000 
sayfalık Rusça bir kitap basıldı ve bu kitap da 
Muhlis Erkmen zamanında Türkçeye çevrilmiş
ti. Bu kitaba baktığımız zaman Türkiye'de en 
iyi haşhaşın Merzifon bölgesinde yetiştiğini; 
bunun morfin derecesinin son derece yüksek ol
duğunu görüyoruz. Merzifon'da 1, 2 ve 3 ncü sı
nıf türden olmak üzere haşjhaş yetiştirilirken, 
T>u türler ortalama % 22,98; 20,54; 21,39 dere
cesinde ki, son derece yüksek derecede morfini 
ihtiva etmekte idiler, ikinci derecede Amasya 
20,70 ile geliyordu, sonra Konya yer almakta
dır. 

O halde bugün haşhaş ekimi yapılan vilayet
lerimizdeki bölgeler, aslında haşhaş ekimine da
hi müsaidolan bölgeler değil. Türkiye, büyük 
bir doğal kaynağını, birtakım yardımlar, yahut 
insani duyguların etkisinde kalarak, idarecile
rimizin seneler senesi aldıkları kısıtlayıcı ted
birler sonunda gördüğünüz gibi bu haşhaş türü
nü tamamen yok edici bir sonuca doğru maale
sef götürmüştür. 

Cumhuriyetten önce haşjhaş ekimi serbest 
bulunmakta idi. Yıllık üretim, aşağı - yukarı 
100 ton civarında idi. O zamanki usullere göre 
sandık hesabı ile satılmakta idi. Cumhuriyet 
döneminde, sanayide, bilhassa himayecilik, ko
ruyuculuk devri başladıktan sonra, o zaman 
afyonun ham sakız olarak satılması değil, Tür
kiye'de işlenerek satılmasını temin edici birta
kım hareketler de başlamıştı. 

Yine aynı yıllara dikkat edecek olursak, ge
rek Amerika, gerekse Avrupa kendi ilâç sana
yileri için almaya muhtacoldukları haşhaşı, af
yonu Türkiye'den almamak için, yahut diğer 



C. Senatosu B : 102 17 . 8 . 1971 O : 1 

üretici ülkelerden almamak için, kendi ülkele
rinde yetiştirme tecrübelerine girişmişlerdi. Fa
kat, bütün tecrübelerine rağmen aynı nitelik
teki mahsulü bir türlü temin etmek imkânını 
bulamadılar. Bunu bulamadılar, ama Türkiye'
deki bu üretimi de mümkün olduğu kadar kısıt
lamaya, hiç olmazsa fiyatını başlangıçta düşü
rücü birtakım tedbirler içerisine girdiler. Nite
kim, bu meyanda 1928 yılında Fransa, İngiltere 
ve Almanya kendi aralarında birleştiler M, 
bunlar ilâç fabrikaları olan, üretici, sanayici ül
keler idi, bir kartel meydana getirdiler ve haş
haşım, afyonun fiyatını düşürmeye başladılar. 
1928 - 1930 yıllarına kadarla 2 yıl içerisinde 
afyonun kilosu 35 - 40 liradan 20 liraya düşü
rüldü ve hattâ 5 liraya kadar fiyatın düşürül
düğünü görüyoruz. Bu durum karşısında, o za
man Balkanlarda ve Orta - Doğu'da Türkiye 
ve Yugoslavya iki bellibaşlı haşhaş üretici ülke 
el ele vermek zaruretini duymuşlar ve bir an
laşma yapılmıştır; alıcı ülkelerin karşısına sa
tıcı ülkeler olarak aynı fiyat bazı ile çıkabil
mek için. 

Tabiî bu afyon sanayiini kurmuş olan ülke
ler sentetik yoldan birtakım mamulleri de ge
liştirmeye çalışıyorlardı. Yani, bir taraftan sa
tıcı ülkelerin hammadde fiyatlarını kırdırırken, 
düşürürken - fiyatları birtakım karteller kur
mak suretiyle - diğer taraftan da bu ülkelerin 
ham afyonunu almadan, sentetik yoldan uyuş
turucu maddeler, afyon müştaklarını imal edi
ci faaliyetlere girişmişlerdi. Bildiğiniz gibi 
aldehitler, sülfonlar, üre müştakları karbonik 
asidi esterleri, barbütrik asidi müştakları gibi 
türleri imal edilmeye başlamıştır. 

Türkiye o yıllarda Yugoslavya ile birlikte 
ham afyonunu inhisar altına alarak bir elden 
satma anlaşma'sını yaptıktan sonra, afyon inhi
sar altına almak istemiş ve 2254 sayılı Kanunu 
tedvin etmiştir. Fakat, maalesef bu müesisese-
nin başına kabiliyetli ve yeterli insanların 
gelmemiş olması, afyon sanayiini Türkiye'de 
kurmayı temin edici adımlar atılmışken, maa
lesef bir beden terbiyesi öğretmeninin bu kim
yevi müesseselerini, kimya sanayii müesseseleri
nin başına getirilmiş olması sonucu bu faaliyet
ler kısıtlanmış ve nihayet durdurulmuştur. Zi
ra, o yıllarda, yani Atatürk zamanında haşhaş 
islenmesi, yani sanayi hareketlerinin başlatıl

ması çabası başladığı zaman Türkiye'de; Çen
gelköy'de, Taksim'de ve Bahariye'de 3 tane 
fabrika kurulmuş idi. Bunlar ehliyetle o za
man yürütülüyordu. Fakat, bu kurulmuş olan ve 
faaliyete geçmiş olan fabrikaları 2253 sayılı 
Uyuşturucu Maddeler İnhisarı Kanununun 1 
noi maddesiyle, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 6 ncı maddesinde yazılı bulu
nan hedefe ulaşmayı sağlıyacak şekilde tanzim 
ve teçhiz etmek ve yıldan yıla gelişme imkân
larını hazırlamak gerekirken, maalesef bu ya
pılmadı ve netice itibariyle bu ilâç sanayii do
ğuş anında öldü. 

Biz afyon fabrikalarımızı bu şekilde kapa
tırken, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde
ler Komisyonu raporlarından öğrendiğimize 
göre, Almanya, Franisa, ingiltere, Amerika, is
viçre, isveç, Norveç, Kolanda, Sovyetler Bir
liği, Çekoslovakya, Japonya, Belçike, İtalya gi
bi sanayici ülkeler ile, Arjantin, Brezilya, Çin, 
Hindistan, Polonya, İsrail, Yugoslavya ve Yu
nanistan afyon fabrikaları kurmuşlardır. Ör
neğin; Arjantin'de 3 aded uyuşturucu madde
ler fabrikası vardır. Biri özellikle afyon işle
mektedir; diğer ikisi kokain üzerinde çalışmak
tadır ve Arjantin ihtiyacını karşıladıktan son
ra fazlasını da ihtfacetmektedir. 

Türkiye 1954 yılında 503 Kg. sâf kodein it
hal etmişken, bu miktar 1966 da 1 150 Kg. a 
ki, 1,1 milyon Türk Lirası ödemişiz bunun 
için, 1970 te de 1 800 Kg. a ki 2,7 milyon 
Türk Lirası ödemişiz, yani 2,7 milyon liralık 
döviz ödemişiz. Ve gittikçe artan bir oranda ko
dein ithal etmek mecburiyetinde kalmışızdır. 
Tabiî tüm yasaklarsak, şayet Hükümet bu ka
rarnameyi uygularsa daha fazla bu tür madde
leri ithal etme yoluna gideceğiz M, iran önü
müzde en tipik örneği teşkil etmektedir. 

Bu arada afyon müştaklarını sentetik ola
rak üreten ülkeler kendi sentetik maddelerini 
dünya piyasalarında satabilmek için kendi ara
larımda da rekabette bulunmaktadırlar; kırıcı 
hir rekabeti sürdüdmektedirler ve pazar saha
ları ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu arada taJbiî 
afyonun üretimini ve satımını mümkün olduğu 
kadar düşürmeye çalışıyorlardı. Amerika'nın 
Orta - Doğn'da; Lübnan ve Suudi Arabistan'
da uyuştururu maddeler itibariyle tamamen, 
diğer rakiplerine nazaran, yerleşmiş olduğunu 
görüyoruz. 
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Sentetik uyuşturucu madde imal eden ülke
ler kendi aralarında da rekabeti sürdürmekte, 
kendi ilâç sanayilerini koruyucu tedbirler al
maktadır. Örneğin; en ileri sanayi devleti olan 
Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkelerin 
imal ettikleri sentetik uyu&jturucu maddelerin 
Amerika'ya ithalini yasak etmiştir. Demek ki, 
ne kadar gelişmiş olursa olsun her ülke kendi 
ulusal çıkarlarını korumak zorundadır. Hiçbir 
ülke, insanlık duygusunu rencide ediyor diye 
veya güçlü bir devlet istedi diye kendi üretim 
güç ve kaynaklarını kendi eliyle boğmamakta-
dır. 

Türkiye üzerinde yıllardan beri yoğunlaştı
rılarak sürdürülen afyon kaçakçılığının teme
linde özellikle Amerika'nın ekonomik çıkarları 
yatmaktadır. Nitekim, Türk tütünleri üzerinde 
de pek çok oyunlar oynanmıştır bu yönde. O 
derece ki, Türk tütününe alışık Avrurca piyasa
larına Amerikan türbinlerini sürebilmek için 
1941 yılında Kuzey Karolina tütüncüleri kong
resinde bu eyalet temsilcisi meşhur GınW ki. 
sonra Türkiye bunu çok iyi öğrenmiştir. Cooley 
fonu namı altında bunun mucidi olan şahıs, 
Borç verme ve kiramala Kanunundaki bahsi ge
çen savunma eşyası, sayın senatörler dikkat bu
yurun, savunma eşyası tâbirinin sadece silâh, 
cenhane ve mühimmata inhisar etmediğini bu 
tâbirin savunma bakımından önemli, lüzumlu 
sayılabilecek zirai üretime de şâmil bulunduğu
nu s"öz önünde tutarak kanunun tat/hikatı ile 
vazifeli komite balkanına sövle sormuştur : 

«Komite pamuk ve buğdayı listeye kaydet
miştir. Acaba tütün gibi zirai mahsuller] liste 
harici mi bırakmak istemiştir? Yoksa bunlar da 
kanundaki savunma eşyası eribi, o eşya tâbiri
nin kansamına mı girmektedir?» 

Bu soruya Komita Başkanı Blodm; «Tüjtü-
nün de listeye dâhil olduğu farz olunur. Kanun 
çok şümullüdür» seklinde cevat» vermek sure
tiyle ffüdülpn maksadı, kendi efkarlarını n^ tür 
müdafaa ettiklerinin tipik bir örneğini vermiş
tir. 

Bugün Türkiye'de satılan kaçak Ame^*kan 
sigaralarının copunun Lübnan'dan geldiği bir 
vakıadır. Amerika her halde bu yüzden olsa ge
rek, diğer sebepler mey anında, Lübnan'la çok 
yakından ilgilenmektedir. Tütünümüze benzer 
foir oyunun da borakslarımız üzerinde yıllarca 
oynandığını biliyorsunuz. Bu kürsülerden, çok 

önceleri, defalarca ifade etmiştik, boraks kay
naklarımızı geliştirmemek için bir zamanlar 
NATO stratejik maddeler listesine sokulmak 
suretiyle boraksın geliştirilmesi, ihracedilmesi, 
değerlendirilmesi, Türk milletine gelir sağla
ması yıllarca kısıtlanmıştı. Ancak 27 Mayıs 
devriminden sonra bu maksatlı tahditler kaldı
rılarak bugün Türk boraksı gelişme imkân ve 
yönüne kavuşturulabildi. 

Sayın senatörler, uyuşturucu maddelerle 
mücadele örgütleri uzun bir gelişim safhasın
dan geçerek bugün şu safhaya ulaşmıştır. Bir
leşmiş Milletlerde Ekonomik ve Sosyal Konsey 
içerisinde bir Dünya Kaçakçılık Komisyonu bir 
de Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler 
Komisyonu halinde organize olmuştur ve bun
ların alt komisyonları olarak Milletlerarası 
Narkotik Polis Teşkilâtı, Uyuşturucu Maddeler 
Daimî Merkez Komitesi, Uyuşturucu Maddeler 
Kontrol Organı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı gibi 
yan örgütleri kurmuşlardır. 

Haşhaş insana gayriihtiyari - konu bu olun
ca - tarihte okuduğumuz afyon savaşlarını ha
tırlatıyor sayın senatörler. Biliyorsunuz, ilk af
yon savaşı İngilizlerin 1773 te Hindistan'da 
kurdukları Doğu - Hindistan - İngiliz Şirketi 
Çin'e afyon satıyor idi.. O zamanki Çin devletini 
yönetenler afyonun zararlarını görerek bu satı
şı, ithali durdurmak istemişlerdi. Büyük ölçüde 
ingiliz menfaatlerinin tedirgin edilmesi ingil
tere'yi Çin'e karşı savaşa zorladı ve bildiğimiz 
gibi Sır Ocrdon Bremer'in komutasında onbeş 
savaş gemisi 9 Haziran 1840 ta yani biz 
Tanzimat Fermanını Türkiye'de okurken in
giltere Çin'e zorla afyon sattırmak için sa
vaca girdi ve tabiî, bir yıl süren savaş sonu
cunda 1841 de t ir anlatma yaparak Çin h'sm1 

6 milyon dolar taşıminat ödedi hem HoTiı^îong'u 
İngiltere'ye bıraktı ve afyonların Ç'nidh ser
best satımını tanıdı. Fakat, ülke üzerimdeki 
tahribaltma yöneticiler tphamımül ed^ed'ler, 
Bir müddet sonra birtakım önleyici tedbirler 
'alrn^k istediler. Fakat, bu sefer 1856 da biz 
Kırım Savasını yaparken ikinci defa Çm'e sa
vaş ilân ederek bu anlatmaları taasî-d'ler. 
Tabiî, çok insaniyet sever ve insanlığı teh-
didîden v@ bundan şikâyetçi o t a Batılı ül
keler - Basta Amerika ve Fransa olmak üze
re - Çin'den bu kapitüler haklan almakta geri 
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(kalmadılar, ingiltere gibi. Üçüncü afyon sa
vaşı ile tamamen, Çin, batılıların bu insanî 
davranışlarına teslim olmak zaruretinde kai
ldi ve o günden sonra da devam edegeıldi. 

Amerikalılar ne zaman bu maddeden şi
kâyetçi olmaya başladılar? Biraz derine indi
ğimiz zaman 1895 yılında Filipin'i aldıkları 
aaman Filipin'de büyük ölçüde haşhaş kulla
nanlar, afyonkeş vardı. Buradan Amerikalı
lara, Çin mahallelerine sirayet etmesi Ameri
kalıları endişeye düşürdü ve ilk defa 1 Şu
bat 1909 da bir Şhangay Konferansı yapılı
yor, bir tebliğ, neşrediliyor fakat, devletleri 
kısıtlayıcı bir sonuca ulaşılmıyor. Bilâhara, 
1913 te ikinci Lahey, 14 Haziran 1914 te sa
vaştan önce Üçüncü Lahey yapılıyor. Birinci 
Dünya Savaşı girince tedbirler alınamıyor, 

Savaş sonrası 1924 den 1925 e kadar Birinci 
Cenevre Konferansı toplanıyor. Burada sen
tetik uyuşturucu maddeler imal edenlere ham 
afyon satan ülkeler arasında büyük çekişme
ler cereyan etti ve bir türlü bir uzlaşma te
mrin edilemedi. Nihayet, 13 Temmuz 1931 günü 
îkinci Cenevre toplantısı yapıldı ve burada 
bir sözleşme meydana getirildi. Bu da yeteri 
kadar etkili olamadı ve nihayet 1936 da Üçün
cü Cenevre toplantısı yapıldı bunu da 1946-
1948 - 1953 ve 1961 TEK Sözleşmesi takibede-
gelmiş'tir. Biz, 1936 da imzalananına girmişiz
dir ve o uygulama bilâhara, Türkiyedeki af
yon sanayiinin gelişmesini maalesef, yanlış bir 
anlamca kısıtlamış ve söndürmüştür. 

Eroinmanlarla etkili bir mücadele yapabil-
nıiek için uzun çalışmalar sonunda memleketi-
nıizin de katılmasiyle tanzim edilen 1953 Pro
tokolü evvelâ, haşhaş ekimini bilâhara 1961 
TEK Sözleşmesiyle diğer zirai ve sentetik 
uyuşturucu maddeleri de kontrola tâbi tuta
rak lisans sistemini ihdas etmiş, sıkı bir de
netim sistemi tesisi suretiyle ekiminden itiba
ren tüketimine kadar bütün safhalarda bâzı 
tahditler koymuş, bunlara riayet etmiyen mem
leketlere karşı kontrol organlarına hükümetle
rin tutumları hakkında memleketlere karşı ale
nî beyanlarda bulunmak daha ileriye giderise 
amlbarigo koymak gibi yetkiler tanımıştır. Yani, 
TEK sözleşmesinde Sayın Bakanın biraz önce 
burada temas ettikleri 1961 TEK sözleşmesiyle 
biz eğer afyon ekimini yasaklamazsak bize ne 

yaparlar, diye bir düşünce insanın aklına ge
lebiliyor. Şayet, hakikaten bahis buyurdukları1 

gibi bir zorlayıcı, bir ağırlık varsa ki, biz hiçbir 
zaman bu görüşle beraber olamıyoruz, şu ince
lemeler bizi bu sonuca götürdü. Türkiye'ye en 
çok, amıbatfgo koyabilirler. Acaba bu siyasal 
şartlar içerisinde mümkün olabilir mi, bunu da 
ayrıca düşünmek gerekir. 

Bu bahsettiğim TEK sözleşmesi Türkiye'de 
812 sayılı Kanunla 27 . 12 . 1966 tarihinde Mec
lisin lonayından geçmişltir. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler 
Komisyonu ve milletlerarası Narkotik Polis 
Teşkilâtı raporlarında son yıllarda uzak Doğu 
ile Orta - ve Yakın - Doğu bölgelerinde afyon 
ile müştakları ol'am morfin ve eroin başta ol
mak üzere kaçakçılığın büyük ölçüde arttığı 
belirtilmekte ve milletlerarası işbirliğinin daha 
fazla sıkıştırılması ve tedbir noksanı bulunan 
devletlerden bu boşlukların kapatılması isten
mektedir. Bu maksatla orta ve yakın Doğu 
memleketlerinde durumu mahallen inceliyerek 
Birleşmiş Milletlere rapor vermek üzere 1959 
ve 1963 yıllarında Birleşmiş Milletler Etüt Mis
yonu adıyla kurulanı heyetler bu bölgelere 
gönderilmiştir. Bundan başka Uyuşturucu Mad
deler Daimî Merkez Komitesi başkan yardımcı
sı Profesör Reuter, örgüt sekreteri ve yardıfln-
cısı komitenin gördüğü lüzum üzerine izahat 
almak maksadiyle 6 . 7 . 1966 tarihinde mem
leketimizi ziyaret etmiştir. 

Onların yaptıkları inceleme sonucunda mem
leketimizde alınmış olan ciddî ve müessir ted
birleri övmüşler yalmız, 1953 protokolünün ön
gördüğü lisans sistemini aynen tatbik etmdye-
rek bu konuda kontrolü bir beyanname sisten 
mine bağlamış olmamızın kifayetsizliğine işa
ret etmişler ve lisans sisteminin Türkiye'de 
uygulanmasını talebetmişler. «Şayet, bu lisaoıs 
sistemi uygulanmazsa dünyada vukubulan af
yon kaçakçılığı dolayısiyle Türkiye'yi kınar
lar, böyle bir şeye muhatabolmaym» demiştir. 
Bu ve bundan önceki çeşitli talepler karşısında 
Hükümet, eski Hükümet 25 Kasım 1968 gün ve 
13 060 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ABD Hükü
metini temısilen AID arasında 6 Eylül 1968 ta
rihli üç milyon dolarlık bir kredi anlaşması im
zalanmıştır. Bu anlaşmanın şartları son derece 
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ağırdır. Bu anlaşmaya göre «Türkiye'den Ame
rika'ya afyon kaçakçılığını önlemek için jan
darma ve emniyet örgütü kadroları genişletile
cek, bu maksatla 33 aded narkotik büro kuru
lacaktır» demektedir ve birtakım yardımlar ya
pılacağı ileri sürülmektedir. 

Faizleriyle birlikte 60 milyon Tl. sim bulan 
bu borçlanma ile narkotik bürolarda kullanıl
mak üzere Amerika'dan araç, gereç ve silâhlar 
alınacaktır. Bunların - tabiî, bunlar alınmaya 
mütedair olan şeyler - bakımı idamesi ve diğer 
personel masrafları bu yardımların dışındadır. 
Şimdi, Amerika acaba nasıl oluyor da Türkiye'
yi bu derece sıkıştırıyor, zorluyor, zorlıyabüli-
yor diye bir fikir akla geldiği zaman insan bu 
tür anlaşmalara bakıyor neler tanımışız biz üç 
milyon dolar karşılığında bir yabancı ülkeye 
diye. Bakıyoruz, bu kredi anlaşmasının 4 ncü 
maddesinde «Genel Taahhüt ve Tazminatlar» 
başlığı altımda «borçlu, projeyi malî, idari ve 
tatbikata uygun olarak lüzumlu ihtimam ve 
müesseriyetle yürütecektir. Borçlu; projenin bü
tün plânlara, spesifikasyonlara, mukavelelere, 
programlara ve diğer aranjmanlara ve bu an
laşma tahtında AID tarafından tasvibedilen 
bütün tadillere uygun olarak icra edilmesini 
sağlıyacaktır. 

Borçlu, işlbu krediye ilâveteni projenin mun
tazam ve müessir bir şekilde icrası için lüzum
lu bütün diğer kaynaklar ve ihtiyaç duyulan 
fonları da derhal temin edecektir» Kim? Bü
yük malî sıkıntılar, kaynak sıkıntısı içinde 
bulunan Türkiye. Ne için? Afyon kaçakçılığı
nı önlemek içim. Daha ziyade afyon derdine 
müptelâ olan - ve biraz sonra miktarlarına de
ğineceğim - o insanları ilgilendiren bir konuda. 

Yine bu anlaşmanın standard hükümler eki
nin kredinin iptal ve durdurulması ile ilgili 
300 ncü maddesinin 302 bölümünde «Kusur hal
leri ve muaccelyet» başlığı altında «(b) fıkra
sında,» borçlunun projeyi lüzumlu ihtimam ve 
müesseriyetle yürütme mükellefiyeti dâhil ol
mak fakat tahdide tabi olmamak üzere bu an
laşmanın her hangi bir hükmüne uymaması ha
linde küsur 60 gün içerisinde düzeltilemediği 
takdirde ödenmemiş anapara ve iş bu anlaşma 
•tahtımda tahakkuk eden faiz muacceliyet kes-
bedecek ve derhal ödenecektir.» Evet, biraz ön
ce arz ettiğim maksatlar için. Daha diğer 

maddeleri var, onlara değinmek istemiyorum 
sayın senatörler. Maalesef, biz bu derece ağır 
bir anlaşmayı üç milyon dolarlık bir borç para 
için yapıyoruz. Fakat, Amerika'nın bununla da 
tatmin olmadığını görüyoruz. Bakın şöyle : 

Bu anlaşmadan bir müddet sonra Amerikan 
Kongresinde afyon konusunda yapılan müzake
reler sırasında Amerikan Adliye Bakanı John 
Mitchell'in 21.7.1970 tarihinde afyonun % 80 
inin Türkiye'den geldiğini ileri sürüyor ve eğer 
Türkiye önleyici tedbirler almazsa ekonomik 
yönden cezalandırılablleceğini ifade ediyor. O 
zamanki Hükümet dahi bu ifadeleri reddederek 
Türkiye'de büyük üzüntü duyulduğunu, Ameri
kan Adliye Bakanının Türkiye'yi cezalandıra
bilme yetkisi olmadığını ifade ediyorlar. 

Yine aynı toplantıda Ohio temsilcisi Oharles 
A. Vanlk isimli bir zat, «şayet afyon ekimi dur
durulmazsa o zaman Türkiye ile bütün ilişkile
rimizi keselim, hükümet bu konuda ve bu mak
sada matuf bii' kanun hazırlamıyor mu» şeklin
de tazyikler yapılıyor. Elbette ki, bir parlâmen
toda şöyle veya böyle düşünen insanlar çıkabi
lir. Mühim olan bir konuda hükümet yetkileri
nin konuşmasıdır. Yani Amerikan Adliye Ba
kanının kendisinde Türkiye'ye ceza verebilecek 
yetkisini görebilmiş olması, ona bu intibaı ve
rebilmiş olmamız... Sayın senatörler acı burada
dır. Oysa ki, bunun nedeni; iddia ediliyor ki, 
Türkiye'de çok afyon kaçakçılığı oluyormuş. 
Bakalım gerçek öyle mi? 

Kaçakçılık, rejimi ve uygarlık durumu ne 
olursa olsun her ülkede mevcuttur ve var ola-
gelecektir de. Hele Amerikalıların bu konuda 
hiç şikâyetçi olmamaları lâzım. Zira dünyanın 
kaydettiği en büyük ve en güçlü kaçakçılık ör
gütleri oradadır ve kaçakçılık halen de devam 
etmektedir. FBÎ ya çok uzun yıllar başkanlık 
yapmış bulunan E. Hower «Amerika'da gangas-
terlik» adlı kitabında Amerika'da kaçakçılık 
dâhil her türlü kanunsuz eylemlerin gangaster-
ler aracılığı ile yapıldığını açıkça ifade etmiş
tir. Bu iş, bu şekilde halen de yürümektedir. 

Amerika kendi ülkesinde başedemedlği, üs
tünden gelemediği bir konuya çare olarak Türk 
çiftçisinin önemli bir kesiminin geçim kaynağı
nı yok etmek ve Türkiye'yi önemli bir doğal 
gelir kaynağından yoksun bırakmaya devamlı 
olarak çalışmıştır. Her hükümet değişikliğinde 
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veya her olağanüstü iç ve dış sosyo - ekonomik 
olaylar sırasında şansını bir kere denemeyi ih
mal etmemiştir. Nitekim 12 Mart Hükümetinde 
de bu denemeyi yapmış ve maalesef konuşma
nın başında ifade ettiğim kararnameyi çıkar
maya muvaffak olabilmiştir. 

Şimdi iddia €dilen bu kaçakçılık konusuna 
birkaç söz ile değinmek istiyorum, acaba gerçek 
nedir? Türkiye'nin Narkotik Büro Şefi Sayın 
Naci Tolun'un 27. 7. 1*970 de Milliyet gazete
sinde bir röportajı çıkmıştı. O röportajdan al
dığım değerlendirmeleri ki, bunlar resmî, so
rumlu, yetkili bir şahsın İfadeleridir. Basın de
dikodusuna dayanan bir haber olmayıp Türki
ye'deki bu kaçakçılık meselesinin ne olduğu 
ifade ediliyor : 

Amerikan yetkililerinin iddia ettikleri gibi 
Amerika'da kullanılan uyuşturucu maddenin 
% 60 - 80 nin Türkiye'den gitmiş olmasına mad
deten imkân ve ihtimal yoktur. Şöyle ki. örne
ğin 1-968 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinin 
alımı 125 ton civarındadır. Bu miktar aynı za
manda genellikle son 4 - 5 senenin ortalamasını 
teşkil etmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi eki
min başından sonuna kadar haşhaş üretimini 
sıkı bir denetim altında bulundurmaktadır. Bu 
sıkı denetimden oldukça mübalâğalı olarak di
yelim ki, 50 ton afyon sakızı kaçırıldı, acaba bu 
50 ton afyon sakızı eroin olarak, morfin olarak 
ne değer ifade eder? Şimdi onu hep beraber 
gözden geçirelim : 50 ton afyondan 5 ton kadar 
baz morfinden de ancak 5 ton eroin yamlab;li-
yor. Amerika'da resmî kayıtlara göre 180 bin 
kadar eroin kullanan olduğu söylenmektedir. 
Son Vietnam savaşında da buna alışanları kat
tığımız takdirde bu miktarın 500 000 kadar ola
bileceğini rahatlıkla tahmin edebiliriz. 

ıBir eroinman, krizini kesmek için günde 6 
defa eroin almak zorundadır. Zira 4 saati aşar
sa kriz başlar, rahatsız olur. Bir kişi günde 
1,2 - 2 gr. eroin almaya mahkûmdur. Bu he
saba göre 500 000 kişi günde 2 gr. eroin alsa 
1 ton eder. Türkiye'den kaçırıldığını farz et
tiğimiz 50 ton afyondan 5 ton eroin elde edildi
ğine göre bu Amerikan eroinmanlarıma ancak 
5 gün dayanır. 

Sayın senatörler, bu verdiğim miktarlar 
yalnız Türk narkotik yetkililerinin değil aynı 
zamanda Amerikan narkotik yetkililerinin de 

kabul ettikleri üretim ve sonuçlarını gösteren 
değerlerdir. Hadi buna 1/3 oranında lakkoz gi
bi veya diğer başka bir maddenin katkıda bu
lunulduğu kabul edilirise bu 5 ton en çok 7 ton 
eder. Yani sadece Amerikan eroinmanlarının 
7 günlük ihtiyacını karşılar. Amerikan narko
tik şefinin dediği giibi 10 - 12 defa çoğaltıldı
ğını kabul etsek en çok 60 ton eder yani Ameri
kan eroinmanlarınım 60 günlük ihtiyacını kar
şılar. Peki, geriye kalan 300 gün için Amerikan 
eroinmanları ne yapacaktır sayın senatörler? 
Bunu bir yerden bulacak. Bu yerlerim Pasifik, 
Lâtin Amerika ve diğer Asya ülkeleri olduğu 
gayet bedühidir. 

Bir an için Türkiye'de üretilen tüm afyo
nun yani Toprak Mahsuleri Ofisinin aldığı 125 
tonun kaçakçılık yolu ile Amerika'ya gittiğini1 

farz ve kabul etsek bu miktardan 12 500 kilo 
eroim elde edilir. Bu Amerika'nın ancak 13 - 18 
günlük ihtiyacını karşılar. O halde Amerikan 
yetikililerinin bu maddenin % 60 - 80 inin Tür
kiye'den geldiği iddiaları, doğru ve samimî bi
rer Ibeyan değildir. 

O halde Amerikan yetkilileri Amerika'da 
eroin kullananlara karşı uyanan kamu oyun
daki baskıyı önlemek için Türkiye'yi bir hedef 
olarak segmiş, böylece bir müddet zaman kazan
mak islfediklleri şeklinde bir değerlendirme yap
mak mümkün olabilir. 

Saym senatörler Türkiye'den çok miktarda 
afyon kaçakçılığı yapıldığı iddia ediliyor. Ba
sma intikal edem kaçakçılık olaylarına baktığı
mızda bu mktar nedir? örneğin 1969 yılında 
Türk polisi sadece 24 kilo baz morfin yakala
mış. Bir de Amerika'Mar bir tertip yapmışlar; 
Türkiye'de büyük bir kaçakçılık şebekesi var 
zannediyorlar. Bunu harekete geçirmek için 
güdümlü bir alış - verişe girmişler. Amerikan 
Narkotik Büro üyeleri gelmişler, alıcı görün
müşler, tüm bu teşfiıkler sonunda ala ala, bula 
bula 123 kilo baz morfin ki onu da Marsilya'
da yakalıyalbilmişler. Artık bu Türkiye'dem mî 
oraya gitti, Lübnan üzerinden kayarak mı ora
ya gitti yahut başka bir ülkeden mi geldiğini 
kimse bilemez. Bu da, iddiaların gerçekle ilgisi 
olmadığını göstermektedir. Kaçakçılık iddiası' 
bahanedir. Aslında konuşmamın baş kısmında 
da ifade ettiğim gibi dünyanın en güzel ve ye
gâne türü olan mavi haşhaşın Türkiye'de kökü 
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kazınmak Mennıektedir. Nitekim bunu yine bir 
Amerikan yetkilisinin gayet açık olarak ifade 
ettiğini sırası gelince belgesinden sizlere tak
dim edeceğim. 

Sayın senatörler bir siorumlunun açıklama
sından da yararlanarak kaçakçılık hakkındaki 
germişlerimizi açıklamış bulunuyoruz. Gördüğü
nüz gibi Amerikan yetkililerinin görüşleriyle 
taban tabana zıt bulunmaktadır. Esasen Tür
kiye ide çok az olarak yapılabilen kaçakçılığı 
da daha ziyade kontıtoldan muaf yabancı şa
hıslar yapmaktadırlar. Nitekim 13 . 8 . 1971 ta
rihli basından öğrendiğimize göre - haşhaş eki
minin tamamen yasaklandığı; resmî raporlarda 
öyle deniliyor. Yine 4 turist Afganistan'dan al
dıkları birinci kalite 26 Kg. ağırlığındaki esrar
ları saitarken suçüstü yakalanmışlardır. Bir
leşmiş Milletler raporuna baktığımızda Af
ganistan, haşhaş ©kimini durdurmuş, afyon üret-
mîyormuş. Geçmiş yıllar basınını şöyle bir ta
rarsak bu örnekleri mıüfcaaddit adetde çoğalt
mak mümkündür. Nitekim basında bugün yine 
ıbir enteresan haber çıkmıştı, müsaade buyurur
sanız onu da arz edeyim : Yugoslavya'da Zag-
rep'te çıkan Jaznik Gazetesinde yapılan bir so
ruşturma sonucunda «Yugoslavya'da çoğunlu
ğu 15 - 25 yaşları arasında 40 000 kadar uyuş
turucu madde müptelası bulunmaktadır» den
mekte. Gazeteye göre Yugoslavya'daki uyuş
turucu madde müptelalarının kullandıkları 
maddeler özellikle Afganistan, Nepal, isveç ve 
Fransa'dan gelmektedir» denmektedir. Elimiz
de bulunan kanun gerekçesine bakarsak Af
ganistan haşhaş ekimi yapmıyor. 

1 Ekim 1970 günü Cenevre'de toplanan Bir
leşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerle Müca
dele Komisyonu, - tabiî bu tamaımen Amerika
lıların kontrolü altındadır - Türkiye'nin af
yon ekiminin kısıtlanması ve afyon sahasının 
daraltılmasını öngören bir kanun çıkmasını is
temiş ve 2 milyon dolarlık bir fon tahsis edebi
leceğini açıiklamıiştır. Gerek bu karar, gerek 
uyuşturucu maddeler daimî merkez komitesi 
başkan yardımcısının Türkiye'de alınanış olan 
ciddî ve müessir tedlbirleri övmekle beraber 
1953 protokolünün önerdiği lisans sistemlini 
uygulaması ve mevzuattaki boşluğu doldurma 
yöcıünlden temennilerine uyan eski hükümetin, 
müzakere ettiğimiz kanun tasarısının hazırlan

masında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
gerekçenin 3 ncü sayfasında, «Mevzuattaki boş
lukların doldurulması bugünkü beyanname sis
temi yerine mazideki tecrübelere müsteniden 
1953 Protokolü ve 61 Tek Sözleşmesi içinde 
mütalâa edilmiş bulunan lisans sisteminin ika
mesi ile belki tamamen olmasa bile büyük mik
yasta mümkün ola oı lecektir. Bu maksatla ka
nun tasarısı hazırlanmıştır» demektedir. Bu ta
sarıdan maksadın ne olduğunu görüyoruz. Sa
yın Bakanın burada açıkladıkları gibi, «Geç 
kaldık, artık lisans sistemine devam edemeyiz» 
diye bir görüşü muteber ve itibarlı saymaya 
maddeten imkân yoktur. 

Bu tasarı, önümüzdeki tasarı afyon üretimi
nin tahdit değil - bakın gayet açıkça ifade edi
yor - fakat tanzim etmek, ihracatımızı geliştir
mek, üretimin az da olsa bir kısmının meşru 
olmıyan pazarlara sızmasını önlemek, küçüm-
senmiyecek bir döviz kaynağımızı muhafaza et
mektedir» demektedir. Sayın senatörler bu he
deflerle beraber olmamak mümkün olabilir mi? 
Bu nedenle 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ka
nununun 7268 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddeleri tasarı
daki yönde yeniden değiştiriliyor ve bir madde 
ekleniyor. Şayet hakikaten eğer biz, tamamen 
Hükümet kesin kararlı ise Türkiye'de haşhaş 
ektirmiyecek ve afyon ürettirmiyecek ise o za
man bu kanunu sevk etmenin, çıkarmanın ge
reği yoktu, eski mevzuatla 1972 sonuna kadar 
idare ederdik. 

Tarım Bakanlığından birtakım yetkiler alı
nıyor, Toprak Mahsulleri Ofisine veriliyor, va
tandaşlar, hashas ekicileri birtakım yeni vazife
ler, mükellefiyetlere zorlanıyor. Bunları niye 
yapıyoruz? Sayın arkadaşlar bunların gereği 
yok. Tabiî burada şu gerçeği itiraf etmek mec
buriyetindeyim; aslında Hükümet bu kanunu 
sevk ettiği zaman ha°.haş ekimini ve afyon üre
timini Türkiye'de tamamen durdurmak niye
tinde değildi. Her halde sonradan ne olduysa 
bir rüzgâr etsi onun tesiri ile durduruldu. Zira 
15 . 6 . 1970 te Millet Meclisine gönderilmiş 
olan tasarı Meclisteki müzakerelerde bâzı dü
zeltmeler yapıldıktan sonra 22 . 6 . 1971 de 
Senatoya sevk edilmişti. Tasarı henüz Senato 
Geçici Komisyonunda incelenmek için ele alın
madan önce bir de baktık ki Hükümet Tarım 
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Bakanlığının teklifi ile - Tabiî Sayın Tarım Ba
kanına bilahara soracağız, nedir bu, hangi ge
rekçe ve zaruret kendilerini mecbur etmiş? -
27 . 12 . 1966 tarih ve 812 sayılı Kanuna ek 
Sözleşmenin 22 nci maddesine göre 1972 Son
bahar devresinden itibaren haşhaş ekimi ve af
yon üretimini 29 . 6 . 1971 tarihinde yayınla
dığı bir kararnamede yasaklamıştır. 

Sayın senatörler, Hükümet programının 14 
ncü sayfasında asayiş ve güvenliğin sağlanması 
başlığı altında, «Bütün dünya kaçakçılığının her 
şeyden önce insanlık duygularını incittiği inan
cında olan Hükümetimiz bu mesele üzerine 
önemle eğilecektir. Afyon üreticilerine - gerek
çeyi buradan yakalıyoruz, insanlık duygularını 
incitiyor - afyon üreticilerine daha iyi bir geçim 
alanı gösterilecek ve desteklenecektir» hükmü 
yer almaktadır. Hükümette görev alan sayın 
üyelerden hiçbirisinin daha önce haşhaş ekimi 
ve afyon üretiminin durdurulması yönünde 
her hangi bir faaliyetine tanık olmadığımız için 
Hükümet programındaki bu damdan düşmüş 
gibi görünen hükmü biz bir hayli yadırgamış, 
reformcu, milliyetçi, her türlü bağımsızlıktan 
yana gördüğümüz Hükümete yakıştıramamış-
tık. 

Her ne kadar Hükümet programında yer al
mışsa da bütün dünya afyon kaçakçılığının in
sanlık duygularını incitmesinin karşılığı tedbir 
olarak Türk haşhaşının kökünün kazınmasının 
bir politika olarak benimsenmiyeceğini ümit ve 
temenni etmiştik. Yanılmışız; yüz yıllarca haş
haş ©kimi yapan ve afyon üreten çiftçilerimiz, 
bunun ticaretini yapan esnafımız, tüccarımızın 
elleri böğürlerinde kalırken, Türk ulusu da ken
disine devamlı döviz sağlıyan bir doğal kayna
ğını ebediyen kaybetmekle karşı karşıyadır. 

Bu yapılan propagandaların ve telkinlerin 
etkisinde kalan iran da bir zamanlar insanlık 
duygusunu rencide ettiği gerekçesi ile 1953 yı
lında haşhaş ekimi ve afyon üretimini durdur
muştu. Ama 16 yıl sonra baktık ki, iran bunu 
tekrar serbest bıraktı. Neden acaba? Bu misal 
tipik bir örnek teşikl etmiyor mu? iran'ın dö
viz antresine baktığımız zaman haşhaş ekimi 
ve afyon üretiminin durdurulmasının iran'a 
çok pahalıya mal olduğunu görüyoruz. Bu zo-
runluktur ki, iran'a tekrar haşhaş ekimi ve 
af yen üretimini serbest bıraktırmıştır. 

Tabiî iran ile aramızda bir fark var, o 
NATO üyesi değil, biz NATO üyesiyiz. Ara
mızdaki yegâne fark bunda tezahür ediyor. 

Sayın senatörler, biliyorsunuz Amerika'dan 
Türkiye'ye LSD, Marihuana gibi uyuşturucu 
maddeler satılıyor. Bunların açık veya gizli it
hali önlenemiyor. Amerikan sigaraları önlene
miyor, Amerikan malzemeleri önlenemiyor; bü
tün bunlar serbest. Bunları kısıtlamak için 
rica ettiğimiz Amerika'nun bir karşı tedbir al
dığını da pek görmüyoruz. Ama bakıyoruz Türk 
Hükümeti birden bire çok cemilekâr oluyor ve 
tüm haşhaş ekimini bir kararname ile durduru-
veriyor. Tabiî bu meselâ son zamanlarda bası
na intikal ettiği gibi bâzı köylerimizde bu sen
tetik uyuşturucu maddeler - tabiî şimdi uyu
tucu ilâçlar şeklinde olanlarını arz ediyorum. 
Nembutal ve benzeri gibi - afyon ve esrarın yeri
ne çok kullanıldığını görüyoruz. Nitekim me
selâ 600 nüfuslu bir Ege köyünde yılda 25 bin 
liralık nembutal kullanılmış olduğunu açıklar
sak Türkiye bugün için belki 4 - 5 milyon Türk 
lirası karşılığında kodeinli haşhaş, yani afyon
lu müstahzar ithal ediyor. Tam yasakladığı
mız takdirde bu durum Türkiye için hem bir 
döviz kaynağını kaybetme, hem de, 600 bin 
haşhaş ekimi yapan vatandaşın alıştığı bir zi
raat türü gelirini kaybetmesi olacak. Aynı za
manda böylece Türkiye'yi ileride ne tür ilâçla
rın kaçakçılığının kaplıyacağını da dikkate al
mak lâzımgelir kanısındayız. 

insan sağlığına saygı duymamak, onu alış
tığı bâzı kötü alışkanlıklardan kurtarmaya 
yardımcı olmayı düşünmemek elbette akla ge
lemez. Bu yolda Hükümetimizin ve diğer ülke 
yöneticilerinin aldığı ve alacağı her türlü ön
leyici, düzeltici tedbiri yürekten kutlar ve say
gı duyarız. Ancak, Amerika'daki 500 bin kişi
nin alıştığı kötü bir alışkanlıkta en çok altmış 
günlük bir etkisi olduğu, hemen hemen riyazi 
bir gerçek olarak ortada iken, sadece 7 ilimiz
de 89 bin çiftçi ailesinin - ki yuvarlak hesap 
500 bin Türk köylüsünün - yegâne ve asıl ürü
nü olan ve onun aynı zamanda yağından, küs
pesinden, yakacağından da faydalanarak ya
şamasından temelli mahrum ve yoksun bırak
mak istemeyi haklı ve aynı zamanda insani bul
mak, kendimizi son derece zorlamamıza rağmen 
mümkün görememekteyiz. 

Sadece Toprak Mahsulleri Ofisinin 1971 yı
lında haşhaş ekicilerinin buraya satacağı haş-
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haş ürününü esas alıp onun üzerinden haşhaş 
üreticisine tazminat ödemeyi prensibolarak 
kabul etmek son derecede hatalıdır. Zira Top
rak Mahsulleri Ofisi, haşhaşın sadece sakızını 
alır. Onun dışında beşyüzbin kişinin ürettiği 
ve omda geçimini sağladığı yağ ihtiyacı, yaka
cak ihtiyacı, tarlasına gübre ihtiyacı, hayvan
larının besin ihtiyacı ve hattâ birçok alanda 
ilâç olarak kullandığı haşhaşın yerini alacağı 
ilâç parasını kim karşılayacak? Bu hususların 
Hükümetçe ve büyük dostumuz Ameria Birle
şik Devletleri tarafından düşünülmediğini gö
rüyoruz. 

Ocak 1970 te Amerikan Temsilciler Meclisi 
Suçlar Komitesi ilgilileri bir açıklama yaparak, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümet yetkili
lerinin yılda 5 milyon dolar ödiyerek Türkiye'
deki afyon ürününü tamamen satmalmak su
retiyle bir numaralı afyon kaynağının kökünü 
kurutmaya karar verdiğini ifade etmişlerdir. 
Her halde Sayın Erim Hükümetinin bu etki 
altında som ikili anlaşmayı yaptığı anlaşılmak
tadır. 

Sayın senatörler, Türkiye'de halen yedi ili
mizde bu haşhaş ekimi ve afyon üretimi yapılı
yor. üretimin 63 tona düştüğü yahut da bu se
ne 1971 yılında, hava şartları coğrafi şartlar 
belki müsait belki değil, onu bilemiyorum. Bir 
miktar ton olarak Toprak Mahsulleri Ofisine 
sadece sakızını verecek. Ve bunu kıstas1 olarak 
alarak Hükümet haşhaş ekimi yapan çiftçiye 
yeni tür bir samayi bitkisi yetiştirinceye kadar, 
yahut burada sanayi altyapı tesisleri kurulun
caya kadar, - öyle diyor gerekçede - yahut da 
oradaki üreticileri başka bölgelere göç ettir
mek suretiyle bunun ihtiyacını, gelir kaybını 
tazmin edeceğini söylüyor. Peki bu tazmin - bi
raz önce de arz ettim - sadece afyon sakızı üze
rinden tazmin kıstası yanlıştır. Çünkü noksan 
olur. Haşhaş üretimi yapanların diğer yan 
ürünlerinin değerini kim ölçecek, kim değer
lendirecek? Bu muallâkta kalıyor. 

Sonra bakıyoruz 1952 yılında 42 ilimizde 
haşhaş ekimi yapılıyordu, ve o zaman meselâ 
Toprak Mahsulleri Ofisi 465 ton afyon sakızı 
©atmalmışken, Amerika'nın horlaması sonucu 
derece derece illerin miktarı tahdit edilmek su
retiyle üretim 1966 da 139 tona, 1970 te 63 tona 
düşürüldü ve şimdi bu ton üzerinden veya 1971 
mahsulü ne olursa belki 120 ton civarında ola-
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cak, bu miktar tom üzerinden afyon sakızı için 
çiftçiye bir bedel ödiyecek. Tabiî bu da karar
nameye baktığımız zaman - müsaade ederseniz 
o noktayı buradan arz eldeyim. - kararnamenin 
üçüncü maddesi diyor ki : «Tarım Bakanlığı
nın teklifi, Bakanlar Kurulu kararı ile müna
sip bir tazminat verilir.» Demek M, münasip 
bir tazminat verilecek. Toprak Mahsulleri Ofi
sine sattığı afyon sakızının tam tutarının be
deli üzerinden değil de şartlara göre, duruma 
göre münasip bir tazminat verilecektir. Tabiî 
eğer aksine ise çok değer verdiğim Sayın Ba
kan arkadaşım - aksi tesadüf bu konuda hep 
karşı karşıya geliyoruz - açıklığa kavuşturursa, 
ben yanılmış olmayı çok arzu ©derim. 

Peki daha önce bu yedi ilin dışında haşhaş 
ekimi afyon üretimi yapan diğer 35 ilimizdeki 
haşhaş ekimi yapan üreticinin şimdiye kadar 
uğradığı ve bundan sonra da devam edeceği an
laşılan zarar ve ziyanını kim karşılayacak Sa
yın Senatörler? Hükümete soruyorum, 42 ili
mizde haşhaş ekimi ve afyon üretimi yapılır
ken, geri kalanları çeşitli rica, veya Şaşkınlık 
yapmış bir Adliye Bakanının ceza verme teh
didi gibi birtakım hareketleri, yahut yardım
ları kısarız falan gibi birtakım şeylerle kısıt
lamışız. Konuşmamın başında da arz etmiştim, 
Merzifon bölgesi Amasya bölgesi en iyi haş
haş türünü yetiştiriyor, o bölgelerden hep kısıt
lamışız, vatandaşlarımızı başka geçim kaynak
larına zorlamışız. Tam yedi vilâyete düşünce, 
rrlkiarı da azalmış Amerika geçmiş karşıya ve
ririm beş milyon dolar - tabiî bu Amerika'nın 
tazmin edeceği miktarın ne olduğunu da bil
miyoruz, Komisyonda Sayın Bakana sordum, 
«Duruma göre takdir edilecek.» dediler, her 
halde hatırımda yanlış kalmadıysa. Miktarın 
me olacağını bilemiyoruz - Ama biraz önce oku
duğum belge beş milyon dolar diyor. Geçen gün 
gazetede Sami Kohen'in Amerikan Dışişleri Ba
kanı ile yaptığı bir konuşmadan muttali oldu
ğuma göre 30 - 35 milyon dolar deniyor, tabiî 
zannetmiyoruz ya. Her halde beş milyon do
lar civarında bir miktarda olacak; o da olabi
lirse. 

Evet bu 42 ilimizde haşhaş üretimi yapan, 
şimdi yedi ilinkini veriyorsunuz geri kalan 35 
ilimizdeki haşhaş üreticilerinin zarar ve ziyanı
nı kim karşılayacak? Amerika Birleşik Devlet
leri mademki bu kadar insaniyetseverdi, neden 
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42 ilin tüm üreticisinin üretimini esas olarak 
kabul etmedi de sadece üretimi düşürülmüş ve 
sınırlandırılmış olan yedi ilimizi anlaşma için 
esas almıştır? Ve hepsinden öteye de Hükümet 
buna nasıl rıza göstermiştir, cidden anlaşıla
mamaktadır. Sonra bu bölgelerde çiftçi, haş
haş sakızı dışında onun yan ürünleri olam haş
haş yağı v. s. üzerinde geçimlerini sağlıyan va
tandaşlarımızın durumu ne olacak? Yani bu
nun ticaretini yapanlar, haşhaş yağı fabrika
törleri var. Bunun ticaretini yapanlar var. Ka
buklarını, saplarını yabancılara Avrupa'ya ilâç 
ve sanayi ülkelerine satan tüccarlar var. Bir
takım aileler geçimlerini böyle sağlıyor. Bun
ların durumu... Kararnamede buna ait bir hü
küm yok. 

(Sonra kararnameden ziyade kanun gerek
çesinde Amerika'nın, haşhaş ekimi ve afyon 
üretimi kısıtlanmış bulunan çiftçiler yeni bir 
gelir kaynağı buluncaya kadar; Amerika'
nın, zararlarını tazmin edeceği ve bu tazminin 
hibe şeklinde olacağı ifade ediliyor. Burada 
akla şöyle bir soru geliyor; peki, bu vatan
daşların yani bir gelir kaynağı bulduğunu 
kim tâyin edecek?. 

Şimdi Amerika malî bir krizs girdi, para
sının değerini düşürüyor, yardımları kısıtlı
yor,, birtakım yeni durumlar meydana geli
yor. Farzı muhal 5 milyon dolar dsdi, şimdi 
kısıtladı bunu, düşüyor 2 milyona.. Peki, 
1 sene sonra ne olacak bu vatandaşların hali 
ve kaç sene alacak? 

iSonra hangi fiyatı esas alıyor; çiftçinin 
1971 yılında Toprak Mahsulleri Ofisine teslim 
ettiği afyon sakızının değerini.. O yan ürün-
rin hepsi haraya gidiyor, vatandaşın elleri 
havada kalıyor. Çünkü onun değerini nasıl ve 
nereden karşılıyacağmı gösteren ne kanunda 
ne de kararnamede bir ifade yok. Bir sene 
sonra Amerika : «Türk vatandaşları hakikaten 
çok çalışkan, haşhaş ekimini yapan çiftçi
ler yeni gelir kaynağı buldular, tebrik ede
riz, artık yardım etmemize lüzum yoktur.» 
derse, ne yapacağız sayın senatörler? Ben 
zannetmiyorum ki, ikili Anlaşmada miktar, sı
nır ve zaman tahdidi gibi bir hüküm nıevcu-
dolsun. Varsa, Sayın Bakan arkadaşıımızdan 
bunu burada açıklamasını özellikle rica ediyo
rum. 

Sonra, ben zaman tahdidi olmadığını şu
radan da anlıyorum. Fiyatlar dünyada devamlı 
olarak yükselirken,, ben niye zorla hem baba
sından, atasından yıllarca öğTenegeldiği çjift-
dimin haşhaş ekimini durduruyorum, hem de 
onun 1971 yılında Toprak Mahsulleri Ofisine 
vsrdiği sakızın bedelini değer alıyorum? Eğer 
tazmin edilmek 3 sene devam edecekse, 5 sene 
devamedecekse; bu bedelin de muayyen bir 
ölçüde, hiç olmazsa Türkiye'deki hayat paha
lılığı oranında artmış olması lâzım. Tazmin 
edilmenin o şekilde bir hüviyet alması lâzım. 
Bunlar, hepsi muallâkta kalan konular sayın 
senatörler. 

Gerekçede, üreticinin zararları «Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından ekimi yasakla
nan 7 ildeki arazide..» tâbiri geçmektedir. Sa
yın senaltörier, gerekçede maalesef bu hüküm 
aynen böyle geçiyor. Tekrar arz ediyorum, 
dikkatinizden kaçıyor her halde; «Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından ekimi yasakla
nan..» Türk Hükümeti yasaklamamış, gerekçe 
öyle diyor. «Amerika Birleşik Devlet-feri tara-
findan ekimi yasaklanan..» Tabiî bu ibarenin 
gerekçeye bir zühul eseri olarak girdiğini ka
bul ediyoruz. Bunu benimsemeye maddeten im
kân yok. Çünkü hiçbirimizin bağrm!#ı!V an
layışımızla, Atatürk'ün istediği bağımsızlık 
anlayışı ile zerre kadar bağdaşmıyacak kanısın
da olduğumuzu zannediyorum. 

Dünyada haşhaş ekimî ve afyon üretimi ya
pan yegâne ülke Türkiye olsa ve sentetik uyuş
turucu maddeler de hiç yapılmamış olsa belki o 
zaman Türkiye'de haşhaş ekimi tamamen ya-
saklanabilirdi. Oysaki durum tamamen bunun 
zıddıdır. Halen dünyanın en büyük afyon üre
ticisi Hindistan'ın 1953 protokolüne ve Tek 
Sözleşmesine tamamen uyması, özellikle lisans 
sistemini uygulamasından dolayı Birleşmiş Mil
letlerin ilgili komisyon ve misyonları tarafın
dan örnek olarak gösterildiğini aynı kanunun 
gerekçesinde hep beraber okuyoruz. Aynı ko
misyonlar lisans sistemini uygulayan Hindis-
tana övgü düzüyorlar, örnek olarak dünyaya 
gösteriyorlar. Eh Türkiye'den tüm yasaklanma
sını istiyemezler. isteseler de haklı olamazlar. 
Konuşmamın başından beri arz ettiğim esbabı 
mucibeler muvacehesinde tarihî gelişim içeri
sinde son derece sakıncalı bir davranıştır, uyul
maması lâzımgelir kanısındayım. 
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O halde, Türkiye haşhaş ekimini ve afyon 
üretimini tüm yasaklıyaoağı yerde, müzakere 
ettiğimiz yasa ile beraber lisans sistemini uygu
lamak suretiyle hem uluslararası mezkûr söz
leşme ve protokollere uygun olarak hareket et
miş olur, hem de önemli ve devamlı bir doğal 
kaynağını değerlenîirmeye »devam edebilirdi. 
Nitekim Hindistan, kaçakçılık oluyor veya öy
le iddia ediliyor diye, ülkesini zengin ve ve
rimli bir doğal kaynaktan mahrum etmemiştir. 

Türkiye, değil haşhaş ekimi ve afyon üre
timini tatil etmek, durdurmak, bilâkis teşvik 
etmek ve devlet afyon ve alkaloitler sanayii iş
letmesini kurmak ve böylece ham afyon değil 
alkaloitler ihracetmek yolunu tutması ulusal 
çıkarlarımız bakımından uygulanması gereken 
en akılcı bir politika olduğu kanısındayız. 

Halen büyük ve üstesinden gelemediğimiz 
işsiz kütlelerine yenilerini katmanın mantıki 
bir gereğini görememekteyiz. Şayet hükümet 
Amerikan yetkilileri gibi cidden çok büyük 
çapta afyon kaçakçılığı yapıldığına inanıyorsa, 
bu takdirde de haşhaş ekimini tamamen yasak
lama yerine, haşhaş ekimini ya Devlet Üretme 
Çiftliklerinde üretmeli veya nasıl olsa toprak 
reformu yapacak va'dettiğ, onun için Anayasa 
değişikliğine gidiyoruz, o halde öncelikle bu il
leri ele almak suretiyle oralardaki haşhaş eki
mi ve afyon üreticilerini kooperatifler halinde 
organize etsin. Bu suretle Birleşmiş Milletler 
komisyonlarının, yasaların ve protokollerin is
tediği denetim ve kontrolü çok büyük ölçüde 
karşılamak hem de doğal bir kaynağımızı geliş
tirmek, devam ettirmek imkânına sahiboluruz. 
Hükümetin bu yola gitmemesinin mantıki gere
ğini hakikaten anlıyamiyorum. 

Sayın senatörler, kanımızca, bütün bu yol
lar halen 7 ilde değil haşhaş ekimine en müsait 
verimli illerimizdeki ekicilerimizin üretimleri
nin devamını sağlıyan, İMirkiye'ye çok az bir 
yatlrlmla büyük döviz kazançları temin eden 
Ve ilâç sanayiimizi geliştiren ve Türk ulusunun 
coğrafyasının hediyesi olan «esmer altın» dan 
yoksun bırakmıyan, ulusal çıkarlarımıza en uy
gun hareket tarzı olduğu kanısındayız. 

Saygılarımla. (M. B. G-. ve C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

SUPHİ KARAMAN (Tapiî Üye) — Sayın 
Başkan, müzakerenin usulü hakkında çok kısa 
feâr mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ufcul hak
kında. 

Millî Hava Sanayiimizin kurulması ve Türk 
i Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi hakkında

ki kanun teklifine açık oylarını kullanmamış 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; benden önce konuşan 
arkadaşımız Sayın Suphi Gürsoytrak'ın konuş
masını dinledikten sonra Sayın Başkan sanırım 
ki, Grupumuz adına söz vermediklerine üzül-

\ müşlerdir. Bu derece güzel hazırlanmış bir ko
nuşmanın grup adına yapılmış olması her halde 

• çok daha iyi olurdu. Bu konuşmanın grup adı-
| na yapılması ya da yaptırılmaması hakkında, 

bizim grup arkadaşlarımızla, Sayın Başkan ara
sında yapılan tartışma cidden biraz ağır 
oldu ve afyon konusunun tartışıldığı "bir oturum
da hakikaten afyonlarımızı patlatmış gibi gös
terdi bizi. 

Şimdi Yüce Senatoda grup adına isteklerin 
grup başkanları tarafından yazılı olarak isten
diğini Sayın Başkanımız iddia ettiler. Başkan
lık Divanının müzakereleri sükûnetle idare ede
bilmesinin şartlarından birisi Tüzük içerisin
de hareket etmektir. Tüzükte olmıyan bir hu
susu; «Sen Tüzükte bunun böyle olduğunu bul.» 
demek, iyi olmıyan bir davranışı, haksız bir 
davranışı suimantığa teslim etmek demektir. Bu 
yanlış bir tutumdur. 

Şimdi İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasında : 

«Başkan, söz alanların adlarını sırası ile ku
rula bildirir. 

Komisyon veya grup adına söz istendiği tak
dirde, komisyon başkanı veya sözcüsü ile grup 
başkanı veya sözcüleri sıraya ba^lı değildirler.» 
diye bir hüküm vardır. Sözcülerin ne şekilde 
söz istiyeceklerine dair olan hüküm, 55 nci mad
denin ilk fıkra smdadır : 

«Hiçbir üye, önceden ismini yazdırmadan 
yahut birleşim esnasında Başkandan izin alma
dan söz söyliyemez.» 

Bundan başka İçtüzüğümüzde Sözün nasıl 
isteneceğine dair bir kayıt yoktur. Aslında, di
ğer başkanvekili arkadaşlarımız ve Senatonun 
Sayın Başkanı, Tüzüğü böyle anlamaktadırlar 
ve böyle uygulamaktadırlar. Çoğu kez burada 
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bir gruptan iki arkadaş kalmaktadır, birisi kal
kıp grup adına söz istemektedir. Ne grup baş
kanı ne de grup yönetim üyeleri burada bulun
mamaktadır ve uygulama böyledir, ama yalnız 
Saym Başkanımız, cidden - bütün gruplara -
yalnız bize değil - bunu bÖ3?le uygulamaya ça
lışmaktadır. O takdirde Başkanlık Divanının 
müzakereleri yürütme yönteminde bir yanlışlık 
var demektir. Başkanlık Divanının evvelâ bunu 
açıklığa kavuşturması lâzımdır. Tüzük sarih
tir. Bugünkü Başkanımızın özel bir metot uy
gulamış olması, grup sözcülerini âdeta kendi
sinin tâyin etmesi gibi, grupların hattâ grup 
sözcüsü arkadaşlarımızın söz hürriyetlerini kı
sıtlama anlamına gelir. 

Bu bakımdan, öncelikle istirham ediyorum, 
Başkanlık Divanı bu uygulamanın nasıl olaca
ğını bütün başkanvekili arkadaşlarımız arasın
da ve Başkan arasında yeknesak bir hale geti
rilmesinde zaruret vardır. Aksi halde bu türlü 
bir konuşmada, bugün de görüldüğü gibi, Sayın 
Başkan grupların sözcülerini tahdidetmektedir, 
sözlerini kısıtlamaktadır. Dolayısiyle, söz hür
riyetinde, kürsü hürriyetinde çok yanlış bir tu
tum meydana gelmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Karaman, bir daha arz 
etmek zorunda bıraktmız bendenizi; okuduğu
nuz Tüzük maddeleri, herkesin grup adına söz 
istiyeceğine dair bir hüküm taşımamaktadır. 
Aksine, Başkandan söz alınmak suretiyle konu
şulacağını zatıâliniz burada 55 nci maddeyi oku
mak suret^le beyan ettiniz. 

Herkes grup adına kendiliğinden söz iste
mek hakkını haiz olsa idi, o zaman grup yöne
tim kurullarına, grup başkanlarına ve grup 
başkanvekillerine lüzum kalmazdı. Herkes ken
di kendine grup adına konuşuyorum diye ida
re eder giderdi. 

Binaenaleyh, grup yönetim kurullarının ve 
bilhassa grupları temsil eden grup başkanları
nın ve başkanvekillerinin grup adına konuşa
cak kimseleri tâyin etmesinden tabiî hiçbir şey 
yoktur ve ben bu tatbikatı öteden beri hiçbir 
grup farkı gözetmeksizin böyle tatbik etmek
teyim, ancak bir farkla, onu da arz edeyim; 
grup başkanları ve grup başkanvekilleri kendi
liklerinden grup adına söz istedikleri takdirde, 
yazılı müracaatı talebetmemekteyim haklı ola

rak, çünkü onlar gruplarını temsil eden zevat
tandır. 

Ancak; grupun her hangi bir üyesi grup 
adına söz istediği takdirde, bilâhara grupu il
zam etmezdi münakaşasını ortaya çıkarmamak 
ve o konuşanı veya grupu müşkül durumda bı
rakmamak için, ben bunu Tüzüğe uygun ola
rak, öteden beri tatbik ettiğim bir usul olarak, 
bundan böyle de tatbik edeceğim. 

Arz ederim. 

Saym Mete, buyurunuz efendim. 
MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım, 
Millî Birlik Grupu Sözcüsü Sayın Suphi Gür-
soytrak'm çok iyi bir araştırma sonucu °lan> 
mükemmel konuşmasından sonra söz almanın 
gereksiz olduğu kanısındayım. Bununla beraber 
birkaç noktaya değinmek için huzurunuzu iş-
gay ediyorum. 

Evvelâ işin aslında bir gariplik var. Kanun
la gerekçe birbirini tutmuyor arkadaşlar. Ge
rekçe diyor ki; «afyon ekimi kaldırılmıştır.» 
Kanun da diyor ki; «afyon ekimi şu usuller asa
sında yapılacaktır.» Sayın Bakan çıktılar, haki
katen çok müşkül bir durumdu; «evet kaldırıl
dı ama, bir sene ekilecek ya biz onun için ha
zırladık» dediler. Yok beyefendiler. Bir sene 
afyon ekilecek diye kararname ile, Sanayi ve 
Ticaret Bakanının emirleri île, nasıl ekileceği
ne dair 3 - 5 tamimle halledilecek bir konu için 
Mecisler işgal edilmez. Böyle bir kanun çıka
rılması konusu, ne teamüle uygundur, ne de 
lüzum vardır. Aslında büyük bir çelişki var. 
Ama, bakın, ne yapsın? Bana kalırsa başka söy-
liyecek sözü yok. Onun için çıktı, «nasıl olsa bîr 
sene ekilecek, bımu bunun için getirdik» dedi. 

Şimdi, eğer bu çelişki olmasa idi, daha ev
vel konuşan arkadaşlarım ve Sayın Gürsoytrak 
kalkıp afyon ekiminin gerekliliği gereksizliği 
hakkında burada bir görüşme yapamazlardı. O 
deminki çok güzel konuşmayı dinlemek imkânı
nı bulamazdık. Mademki; şu gerekçede afyon 
ekiminin kaldırıldığından bahsediliyor, kanun 
hakkındaki fikirlerimi söyliyeyim, esas oraya 
döneceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun geç kal
mış bir kanundur. Afyon ekimi yapılan memle
ketlerde bu ve buna benzer kanunların çok da-

I ha önceden çıkarılmış olması gerekirdi. Bu çok 
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geç kalmış bir kanundur, lüzumsuz bir anda çı- I 
karılan bir kanundur. Birkaç seneden beri ha
zırlanıyordu, ancak yetişmiş. Her halde geri de 
alınmadı ve geldi. Onu hükümet bilir, biz şimdi 
onun üzerinde durmıyalım. ! 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçede diyor 
ki; «uyuşturucu maddeler insanlar için tehlike 
teşkil ettikleri için...» ve saire ve saire gidiyor. 
İnsanlar için tehlike teşkil eden daha birçok 
şey var. Kaldı ki, bu tehlikeyi de, Sayın Gür-
soytrak ve diğer arkadaşlarım çok güzel ifade 
ettiler, yalnız Türkiye sağlamıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de afyon 
ve bunun müştakları olan morfin, eroin ve saire 
kullanılmadığını iddia edersek kimse bizi hak
sız göremez. Çünkü, morfin ve eroin kullanı
lıp kullanılmadığı tahminden öteye gidemez. 
Bir tek şartla ki; o da polis ve hastane kayıtla
rından anlaşılır. Geçen yıl Türkiye'de poliste ve 
hastanelerde bir tek morfinman ve eroinman 
teslbit edilmemiştir. Kesin olarak İfade ediyo
rum, yetkililer bunu söyliyebilirler. Dünyada 
salgın halinde kullanılırken ve birçok devletler 
bunu hoş görürken, örneğin İsveç, mahkûm et
tiğimiz vatandaşları dolayısiyle bizi boyuna 
ayıplarlar, Türkiye'ye turist göndermemeye 
çalışırlar, birçok devletler hoş görürken bol 
miktarda ekilen ve elde edilmesi mümkün olan 
Türkiye'de morfinman ve eroinman yok. Uyuş
turucu madde kullanan hiç yoktur demiyorum, 
kullanan var. Bizde daha çok esrar ve birtakım 
ilâçlardan bahsedilebilir. Yani, bunlar da öksü
rük ve uyku ilâçları. Nembutal en çok olanı, 
artık bu esrar kadar yayılan bir ilâç; ben tam 
bilmiyorum artık, benzelpirin falan böyle bir
takım şeyler var. Üzerinde biraz çalıştığım za
man öğrendim, eskiye nisbetle uyuşturucu mad
de kullanan genç artmıştır ve daha çok, ilâç
lar kullanılmak sureti ile bu yapılmaktadır. 
Biz bunun kontrolünü yapsak, Türk gençliği
ni bundan kurtarmaya çalışsak, Türkiye için 
her halde biraz sonra arz edeceğim afyon eki
mini yasaklamaktan çok daha faydalı oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika Birleşik 
Devletlerinde bunun müptelâsı çok fazla oldu
ğu için yasaklandığı artık açık açık gerekçeden 
anlaşılıyor. Türkiye'den değil, Amerika Birle
şik Devletlerinde bunu çok kullanan var; öyle 
ise bunu Amerika Birleşik Devletleri bir millî 

mesele yapmış, bir seçim meselesi yapmış, bir 
kamu oyu meselesi yapmış ve Türkiye'de bu
nu yasaklamayı göz önüne almış, para verip 
satmalarak bunu yasaklatıyor. Peki, acaba 

[ Türkiye'de afyon ekimi yasaklanınca Ameri
ka'da uyuşturucu madde kullananlar azalacak 
mı? Katiyen arkadaşlar. Yok .Biraz evvel Sa
yın Gürsoytrak çok güzel ifade ettiler, ben 
uzun, uzun bu konuda huzurunuzu işgal etmi-
yeceğim. Bende de bâzı rakamlar var; ama söy-
lemiyeceğim, çoğu aynı şeyler. Türkiye'den ya
pılan kaçakçılığın Amerika'da uyuşturucu mad
de kullananların ihtiyacının % 5 imi dahi kar
şılamadığı belli, uyuşturucu madde kullananla
rı kasdetmiyorum. Sayın Gürsoytrak'la bir nok
tada anlaşmazlığa düşüyoruz. O dediler ki; 
«Amerika'da halen 180 bin, filân yerlerdekiler-
le de beraber 500 bin uyuşturucu madde kulla-

I nan var...» Hayır. Morfin ve eroin kullanan 500 
I bin. Muhterem arkadaşlarım, sizler de bazan 
I gazebelerde, dergilerde, ilmî makalelerde oku-
I yorsunuz. Amerika'da toplum bilimle uğraşan 

sosyologlar, doktorlar ve polis konuları, vaka
ları ile meşgul olan bâzı zatların yazdıkları ya
zılara göre Amerikan gençliği arasında uyuş
turucu madde kullanma oram korkunç bir nis-
het8 yükselmiştir. Ben % 60 deyenlere rastgel-
dim arkadaşlarım, Amerikan gençliğinin sayı
sını da düşünürsek; bu 500 bin rakamı sadece 
morfin ve eroin için kullanılabilir. Morfin ve 
eroin kullananların dahi, o LSD 1er falan de
ğil, mariühanalar değil, morfin ve eroin kulla
nanların dahi ihtiyaçlarının % 5 ini Türkiye'
den yapılan kaçakçılık karşılamazken Ameri
kalımı bu kadar bunun üzerinde durmasını ben 
bir seçim mevzuu addediyorum. Onların da 
kendine göre birtakım problemleri var, kamu 
oyu bunun üzerinde fazla duruyor. Birtakım 
neşriyatlar meşriyatlar, Türkiye'den geliyor, 
% 80 i geliyor falan; inanıvermişler. Bir bas
kın sonunda birkaç da makale yazılınca bunun 
üzerinde durmuşlar. Yoksa Türkiye'de afyon 
ekimi yasaklandığı takdirde Amerika'da mor-

I fin ve eroin kullananların sayısı azalmıyacak-
tır ve bunlar mutlaka yine bulacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yılın sonla
rında, Ekim veya Kasım ayında toplanan Av
rupa Konseyinde Hukuk Komisyonunda bu ko
nu getirildi ve bu afyon ekiminin kısıtlanması, 
sahasının daraltılması, satış ve kaçakçılığının 

I önlenmesi için ilgili devletlere uyarıda bulun-

649 — 
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ma hakkında bir karar sureti kabul edilmiş 
iken bendemizin müdahalesi ile, bir takririm
le, ki bu takrirde neleri ileri sürdüğümü arz 
edeceğim, bundan ekiminin kısıtlanması ve sa
hasının daraltılması ibareleri çıkarılmıştır. Sa
dece satış ve kaçakçılığının önlenmesi hususun
da ilgili devletlerin uyarılması diye karar su
reti Komisyonda kabul edildi, Koınsey de aynı 
kararı tastık etti. Burada ben 4 husus ileri 
sürmüştüm. Aynı hususları sizlere de arz ede-
yim : 

Türkiye'de afyondan çıkarılan uyuşturucu 
maddeleri kullanan insan yoktur. Bu kesin di
ye biraz evvel arz ettim. Elbette 3 kişi, 5 kişi 
yüzde oranı değildir. 36 milyona göre bir hiç
tir. Diğer devletlere göre bir hiçtir. Onun için 
yoktur diyorum. Belki 3 - 5 kişi vardır, adlî 
olaylara ve hastanelere intikal etmemiştir. 
Hem bunun bulunmayışı hem de kanuni müey
yidelerin Türkiye'de çok ağır oluşu, aynı za
manda Türk toplumunun bunu kınaması mev-
zuubaihistir. Başka memleketlerdeki durumu 
ara ettim, çocukları içtiği halde hiç aldırış et
miyorlar. örneğin; Amerika eski cumhurbaş
kanlarından birisinin kardeşinin, zannediyorum 
Adalet Bakanlığı, yapmış birisinin oğlunun 
uyuşturucu madde içerken yakalandığını ve 
mahkemeye verildiğini gazetelerde okuduk ve 
anası babası fazla ayıplamıyor orada. Biraz ce
miyet öyle. Başkaları bizi suçlamaya çalışıyor, 
onlar gönderiyor da ondan diyorlar. İsveç'te, 
Danimarka'da bizim aleyhimize hakikaten bü
yük neşriyat yapmak sureti ile, ne için mahkûm 
ediyorsunuz, bu keyfî bir şey, madem ki mem-
leektte de bulunuyor, orada almış benim vatan
daşım içmiş, ne için mahkûm ediyorsunuz? Di
ye, bizim aleyhimizde neşriyat yapmak sureti 
ile bir nevi teşvik yapıyorlar. Fakat, Türkiye'
de Türk toplumu afyon ve müştaklarının kulla
nılmasını çok ayıplar, kanun müeyyideleri ağır
dır. Bu sebeplerle Türkiye'de, Türk halkında bu 
maddeleri kullanma yoktur. 

İkincisi; ekim Devlet tarafından kontrol 
edilmektedir. Alım - satımı da Devlet tarafın
dan yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, en zengin bir ülke
ye gidiniz, örneğin bir elektronik malzeme al
mak için çaba gösteriniz, istediği sıkı tedbiri 
alsın, eğer bir milyon liralık bir elektronik 

malzemeye, küçük bir malzemeye siz 10 mil
yon verirseniz mutlaka kaçakçısını bulursunuz. 
Yani, bu marifet değil. Türkiye'deki de budur. 
Türkiye'de, milletlerarası uyuşturucu bilmem 
narkotik büroya mensup polisler der, gelir, biz
den birkaç polisle birleşir, giderler ,fakir köy
lüye, kilosunu 50 liraya, 100 liraya Toprak Mah
sulleri Ofisine zorla satan vatandaşa, birine, be
şine, onuna... Ama zorlar. Hepsi bunu satmaz. 
Fakir olduğu için satmaz... Ya?... İçinden birini 
bulur, uğraşır, uğraşır, 10 gün, 15 gün, 20 gün; 
günde 15 - 20 kişiye teklif eder, sonunda bir 
vatandaşı kandırır, kilosuna 500 lira teklif eder, 
1 000 lira teklif eder, 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo 
afyon alır, Türkiye'de afyon kaçakçılığı yapılı
yor diye dünyaya yayar. Değil arkadaşlarım, 
Türkiye'de afyon kaçakçılığı yapılmaz. Bâzı 
yetkili şahısların da teşvik ettiği, bazan yaka
larken, bazan da bunları teşvik ettiği vâkıdır. 
Ama, bu dünyanın her yerinde olduğu gibi bir 
suçtur ve bu suç oranı da Türkiye'de fazla de
ğildir. Afyon ve müştakları kaçakçılığı Türki
ye'de fazla değildir. Bunu en çok Fransızlar 
yapar. Suriye ve Lübnan aracılığı ile. Yani, Su
riye'de ve Lübnan'da esrar, afyon, eroin, mor
fin kaçakçısı çok fazladır. Bunların aracılığı ile 
ham afyon Marsilya'ya götürülür Marsilya'da 
fabrikasında imal edilir, ondan sonra Amerika'
ya götürülür. 

Muhterem arkadaşlarım, ben konseyde bım-
dacı bahsettim. Türkiye'de afyon ekimini değil, 
Marsilya'ya kaçakçılık yapanların ve Marsil
ya tâan Amerika'ya götürenlerin kontrol edil^ 
mesi gerekir. Yoksa Türkiye'de ıfyon ekimini 
kaldırmak ile bu kötü şeyin, bütün insanlar için 
artması çok büyük bir tehlike olan ve zarar 
veren bu uyuşturucu madde iptilâının, kulla
nılmasının önüne geçilemıeız. 

Sonra ben orada Türk halkının da bu ko
nuda çok hassas olduğundan bahsettim. Yanıl
mışım, yalnız onu da itiraf edeyim. Eğer bu 
ibareyi kullanırsanız Türkiye'de tepki görür. 
Bizim iç işlerimlize karışılıyor, bizim devletimiz 
bunu zaten konitrol ediyor, zaten tahdidefaniş-
tir. Siz ne karışıyorsunuz derler demiştim, ya
nılmışım. Şu kanunun gerekçesinde çok açıfc 
olarak zikredilen kelimelerden sonra Türk hal
kının bir tepki gösteraıiyeceğini ve orada hak
sız bir konuşma yaptığımı itiraf edelim. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir de bunun Tür
kiye'ye sağladığı ekonomik faydadan, yarardan 
bahsetmiştim. Sayın Gürs'oytrak çok güzel ifa
de ettiler. Yalnız katı rakamlar üzerinde kal
dığı için ve bir de şeyi değerlecıdiremediği için 
ben tam anlayamadım, iyice taMbettim, çıkan 
afyon miktarı ve bunun satışı ne kadar para 
tutuyor? Bu afyon ekilen yere biz başka bir 
ürün ektiğimiz takdirde ekicinin eline geçecek 
para oranı ne kadar düşüyor? Bunları da he-
saJbedip çıkarmak vardı, yapmamışlar ve o ka
dar giiiç bir hazırlık da gözden kacmıış olaîbilir, 
o zaman göreceğiz ki Türkiye afyonun yerine 
koyacağı başka bir bitki ile gerek orada ya-
şıyan halkının gerekse memleketin, devletin 
bu parayı sa.ğiıyamılyacağı ortaya çıkacaktır. 
Amerika'da afyon müştaklarını kullanan çok
tur diye Türkiye'min zarara girmesine, o sene
de verilecek 3 - 5 milyon dolar bu zararı kar
şılamayacaktır arkadaşlarım, hiçbirimizin gön
lü razı olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Sayın 
Gürsoytrak konuşurken benim en çok üzerin
de duracağım noktaya temas etti dedim, o da 
şu idi : Bir Gümrük ve Tekel Bakanı buradan 
aç:kça ifade etlti ki, Amerikan sigarası diye 
satılan, markalarını da söyledi Salem, Kent ve 
saire, buralar Amerikan sigarası değildir dedi. 
Yugoslavya'da Amerikalılar tarafından kuru
lan bir fabrikanın sigarasıldır dediler. Bakan 
bunları buradan ifade etlti. Peki, Yugoslavya'
da Amerikalıların kurdukları ve bizim memle
ketlimizle kaçak olarak bol miktarda giren bu 
sigaralar bize zararlı değil mi? Sağlık bakı
mından bırakalım, ondan da zararlı. Ya millî 
gelir bakımından?.. Biz kmdimiz tütün saitan, 
sigara imal eden bir ülkeyiz. Bunlar zararlı da-
ğil mi? Amerika bizle dostsa o da bunun önü
ne geçisin. Bırakınız Amerika'dan buraya gelen 
kaçak eşyayı, Amerikan pazarlarında satılan 
PX lerden çıkıp buradaki Amerikan misyonu
nun sattıkları kaçak eşyayı bırakınız, bizim 
komşumuz bir devlette fabrika kuruyor gemi 
gemi, kamyon kamyon Türkiye'ye kaçak siga
ra gönderiyor. Nasıl dostluk bu? Ben afyonu 
Türkiye'de yasak edeceğim, benim çiftçimi zor 
duruma sokacağım ama Amerika Birleşik Dev
letleri Yugoislavya'daki fabrikasının çıkardığı 
malın çoğunu Türkiye'ye satacak ve biz dost 
geçineceğiz. Değil... Bu çıkarlar böyle hasaibe-

t dilmez arkadaşlarım. Çıkarlar benim kendi çı
karım öne gelir, önce Türkiye'nin çıkarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz et
tiğim gilbi bu kanunun çıkması lehinde oy kul
lanacağım. Çünkü bu kanun hakikaten afyon 
ekilen bir memlekette bu işi disipline eden, şim
diye kadar bir takım kayıtlar vardı tamamen 
başı boş değildi biliyorsunuz ama tam nizami! 
bir şekle sokan bir tasarıdır. Bu yönden buna 
musibet oy verilmesi taraftarıyım. Fakat gerek-
çssindeki haşhaş ekimini tamamen yasaklama 
konusu üzerinde Hükümetin de bizi tatmin edi
ci bir şey s'âyliyeceği kamışında değilim. Bu 
yönde Hükümeti uyarır, daha iyi tedbirlerini 
alsın, o anlaşmadan dönmek mümkünse dönsün 
ve Türkiye'yi büyük bir gelirden mahrum etme
sin. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Türk Hava Kuvvetlerinin Güç
lendirilmesi ve Millî Hava Sanayiimizin kurul
ması amaciıyle katîlima payı ihdası ve Millî 
Piyango hasılatının bu gayeye sarfı hakkındaki 
kanun teklifinin açık oylamasına (92) sayın üye 
iştirak etmiş, (92) kabul oyu çıkmış, tasarı ka
bul edilmişftir. 

Sayın Atmaca, buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk köylüsü
nün başlıca ve en verimli gelirlerinden olan 
afyon ürününün ekimini tanzim eden bu kanu
nun aleyhinde değil, bu kanunun gerekçesinin 
ve daha evvel, bir müddet evvel alımmış olan 
afyon ekimini tamamen yasaklıyan Bakanlar 
Kurulunun aleyhinde konuşacağım. 

Bir defa kanunla gerekçe çelişme halinde. 
Demek ki iyi hazırlanılmamış ve üzerinde titiz
likle durulmadığı anlaşılmaktadır. Türkiye'de 
ekilen ürümlerden en çok gelir getiren ve en 
yararlı olanı haşhaştır. Bir defa daha ekiminden 
itibaren alırsak, taze iken köylü sebze olarak 
kullanır bunu ve sebzenin olmadığı, henüz bir
çok sebzenin yetişmediği bir devrede, Mart - Ni
san aylarında köylünvcı seıbze iht'yacını giderir. 

Sakızı ilâç sanayiinde kullanılır, değerli bir 
madde olarak döviz getirir, köylüye gelir geti
rir. 

Tohumundan yağ çıkar. Tohumundan yağ 
çıktıktan sonra geri kalan kısma küspe denir. 

[ Bu küspe de hayvan besisinde çok yararlı ve 
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bilhassa süt ve besi hayvancılığında süt veri
mini artıran hayvanları daha çok verim verme
ye, beslenmeye sebebolan bir maddedir. 

Geri kalan sap kısımları, köylünün yakacağı 
olarak kullanılırdı eskiden, şimdi köylü yaka
cak olarak da kullanmıyor. Sunta sanayiinde 
saplar değerli bir madde olarak aranılan ve sa
nayii Türkiye'de yavaş yavaş kurulmaya başla
nan bir maddedir ki, hem sanayiimizde hem sa
pının geri kalan kısmından da yarar sag-lama 
bakımından, gelir getirme bakımından köylüye 
malî destek olmaktadır. 

Bu kadar gelir getiren bir ürünün ekiminin 
yasaklanması haşhaş ekicileri için ekonomik bir 
çöküntü olmuştur. Bir dönüm afyon ekiminden 
800 ilâ 1 000 lira gelir sağlar köylü. Türkiye'de 
çay hariç hiçbir mahsul bu kadar gelir getir
mez. Masrafı da, elde edilmesi de o derece ucu
za mal olan bir mahsûldür. 

Hükümet ekimi yasakladı. Gerekçe olarak 
da Amerika'ya afyon kaçakçılığının Türkiye'
den yakılmış olması... Benden evvel konudan 
arkadaşlarım gayet güzel izah ettiler. Türkiye'
den kaçırılan afyon Amerikan ihtiyacının çok 
cüzi bir miktarını karşılar. 

Kaçakçılık önlenemez mi? Kaçakçılığın ne
deni nelerdir? Bunun üzerinde durmak gerekir. 

Kaçakçılık iki nedene dayanır : 
Biri ekonomik sebeptir. 
İkincisi, kontrol yetersizliğidir. 
Ekonomik sebep olarak devlet tekelinde 

olan afvonda. sakıza tekel yolu ile çok ucuz bir 
fiyat teklif eder ve alımında da büyük güçlük
ler çıkarır. 

'Gecen vıl bir hafta elinde afyon sakızı ile 
Tekel boalarının alım yerlerinin önünde bekli-
yen köylüler Kütahya'da vilâyete yürüyüş yap
tığı zaman afvon kaçakçısı diye her biri yaka
landı ve karakollara sürüklendi. E, bu köylü
nün zaten ucuza alman bu sakızı bir de köyün
den gelmiş, han köşelerinde bir hafta bn afyon 
sakızını satmak için sürünürse elbette kaçakçı
nın aoina düşmesini ayıplamamak gerekir. 

Di£er taraftan, idari tedbir olarak, kontrol 
yetersizliği olarak da büyük hatalar yapılmak
tadır. Kaçakçılığı önleme yerine, alınacak eko
nomik ve idari tedbirler yerine, kontrol sistemi 
yerine afyonu topyekûn ekimden kaldırmak 
köylüye bir nevi ceza vermek demektir. Ekim 

yasaklanması üzerinde çok konuşuldu, çok ya
zıldı, incelemeler yapıldı. Ve hepsi de bu yasak
lamanın aleyhinde olduğunu, Türk halkının, 
Türk ekonomisinin aleyhine bir karar olduğu 
halinde birleşildi. 

Asıl bunun dışında halk arasında mahalle 
kahvelerinde konuşulanlar vardır ki, bunlar 
çok ilginçtir. Haşhaş ekiminin Amerika'nın si
yasi baskıisiyle yasaklandığı, sırf Amerikan 
gençliğinin hatırı için Türk köylüsünün bu mü
him gelirden mahrum edildiği söylenmektedir. 
Haşhaş ekiminin A. B. D. nin siyasi baskısı so
nucu alındığı onur kırıcı olmaktadır. Bu, Tür
kiye'nin bağımsızlığı ile bağdaşamiyan bir ka
rardır. Amerika'da sentetik çeşitli uyuşturucu 
maddeler elde edildiei halde Amerika bunlarla 
mücadele etmez, Türkiye'den gelen bîr avuç 
afyonla mücadeleye kalkar. Gençlik, insanlık 
için tehlikeler tevlideden uyuşturucu maddele
rin yaygın hale gelmesini tasvibe'tmemize imkân 
yok. Türkiye'de Türk halkının insancıl düşün
celeri bunları tasvibetmez. Ama, Amerika genç
liğini koruyamıyor diye, uyuşturucu maddelere 
iptilâ kenettiler diye Türk çiftçisinin cezalan
dırılmasına da gönlümüz razı olamaz. Böyle bir 
siyasi tazyik var mıdır, bilmiyorum. Ama. ka
mu oyundaki kanaat budur, bugün dağıtılan 
kanun tasarısının gerekçesi de bu siyasi tazyi
kin olduğunu belgelendirmektedir. 

Hiçbirimizin afyonla gençliğin zehirlenmesi
ne gönlü razı olmamakla beraber sırf ekonomik 
ve idari tedbirsizlikler yüzünden yanılan ve üc 
bes, kaçakçının hakkından gelemediğimiz için 
binlerce, yüzbinlerce Türk çiftçisinin cezalan
dırılmasına da gönlümüz razı olmaması gerekir. 
Ve bu büyük bir haksızlıktır. 

Diğer bir husus, gerek gerekçeden, gerekse 
yine bu söylentilerden öğrendiğimize göre, 
Amerika'nın afyon ekicilerinin, afyon ekimin
den doğan zararını karşıhyacağı söy^ntisi var
dır ki, bu da, Amerika'nın hatırı veya siyasi 
tazyiki sonucunda aldığımız yasaklama kararı 
kadar Türk halkının onuruna dokunan bir ka
rar olacaktır. 

Türk halkı toprağından gerekli verimi a!a-
mıyacak, ama bunun karşılığında avuç açıp 
Amerika'dan hibe tailebedecek Böyle bir yol na
sıl tasvibedilir, tasvibedilirse ne kaiar devam 
eder, böyle bir yardımı Türk köylüsü kabul 
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eder mi, bu nasıl uygulanır Bunlar üzerinde 
de şimdiden düşünmek ve durmak gerekir. 

Afyon ekimi yasaklanması Türk çiftçisinin 
aleyhine alınmış bir karardır. Kanuni tedbirler 
alınmak suretiyle bu karardan en kısa zaman
da dönülmelidir, bu kanun çıktıktan sonra, 
bu Bakanlar Kurulu Kararnamesinin kaldırıl
masının yerinde olacağı kanımı ifade etmek is
terim. 

Hiç olmazsa, şimdilik sakızı alınmamak su
retiyle afyon ekimine köylü razıdır. Çünkü, ya
ğından, küspesinden, diğer maddelerinden fay
dalanan köylüyü daha fazla mağdur etmemek 
gerekmektedir. Zira, sakızı alınmadığı zaman 
tohum, haşhaş taneleri daha büyük ve daha çok 
verim verdiği için kısmen sakızın verdiği geli
rinden uğradığı zararı telâfi edebilir. Bunun 
üzerinde Hükümetin düşünmesini rica edece
ğim. 

Köylünün gelirinde, beslenmesinde büyük 
yeri olan haşhaş ekimini yasaklama yerine, da
ha tşvik etmelidir. Çünkü, dünyada en kaliteli 
haşhaş yetiştiren ülkelerin başında Türkiye gel
mektedir. Bu kanunun gerekçesinin aleyhinde 
oy kullanacağım. Çünkü gerekçe, bunun Türk 
•bağımsızlığı ile bağdasmıyan birtakım hüküm
ler, kelimeler ve cümleler kullanmaktadır, Ama, 
kanunun lehinde oy kullanacağımı ifade eder. 
Hükümetin bu konuda bilhassa Bakanlar Ku
rulunca alınmış yasaklama kennsunda yeniden 
bir inceleme yapmasını temenni eder. hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit buyurunuz 
efendim. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Earahisar) -
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Afyon Ka 
râhisar'm bir çocuğu olarak, Hüküm..?tin aldığı 
son karardan dolayı üzüntümü peşinen ifade 
etmek isterim. Bu üzüntü temsil ettiğim belde
nin çiftçilerinin zor duruma düşmesinin bir ne
denidir. 

Önümüzde güzel bir kanım tasarısı var ve 
fakat geç kalmış bir kanun taşandır. Bu ka
nun tasarısı, daha evvel kanunlaşmış olsa idi, 
bugün çelişkiler içerisinde olmazdık. 

Bugün Hükümet alelacele bir karar almış
tır. Bu kararı alırken, bu kararın neticesinde 
meydana gelecek boşlukların ne şekilde kapatı
lacağına dair bir strateji, bir plân, bir program 

î hazırlamamıştır. Bugün haşhaş hakkında karar 
veren yetkili merciler, haşhaşın ne demek oldu
ğunu bilmiyorlar. Haşhaş, hakikaten Türk çift
çisinin ekonomik yemden büyük bir desteğidir, 
büyük bir gücüdür. Türk çiftçisi haşhaşı hiçbir 
zaman afyonun sakızı için ekmez. Bunu yağ 
problemini halletmek için eker. Ama, ekilen 
haşhaşın aşağı - yukarı % 40 mm, % 50 sinin 
sakisi alınır, % 50 veya % 60 mm da sakızı 
alınmaz, yağ olarak istihsal edilir, kullanılır. 
Bu bir. 

İkincisi, Sayın Atmaca da ifade ettiler besi
cilikte, büyük rol oynar küspesi. Meselâ, Af
yon'un meşhur kaymağı vardır. Kaymağının 
hususiyeti neden ileri geliyor? Haşhaş küspe
sinden ileri geliyor. Ve ona dayanan bir şeker 
sanayii var, Peki, alman bu kararlardan sonra 
bütün bunlar ne olacak? Bütün bunların üzerin
de birazcık ısrarla durmak gerekir zanneder
sem. 

Yakacak mevzuu. Haşhaşın kapçığını ihra-
cediyoruz. Bugün haşhaş kapçığından yalnız 
Afyon'da 20 bin ton ihracedildi. Afyon'a birbu-
çuk liradan 30 milyon lira haşhaş kapçığından 
para giriyor. Bunu ne ile karşılıyacaksmız? 

Haş.h?sm bir özelliği daha var. Haşhaş eki
lir, ertesi sene haşhaşın yerine hangi ürün eki
lirse ekilsin, buğday, arpa... Fevkalâde mahsul 
alınır. Bir nevi gübre yerine geçer. 

Ama, bütün bunların ötesinde biz insanlığa 
yardım etmeye amadeyiz. Toplum İçinde yaşı-
yan fertler, teşekküller insanlığa elbetteki hiz 
met edeceklerdir. Biz bu hizmeti ifa ederken, 
kene! imini öldürmiyelim. Bütün konu budur. 

Çok enteresan bir nokta daha var ifade et
mekte büyük fayda görürüm; o da şudur arka
daşlar : 

Türkiye'de 
tur, (de i enere 

her şeyin aslı kaybolmuş-
clm.uştur. Arpa dejenere ol

muştur, buğday dejenere olmuştur. Tek bir 
ürün orijinini muhafaza eder, haşhaş tohu
mu.. Ve bu haşhaş tohumu da usun müddet 
muhafaza edilmez. Haşhaş tohumu hsr sene 
ekilmekle ancak hayatiyetini idama ettirebilir. 

E., biz haşhaş ekimini yasaklıyacağız, bu 
tohumu da elimizden kaybedeceğiz. 

Gerekçede diyor ki, «üretme çiftliklerinde 
muayyen bir miktar ekilecektir.» Üretme çift
likleri bunun hakkından gelemez. Haşhaş, 
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hiçbir zaman 1 000 dönüm, 500 dekar, 2 000 
dekar toplu vaziyette ekileımez. Ekildiği za
man, bumun çapasını yapmak, çizgisini yapmak 
çok büyük bir problemdir, çok büyük insan-
gücü ister. Ve bu bir ihtisas meseleslidir. Bu
mu Türk köylüsü, Türk çiftçisi, alışmıştır, ya
rım dekar eker, bir dekar eker, alır haş
haşını, yağ problemini halleder, öbür taraf
tan da sakızını alır götürür, çaba parasını 
ve ısairesini bunların karşılığı alır. 

Yani üretme çiftlikleri bu haşhaş ekiminsin 
imkânı yok hakkından 'gelemez. Gerekçede ar
kadaşlarımız burada belirtmişler. Ben hayret 
ediyorum, üretme çiftlikleri 1 000 dekarlık 
bir haşhaş ekecek, 1 000 dskarlık haşhaşın 
hakkından gelecek... Ben Türkiyetâe bunun hak
kından •geleMeeelk bir teşkilât görsımiyorunı. 

Bugün Türkiye'de büyük bir boşluk vardır. 
Bir kimya sanayii boşluğu.. Bugün biz yalnız 
kodein olarak 20 milyon liralık kodein itahl 
ediyoruz dışarıdan. Ve 20 milyon liraya ithal 
ektiğimiz kodeinin karşılığında 'adam bize di
yor ki, «Ben sizden para istemem. Bana afyon 
sakızı vereceksiniz.» Toprak Mahsûlleri Ofi
sinin çok güzel bir projesi vardı, 3 . 4 seneden 
beri üzerinde hassasiyetle duruyorlardı. Tam 
tahakkuk safhasına gelmişti, Türkiye'de bir 
ilâç sanayiinin temeli atılacaktı. Kodein, papa-
verin, dionin, morfin.. Yarın biz Ortak Pa
zara gireceğiz, ne vereceğiz biz Ortak Pa
zara? işte bunları satacağız. Neden biz bunlar
dan vazgeçiyoruz? Kuralım, bir aikoloitbr fab
rikasını. Bu kanun bir lisans usulünü getiri
yor, Zannederim ki, kaçakçılığı da önliye-
bilecek niteliği haizdir. Eksik tarafları varsa 
tatbikatımda gözükür. Bunları da ortaya 
vazederiz. Muayyen vilâyetlerde kısıtlıyalım. 
Hem haşhaş tohumunun dejenere olmamasını, 
idamesini sağlarız, ham de Türkiye'de bir ilâç 
sanayiinin temelini atmış oluruz. Bir alkolit-
ler fabrikası kurarız. Ve benim geçen se-
neki temaslarımdan öğrendiğime göre, 30-35 
milyon liraya kurulacak bir aJlkoloiîler fab
rikası 1 - 2 flsıis içerisinde kendisini amorte 
ediyordu. Bir de biz, bunun yanında bugün 
aşağı - yukarı 20 bin ton haşhaş kapçığı dışa
rıya ihracediyoruz. 30 milyon lira alıyoraz, yal
nız çok cüzi bir miktarını, dionini 20 milyon 
liraya ithal ediyoruz. Yani, aleyhimize çok bü
yük rakamlar doğuyor burada. 

Bunlar üzerinde, zannedenimi ısrarla dur
mak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 

Konuşmamın başında «Bu alelacele alınmış1 

bir karardır» dedim. Hakikaten alelacele alın
mış bir karardır. Eğer biz haşhaşın ekimini 
kısıtlıyaeaksak, yasaklıyacaksak buna kade
meli olaraik gitmek zorundayız. 

Bir defa, haşhaş, az rutubetli topraklarda 
yetişen bir üründür. Türk çiftçisi yıllardan 
beri bir şeyi öğrenmiştir bugün, o da pancar 
ekimini. Türk çiftçisi 30 - 40 seneden beri pan
car ekimini iyi öğrenmiştir. Ondan sonra bir 
şey yoktur. Tarım Bakanlığı Türk köylüsüne 
ciddî bir katkıda bulunmamıştır. 

Toprak reformu falan diyoruz, toprak refor
mundan evvel tarım reformunu getirip, köylü
nün neyi yetiştirebileceğine bir istikamet çiz
memiz zannedersem ilk düşüneceğimiz şeylerin 
başında gelecektir. 

Şimdi, haşhaşı kaldırdık, haşhaşın yerine 
hangi ürünü ikame edeceksiniz? Eğer bir sulu 
ziraate gideceksek, yeraltı sulamasına gidecek
sek, bunun tesislerini yapalım, bunun etütlerini 
yapalım. 1 sene, 2 sene, 3 sene hazırlığını ikmal 
edelim, ondan sonra haşhaş ekimini yasaklıya-
lım, öbür ziraate geçelim. Biz buna itiraz etme
yiz. Ama, hakikaten bir baskı nedeni ile veya
hut şu nedenle, bu nedenle veyahut insaniyete 
hizmet nedeni ile alelacele bir karar alınırsa, 
bu kararın neticesindeki boşluk mutlak suretle 
doldurulması lâzımdır. 

Ben, Hükümet yetkilileri ile bu konuda sık 
sık temas ediyorum, büyük vaitlerde bulunu
yorlar ama, bu vaitlerin fiilî tezahürlerini üzü
lerek göremediğimi ifade etmek isterim. 

Bugün aşağı-yukarı haşhaş ekimi yapan 
vilâyetlerin her köyünde değilse bile, 2 köyün
de bir yağ imalâtçıları vardır. Şehir merkezle
rinde 50 - 100 yağ imalâthanesi vardır. Bugün 
de esnaf oturmaktadır, hiçbir iş yapmıyor. Sa
nayi Bakanlığının bunların da elinden tutması 
lâzımdır. Bunların havatîarmı ne şekilde idame 
ettirebileceklerini tesbit etmesi ve onlara ge
rekli yardımı yapması lüzumludur. 

Haşhaş, hakikaten Türk çiftçisi için gelişi
güzel bir şey değildir. Ta,,. Asırlarca evvel, 
Milâttan evvel Frikya Kıralhğının paralarının 
üzerinde haşhaş kabuklarının, haşhaş kelleleri
nin resimleri vardı. Bu kadar tarihî bir ürünü 
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ceffelkalem bir anda durdurmak memleketimi
zin- ekonomisi için büyük bir zarardır. 

Ben, getirilen kanun tasarısını tetkik ettim, 
hakikaten büyük eksiklikleri kapatmaktadır. 
Hazır liy an arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Çünkü, bir defa yıllardan beri afyon alım fiya
tım yükseltin dedik, Türk çiftçisinin bir has
leti, bir özelliği vardır, o da şudur; kendisini 
yöneten insanlara karşı veyahut kendi kaderine 
hükmeden hükümetlere karsı, kanunlara karşı 
çok riayetkardır, hiçbir saman kaçakçıya mal 
satmayı arzu etmez. Ama, bir zorunluluk karşı
sında malını kaçakçıya vermek mecburiyetinde 
kalıyordu. 50 - 60 lira çizgi parası veriyordu, 
80 - 90 liraya afyonunu götürüjT-ordu Toprak 
Mahsulleri Ofisine, biz her afyon alım mevsi
minde Toprak Mahsulleri Ofisinin kapısını ça
lan insandık çünkü, derdik ki, «Aman bu va
tandaşın afyonunu bir an evvel alın ve köyüne 
döndürün» ama, bittabi bu mesuliyetti bir iş. On
lar da, (a) grupuna, (b) grupuna, (c) grupuna 
mahsus mu değil mi?.. Bunları tetkik etmek 
zorunda kalıyorlardı. Köylü vatandaş kapıda 
beklemektense gidip kaçakçıya 25 - 30 lira faz
lasına vermek zorunda kalıyordu. 

Bu kanun tasarısı zannedersem bunları orta
dan kaldıracak, ikincisi bir lisans usulü olduğu
na göre, iyi niyetli çiftçiye haşhaş ekimine mü
saade edeceksiniz. Bu Hükümetin her zaman 
elinde kötü niyetli çiftçi, zannetmiyorum yok
tur, varsa öyle insanlar, öyle yetiştiriciler on
ların da haşhaş ekimine müsaade etmemekle bu 
işi* iyi kanalize etmiş sayılabiliriz. 

Ben, bir konuda ısrarla duracağım o da şu
dur : Bugün Türkiye'deki bitkilerin içerisinde 
veyahut yağ elde edilen bitkilerin içersinde hiç
birisi haşhaş kadar verimli değildir. Meselâ, 
ayçiçeği % 20 - 22 yağ verir, haşhaş % 38 - 40 
yağ verir. Bu tohumun orijinini kaybetmemek 
için Hükümetten, aldığı son karardan hiç ol
mazsa bir iki vilâyete inhisar etmek üzere vaz
geçmesini bir, bir de mutlak surette Türki
ye'de kimya sanayiinin temelini atabilmek için 
alkoloidler fabrikasının ıgerçekleşmesi için Sa
yın Sanayi Bakanından bir gayret beklediğimi 
belirtmek isterim. 

öerek çiftçilerimiz ve gerekse yağ imalâtı 
ile meşgul olan esnafımız büyük bir huzursuz
luk ve endişe içerisindedir. Hükümet yetkilile-
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rinin de bu huzursuzluk ve endişeyi gideriei 
bir gayret ve çabanın içerisinde olmaları lâzım
dır. 

Son olarak bir konuyu daha ifade etmek 
isterim; gerek gerekçede ve gerekse Sayın Baş
bakanın ifadelerinden anlaşıldığına göre, bu se
ne alınacak afyon miktarı kadar köylüye her 
sene bir prim veyahut bir tazminat verilecek. 
Arkadaşlar, bu bir kıstas değildir, bu bir ada
letli tevziat değildir. Çünkü, Türk çiftçisi ha
zan haşhaş eker, bazan ekmez. Haşhaş eker, 
çizmez veyahut çizer, yağmur yağar sakızım 
alamaz. Alamayınca, bu sene afyon sakızını da 
Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edemediği 
için, ileriki senelerde bu gelen yardımdan na
sibini almamış olacaktır. Bence bu 4a bir hu
zursuzluktur. Bu kabil dağıtım şekline gidilr 
mektense, haşhaş üretimi ile meşgul olan vilâ
yetlerde büyük sanayi siteleri kurularak, çift? 
çileri ortak edip, hem işgücü sahası yaratılmış 
olur, hem de o bölgenin ekonomik yönden kal
kınması için daha iyi bir hal çaresi bulunmuş 
olur, kanaatindeyim. Ben de Sayın Atmaca gi
bi, gerekçeyi beğenmediğimi üzülerek ifade 
edeceğim. Ama, kanun tasarısı hakikaten mem
leketin gerçeklerine uygun bir tasarıdır. Bu 
kanun tasarısı kanunlaştıktan sonra Hüküme
timiz de aldığı son kararı bir daha gözden ge
çirirse, Türk çiftçisini zannederim memnun 
edecek bir şekil almış olacak. 

Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir kifayet takdiri var, oku

tuyorum. : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 1631 Sıra Sa

yılı tasarı hakkında yapılan konuşmalar konu
yu yeterince aydınlatmıştır. Kifayeti müzake
re teklif ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Halûk Berkol 
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yapılan tenkid ve temennilere cevap ver
mek üzere Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Çi-
lingiroğlu, buyurum. 

TİCARET VE SANAYİ BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun saygı değer üyeleri; burada gerçek-
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ten meseleye etraflı olarak sayın senatörler 
temas ettiler. Benim gördüğüm kadar iki ayrı 
konu üzerinde hassasiyetle duruldu. 

Birincisi, haşhaş ekimini liransa bağlıyan, 
haşhaş ekimimi düzenliyen kanun tasarısı üze
rindeki görüşlerdir. Genel olarak bu görüşler
de sayın senatörler olumlu ve kanun tasarısı
nın kanunlaştığı takdirde memlekete yararlı 
olacağı hususunu belirttiler. Ancak, sadece Sa
yın Sırrı Atalay ve Sayın Mete, bu tasarının 
artık lüzumu olup, olmadığı hususu üzerinde 
durdular, «Çünkü, haşhaş ekimi yasaklanmış
tır.» şeklinde konuştular. Ancak, diğer sena
tör arkadaşlar, genel olarak bunun olumlu ve 
faydalı olduğu üzerinde durdular. 

dtkinci husus, haşhaş ekimini yasaklıyan 
Hükümet kararnamesi idi. Konuşmaların bü
yük bir kısmı bu kararnamenin üzerinde ve ha
kikaten bu kararnameden dolayı çiftçinin za
rar göreceği, ihraç imkânlarımızın azaltılaca
ğı, ithalât ihtiyacımızın artacağı, yağ ve di
ğer yan ürünler üzerinde çalışan kişilerin zarar 
göreceği ve keza haşhaşın Türkiye'de bir sos
yal değerinin de olduğunu tebarüz ettirerek 
bu kararnamenin zararlı olduğu ve bu karar
namenin faydalı olmadığı hususu üzerinde dur
dular. 

Ben de konuşmalarımı aynı şekilde tanzim 
etmek durumundayım. 

Birinci olarak kanun üzerinde konuşmak 
istiyorum. Kanun süratle gerçekleştiği zaman, 
daha evvel de arz ettiğim gibi, memleketin 
temel mevzuatındaki bir eksiklik doldurulmuş 
olacaktır. Türkiye ide haşhaş ekimi yıllardır 
vardı, bu konuda milletlerarası taahhütlerimiz 
vardı, bu konuda haşhaş ekiminin devamlı ola
rak takibi zarureti vardı. Çünkü, sadece haş
haşın üretimi değil, haşhaşın satışı, kaçakçılığı 
devamlı olarak uğraşmamız gereken hususlar
dı. Ancak, bunu tanzim eden ve bir esasa bağ
lıyan mevzuatımız yoktu. Bu mevzuatımız bu
gün getirilmiştir. Balha evvel de bâzı senatör 
arkadaşlarımız işaret ettiler, bu mevzuat geç 
kalmıştır, olabilir. Ancak unutmayalım ki, bun
dan sonra daha gecikirse, biraz daha zaman 
kaybetmiş oluruz. Biran evvel kanunlaşması 
mevzuatımızdaki bir boşluğu doldurmuş ola
cak ve böylece de tatbikat sahasına geçmiş ola
cak. Sim Atalay Beyin temas ettikleri gibi, 
«Ancak bu çıkacak fakat, tatbik edilmiyecek.» 

I şeklindeki ifadeleri de tamamen doğru değil, 
arz ettim; önümüzde bir yıl var, bu bir yıl zar
fında da tatbik edeceğiz. Memleketin mevzua
tıdır. Ne zaman, nerede ve ne vakit tatbik edi
lebilir, bunu o günün şartları gösterecektir. 

Haşhaşın ve afyonun hakikaten memleke
timiz bakımından çok önemli yönleri vardır. 

Türkiye, dünyada afyon sakızı üreten mem
leketler arasında yıllardan beri morfin nisbe-

î tinin yüksek olması sebebiyle önemli bir yere 
sahibolmuştur. Üretici, 1969 yılımda Ofise 128 
ton afyon teslim etmiş ve bunun karşılığında 
da milyonlarca lirayı almış ve bu da ihracedi-
lerek memleketimize büyük bir döviz sağlan
mıştır. 

Tababette kullanılan morfin, kodein sadece 
ham afyondan istihsal edilir. Bunun yerine he
nüz bir ikame maddesi bulunamamıştır. Dola-
yısiyle hakikaten afyonun bir ihraç metaı ola
rak ve çiftçimizin bir geliri olarak önemli bir 
yeri vardır. Benzer şekilde haşhaş tohumumdan 
çıkarılan yağ, memleketimizin bilhassa bu böl
ge le rde yemeklik yağ ihtiyacını karşılamak
ta kullanılmaktadır. Haşhaş yağı yerine bir 
yeni yağın ikame edilmesi ve vatandaşlara bu
nun verilmesi gereklidir. 

Benzer şekilde haşhaş kellesi ihracedilmek-
te olan bir metadır. Nitekim, 1969 yılında 12 
milyon kilonun üzerinde bir miktar ihracedil-
miş ve yine milyonlarca lira döviz memleketi
mize gelmiştir. 

Benzer şekilde haşhaş sapı da önemli bir me
tadır, bir yandan ocaklarda yakılarak üretici
ye yakacak parası bakımından yardım eder, 
öbür yandan ormanlarımızın korunmasını sağ
lar. 

Haşhaş tohumu, haşhaş ekimi bölgelerinde 
bir yandan börek, çörek gibi hamur işlerinde, 
pastacılıkta kullanılır; öbür yandain da % 20 
nin üstünde bir protein miktarına sahibolduğu 
için insan gıdası bakımından gayet değerli bir 
yer tutar. Yıllık haşhaş tohumu istihsali aşağı 
yukarı 7 bin ton kadardır ve bu da oldukça iyi 
fiyatla satılır. 

Haşhaş küspesi üzerinde senatör arkadaş
larımız durdular, aynen iştirak ediyorum. Ha
kikaten önemli bir yeri vardır. 

Biraz evvel yine bir senatör arkadaşımız 
üzerinde durdu. Afyon kaymağı, afyon şekeri 
bütün bunlar hakikaten toplu olarak görülme-

I si lâzımdır. 
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Şu kadarını söylemek istiyorum M, biz 
çiftçimizin zararını nazarı itibara aldığımız za
man, sadece sakızı düşünmedik. Demek istiyo
rum ki, bunu ekonomik ve sosyal yönleri ile 
gerek sakız ve gerekse diğer yan ürünleri ile 
nazarı itibara aldık ve çiftçimizin zararı kar
şılanacak diye düşündüğümüz, karşılanacak 
diye konuştuğumuz, karşılanacak diye taahhüt
lere girdiğimiz zaman bunun aynen karşılana
cağını ve bu suretle çiftçimizin sureti katiyede 
zarardide edilmiyeceğini bir kere milletlerara
sında kabul ettirdik. Bu bakımdan bunu bura
da şöylece tesbit etmek istiyorum ki; mesele 
sadece çiftçinin sakızı alınacak, bu sakız üze
rinden çiftçiye bir tazminat verilecek ve ondan 
sonra da çiftçi unutulacak. Böyle bir şey ba
his konusu değildir. Böyle bir şeyi hiçbir Türk 
Hükümeti zannederim ne yapar ve ne de düşü
nür. Burada bahis konusu olan esas şudur haş
haşın ekilmesi hakikaten bu memleketin ziraa-
tine ve çiftçisine birçok bakımlardan faydalı
dır. Ancak, haşhaşın kaçağa gitmesinin bu 
memleketin itibarı üzerinde çok kötü tesirleri 
oldu. Yıllarca bunu sırtımızda taşıldık. Bunu 
sadece bir siyasi prestij olarak değil, bir eko
nomik vakıa olarak, bir milletlerarası münase
bet olarak sırtımızda taşıdık. Bir noktaya gel
dik, bu noktada bir karar aldık ve dedik ki, 
mesele nedir? Çiftçinin hiçbir surette zarara 
girmemesidir. Çiftçi hiçbir surette zarara gir
mezse, çiftçiye haşhaştan başka bir mahsul, 
haşhaştan başka bir faaliyet sahası bulunur ve 
burada çiftçinin geliri daha da artırılırsa, biz 
haşhaş ekiminde ısrar eder miyiz? Israr etmek
te gerek iktisadi, gerekse sosyal olarak mâna 
var mıdır? Zannederim, burada müttefikizdir. 
Burnun hususi bir sebebi olmamak gerekir. Çün
kü, biz niçin haşhaş ekiyoruz? Çiftçiye bir 
gelir sağlamak için, ihracatımızda yeri olduğu 
için ve biraz evvel de söylediğim gibi bâzı sos
yal, bölgevi şartlar sebebiyle... Bunları aynen 
veya dalha iyi sağlamak imkânını bulmuş isek 
ve bunu bu memleketin kaynaklarına her han
gi bir tazyik etmemek şartı ile bulmuş isek, 
demekki bundan vazgeçme şartlarına erişmişiz 
demektir. Burada üzerinde durulması gereken 
husus, hattızatmda milletlerarası münasebetle
rinde Hükümetimiz, bu memleketin menfaatini 
en iyi koruyacak bir yolu bulmuş, milletin ve 
memleketin menfaatini sadece bir haşhaş açı

sından değil, çok genel olarak görüp, burada 
yaptığı anlaşmalar suretiyle en iyi şartları bir 
yandam çiftçisine ve bir yandan da ihracatına 
sağlamış demektir. 

Şimdi arkadaşlarımızın hakikaten üzerinde 
durdukları bir nokta oldu. Benden hemen ev
vel konuşan senatör bir arkadaşımız dedi ki, 
«Hükümetin bu konudaki olumlu tatbikatını 
da görmedik.» Ancak burada üzerinde durula
cak bir nokta şu; kararı yeni aldık. Bu konuda 
bu seneki uygulamalarımıza bakalım. Bu sene 
ne yaptık? Bildiğiniz gibi, haşhaş alım fiyatı
nı % 60 - 70 mertebesinde artırdık, ilk defa 
olarak Türkiye'de peşin % 50 nisbetinde avans 
verme meselesini getirdik. Yine Türkiye^de ilk 
defa olarak bölgeye 40 tan fazla vasıta ile ve 
büyük ölçüde personelle girdik ve çiftçinin aya
ğına gitmeye uğraştık. Yani, istiyorduk ki, ar
tık Devlet çiftçinin karşısında değil, çiftçinin 
yanında olsun. Ve nitekim, bunun semeresini 
de gördük. Alımlarımız süratle inkişaf etti, ge
çen yıl 60 ton kadar olan alım, bugün şimdiki 
rakamlara göre 145 ton civarındadır ve daiha 
yukarı bir rakama mevsim sonunda erişeceğiz. 

Bu bahsettiğim faaliyet kolları nelerdir, 
haşhaş yerine neyi ikame edeceğiz? Orada yağ 
tesislerinde çalışan kişilerin zarardide olmama
sı için neler yapacağız? Mesele budur. Bunun 
için bir uzmanlar heyeti bir kaç haftaya kadar 
haşhaş ekimi bahis konusu olan bölgelerde faa
liyete bağlıyacaklardır. Bu uzmanlar heyeti 
yerli ve yabancı uzmanlardan müteşekkil; ta
rım uzmanları, sanayi uzmanları, sanayi iktisat
çıları ve sulama mütehassıslarından kurulu ol
dukça büyük bir uzmanlar heyeti olacaktır. Bu 
uzmanlar heyetine verilen görev, bölgede haş
haş ekicilerinin ikame edebilecekleri nebatları 
ve haşhaş ekiminden daha fazla gelir getirecek 
nebatları, yani, haşhaş ekmesin, yerine buğday 
eksin hususu zaten bahis konuısu değildir. Onun 
yerine ekeceği ndbatlar, ondan daha fazla ge
lir getirecek nebatlardır. Bâzı arkadaşlarımız, 
«Bundan daha fazla gelir getirecek nebatlar 
vok*ur.» dediler. Zannederim, o konuda biraz 
fikir avrılığımız olabilir. Eğ-er rakamlara bakı
lırsa, bâzı sebze mahsullerinin, bâzı yağlı mah
sullerin, bâzı meyvalarm, ve sairenin hashasdan 
daha fazla gelir getirme şansları vardır. Bunlar 
nitekim İncelenmiştir. Burada yapılan bu ça
lışmalarda alman kararlardan evvel bunlar tes-
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bit edilmiştir. Ancak bunların yerine tatbik 
edilmesi bahis konusudur. Tabiî haşhaş ziraati-
nin tabi olduğu şartlarla, bu nebatların tabi ol
duğu şartlar birbirinden farklıdır. Bir kısmı su
lama, gübreleme gibi başka şeyler ister. Nite
kim, bahsettiğim uzmanların vazifelerinden bir 
tanesi de (buraya yapılacak alt yapı tesislerini, 
(buraya yapılacak sulama ve benzeri tesisleri 
teslbit etmek ve bunların projelerini hazırla
maktır. j 

İkinci olarak bu ekipte bir sanayi uzmanları \ 
(bulunacaktır. Bu sanayi uzmanlarının görevleri j 
sadece yan tesisleri neler işliyebilir, neler yapa- j 
bilir veyahutta oradaki personel ve sermaye- ! 
darlar ne gibi işlerle meşgul edilebilir değil, bi- | 
lâkis bununla beraber orada diğer hangi sana- \ 
yi tesisleri kurulabilir. Haşhaş ekiminde çalışan î 
ailelerin bir kısım iş gücü hangi sanayi tesisle- | 
rinde değerlendirilebilir. Bu sanayi tesislerin
den ne kadarı ihracata dönük olabilir, bunları 
tesbit edecekler ve bunlarla ilgili projeleri; ha-
zırlıyaoaklardır. Ve yaptığımız anlaşmalara gö
re, sadece çiftçiye bir kompansasyon vermek, 
bir tazminat vermek değil, aynı zamanda bu 
projelerin gerçekleşmesi için gerekli yardımla
rın sağlanmasıdır. ı 

Bir önemli soru, müddet konusunda oldu. 
Bu tazminat ne kadar verilecektir, kaç yıl, bir 
yıl, İM yıl, üç yıl, ne kadar verilecektir, denil
di. Zannederim işin düğüm noktası da budur. 
Bu tazminat çiftçiye haşhaştan kazandığı gelir
den daha fazla gelir sağlanıncaya kadar verile
cektir. Yine zannediyorum Sayın Gürsoytrak 
dedi ki, bu gelirin sağlandığını kim tesbit ede
cek. Bu gelirin sağlandığını, bu memlekette tes- I 
bit edecek makamlar, (hükümet vardır. Yani, | 
Türk çiftçisinin eline geçen, burada bu söyledi- j 
ğim organizasyon kurulduktan, bu incelemeler 
yapıldıktan sonra, her yıl devam edilecektir ve I 
çiftçinin eline bundan az gelir geçmesi demek, 
bu tazminatın devam etmesi demektir. Şu halde | 
süratle orada bahsettiğim tesislerin projelerinin ] 
yapılması, tesislerin kurulması suretiyle çiftçi
nin gelirinin artırılması ile kompansasyon bite- ! 
çektir, yani bir de otomatik kontrol vardır, 
Eğer bunlar yapılmazsa, çiftçi hâlâ aynı gelir 
seviyesinde kalırsa, kompansasyon devam ede
cektir ve bunun ucu açıktır. Bunu da tekrar 
burada huzurunuzda tesbit etmek istiyorum. 

Yine, sayın senatörler konuşmalarında al
tını çizdim bir cümleyi çok kullandılar. Türk 
çiftçisinin cezalandırılması. Neden Türk çiftçisi 
cezalandırılıyor. Yine arz ediyorum, buradaki 
gaye, sureti katiyede Türk çiftçisinin en ufak 
bir zarara uğramamasıdır. Ceza diye bir şey ba
his konusu değildir. Zarara uğramaması bahis 
konusudur. Tamamen alınacak olan tedbirler, 
yapılacak olan işler bu gayeye yönelmiştir. 

Muhtelif hususlar üzerinde duruldu, bir al
kaloit fabrikası kurulabilir, burada bulunan iş
lenebilir ve saire. Bir noktayı gözden uzak tut
mamak lâzım. Bâzı tedbirler, zamanında alın
ması gerekir. Bugün bâzı şeyler için şartlar mü-
saidoimıyabilir. Nitekim bahsedildi, şu kanun 
çok evvel çıkması lâzımdı, çıkmadı. Eğer bu ka
nun çok evvel çıksa idi, şartlar nasıl olurdu, 
onu ayrıca tartışmak gerek. Ancak, bugünün 
şartlarında bu kanunun çıkmasında hâlâ fayda 
vardır, arz ediyorum ve bu kararname ile, yani 
yasaklama kararnamesi ile şüphesiz çok önemli, 
çok ciddî bir tedbirdir. Ancak deminde söyle
dim, bu tedbiri almak suretiyle sağladığımız 
faydalar, bu tedbiri almadığımız zaman uğrrya-
oağımız zararlardan çok ve pek çok büyüktü. 
Bölge olarak, millet olarak, memleket olarak, 
bunu da ayrıca tesbit etmek lâzım. 

Sözlerimi uzatmıyayım. Konuyu benden ev
vel konuşan senatör arkadaşlarıınız hakikaten 
etrafı ile aydınlattılar ve sadece tereddüt ola 
bilecek noMalar üzerinde durmak istedim. 

Tekrar altını çiziyorum, yaptığımız çalışma
lar. giriştiğimiz tâvizler, herşeyden evvel, Türk 
çiftçisinin bugün haşhaştan elde ettiği gelirin 
derken, sakız ve cliğar unsunlar! ile beraber 
bütün gelirin, o çiftçiye daha iyi şartlarda sağ
lanması esasına müstenittir. Bu sağlanmadıkça, 
bu sağlanıncaya kadar tazminat usulü devam 
edecek, bunun sağlanması için gerekli tedbirler, 
gerekli yardımlar yapılacak ve ancak bu şart
larla bizim arılaşmalarımız geçerlidir. Zannede
rim en büyük teminattır. 

Hürmeti erimle arz ederim. 

HAMDİ ÖZEK (Malatya) — Bir sorum var 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın özer, j9İ-n.ız Sayın özer, müsaade buyurun 
kifayet takriri malûm, sorulara da racidir, fa
kat konu çok ehemmiyetli olduğu için size usul 
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dışı söz veriyorum, fakat çok "kısa olmasını rica j 
ederek. J 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, j 
tazminat meselesi halen ekilmekte olan ve Hü
kümet tarafından yasaklanmış bulunan ekicile- s 
re de mi tanınacak, yoksa bundan önce yasak
lanmış olan bölgelere de mi bu hak tanınacak
tır. Meselâ Malatya'da yasaklanmıştı. 

BAŞKAN — Sual anlaşıldı değil mi Sayın 
Bakan. Evet, kâfi efendim tamam. Buyurun 
Sayın Bakan, kısaca olsun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) — Hay hay efen
dim kısaca arz edeyim. 

Şimdi, bir karar alındı, bu karar alınırken 
tabiî o günün şartlarına göre almak mecburiye
ti vardır. Yani, biz bu karan aldığımız zaman 
Türkiye'de belli vilâyetlerde haşhaş ekilmek
teydi. Başka vilâyetler haşhaş ekimi daha önce
leri yasaklanmıştı. Meseleyi çok daha genişle
tip, Türkiye'nin bütün sathı için bunu düşünüp 
ve bir anlaşmaya gitmek ve bu hususta bir gö 
rüşme yapmak düşünülebilir, olabilir. Ancak, 
1971 de bir anlaşma yaparken, faraza 1939. 
1961, 1982 veya 1933 ün şartlarını konuşmak 
zannederim çok ciddî bir tutum olmaz. Onun 
için biz şöyle bir yolu seçtik, anlatayım. 

'Bugünün şartları içerisinde ve bahis konusu 
vilâyetler için bu tazminat esasını kabul ettik, 
ancak Hükümetin Türkiye'nin her vilâyetini 
kalkındırmak, Türkiye'nin her vilâyetindeki zi-
raate yardım yapmak ve onu geliştirmek zaten 
tabiî vazifesidir. Bunu böylece burada baht etti
ğim bir anlaşmanın çerçevesine sokmak, zaten 
Türkiye Hükümetinin normal vazifesinin dışın
da düşünmek lâzımdır. 

Malatya ilinin hususi bir durumu vardır. 
Malatya ilinde bilindiği gibi iki mahsul vardı, 
"birisi haşhaş, Öbürü hakikaten kaysı idi. Kaysı 
mahsulü senelerle maalesef azalmakta ve iste
nilen seviyeye gelmemektedir. Ancak, burada 
Malatya ilinin bir hususi durumundan esinlene
rek ve şu anda orada ekim yasaklanmışken, 
kalkıp Malatya'da da bizim haşhaşlınız vardı, 
bunun da kompanse edilmesi gereklidir diye 
bir düşünce zannederim fazla, bu çerçeve içeri
sinde kolay izah edilebilecek bir tutum olmaz. 

İBiz, şunu yapmayı plânladık, bahsettiğimiz 
sahada, bahsettiğimiz vilâyetlerde bu projeler 

geliştirilirlerken benzer şekilde kendi imkanla
rımızla daha önce haşhaş ekimi yapılan, fakat 
bu eklim yasaklandığından dolayı çiftçisi zara
ra uğramış olan bölgelerde, Amasya, Tokat, 
î lalatya gibi illerde tarım teşkilâtını kuvvet
lendirerek orada benzer faaliyetleri süratlendi
receğiz. Bu, ancak buralarda bir pompansasyon, 
bir tazminat bahis konusu olmıyacaktır, fakat 
orada farım faaliyetlerimizi ve sanayi faaliyet
lerimizi hızlandırmak suretiyle, oradaki çiftçi
lerin daha evvel verilmiş kararlardan dolayı uğ
radıkları zararları da bu şekilde kapatmaya 
çalışacağız. Bunu zaten memleketin her tara
fında yapmak Hükümetin normal tabu vazife
sidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Dikeç-
ligil, son söz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, daha önce sayın arkadaşlarımızı ve şimdi 
de Sayın Bakanı dinlemiş oldu. Ve ikisi arasın
da hüküm vermek lâzım. Simidi, buna göre me
seleleri Türkiye'nin çıkarına mütalâa etonek 
mecburiyetindeyiz. Bu afyon, yani haşhaş eki
mi çok söz konusu oldu Meclisimizde. Bâzı vi
lâyetlerimizden bu hak alındı, 57 vilâyetten. 
Şimdi, Sayın Bakan tabiî bir tarafta kanunun 
müdafaasını yapıyor arkadaşlarımızın dediği 
gibi, bir taraftan da anlaşmayı yapıyor. Bu iki-
•nini karşılaştırdığımız vakit, diyeceğiz ki ken
di kendimize, pekâlâ mademki haşhaş ekimini 
ortadan kaldırdık,, yok, o halde bu kanun çık
tığı vakit neye tatbik edecekler, tatbik sa
hası ne olacaktır? Bu kanun, demekki, tatbik 
edilemiyecek. Hem başındaki gerekçesinden 
anlaşılıyor ve hem de Sayın Bakanın beyanın
dan anlaşılıyor. Yani, anlaşmaya göre Hükü
met kararnameyi yapmış, afyon ©kimini ya
sak etmiş, yasak etmesi dolayısiyle de bu ka
nun çıksa dahi yürürlükte olmryacak. Ve bu 
kanun iyi bir kanun olsa dahi (tatbik 
edilımemesi bakımından bizim de beyhu
de yere üzerinde durmamıza da lüzum yok. 

Gelelim diğer bir meseleye, Sayın Bakan, 
elbette uzmanlar araştıracak, haşhaşın yerine 
başka şey ikâme edilecektir. Zaten, Türkiye'de 
hükümetlerin tutumu bu bakımdan yanlıış. 
Yarii, önceden mi tedbir alacağız, halkı bir 
şeye alıştıracağız, gelirini temin edeceğiz, yok
sa bunu kaldırdıktan sonra mı uzmaıılanımızı 
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göndereceğiz, usananlarımız tetteikaıt yapacak 
filân gidecek, bunu halka alıştıracağız, işte 
esas nokta, mesele buradadır. Hükümetlerin 
aldığı kararların da isabetsizliği burada. Dev
let adamları buna düşmemeli. Ben, Nihat Erim 
Hükümeti içerisinde Sayın Bakanın tutumunu 
bsğeniyorum, bunu söyliyeyim, fakat Hüküme
tin böyle acele bir karar almasını tasvibetmi-
yorum. Hangi Hükümet olursa olsun. Benim 
miHötimin aleyhine, benim köylümün aleyhine 
olan bir karardır. Malatya'da, diğer yerler
de kaldırdık. Pekâlâ kaldırmadan önce Malat
ya halkının, başka yerler halkının geçimini 
sağlayacak tetkikatta önceden bulunmamız lâ
zım, tesilerini kurmamız lâzım, halka geçim 
temin ettikten sonra, onun yerine başka bir 
zirai mahsulü koyduktan sonra, başka millet
lerle ahit yapmamız lâzım, Amerika bana 
derse ki, sen şunu hela kaldır, başka mem
leketlerde kaçakçılık oluyor, haşhaşını kaldır, 
ona Devlet adamı diyecek ki, ben halkımı 
buna göre hazırlamadım, sen de teknik ele
manlarını gönder, plânını da gönder, ben ka
çakçılara mâni olacağım, halkımı hazırladık
tan, gelir kaynaklarını artırdıktan sonra, bu 
işe girişeceğim. Diğer vilâyetlerimizde, kal
kan vilâyetlerimizde de bu Sayın Bakan bile, 
bu haşhaşın faydalarını birer birer saymış 
oldu. 

Şimdi, esas mesele, acaba bu yasaklanırsa, 
ortadan kalkarsa, Amerika senatörleri sık sık 
akıl verir, konuşurlar. Amerika gençliğini 
koruyacak mı, koruyamıyacak mı? Bu, yani 
kötü alışkanlıktan, eroin, filân, filân gibi şey
lerden koruyacak mı, koruyamıyacak mı? Bence 
esasa, dünyaya ders vermeye karkışan bu dost
larımızın iç bünyelerini derinleimesine tetkik 
etmesi lâzımdır. Bunu ortadan kaldırdığı tak
dirde, acaba gençliğini bu kötü alışkanlık
tan 'kurtarabilecek mi, kurtaramıyacak mı, 
bunun üzerinde eğilmesi lâzımdı. Başkası kal
dırdıktan sonra, bu devam ettiği takdirde, 
başka memleketlerin ziyanına olan bir akımın 
da mânisi olmamak iktiza ederdi ve bil
hassa benim kanaatimce, esasen başkaların
dan gelen meseleleri kabul ©lanete de doğru 
değildir, bu millî gruru kırar ve Türk köy-
lüsiinline sen bu haşhaşı kaldır, ben filân yer
den aldığım parayı sana vereceğim diye gu
rurunu kırıcı, rencide edici, el açıcı hattâ kü

çük düşürücü meselelerin içine Hükümet 
olarak, devlet olarak da girmek doğru değil. 
Bu tarih bir zaruretten ibarettir. Milletleri 
sülfli hale getirdin mi, başkasının yardımına 
alıştırdın mı, gururunu kırdın mı, o memlekette 
yükselme olmaz, bunu tarih kaydetmemiştir. 
Nitekim, şimdi Amerika'nın çabası şu, tarihte 
zirveye çıkmış, Ttmyük medeniyetler kurmuş 
milletlerin, zengin olmuş milletlerin birden bire 
dejenerasyona doğru gittiğini, çöktüğünü kay
dediyoruz. Büyük tarihçi, ondan sonra vaktiyle 
söylemiş, «çok kuvvetli milletlerin, sonradan 
gelen medeniyetle geri kalsa dahi, ideal mefku
re sahibi, kendi millî bünyesine sahip insanlar 
ortadan kaldırabiliyor» demiştir. 

Gelelim şimdi esas noktaya, bu bir eğitim 
meselesidir. Eğitime kıymet veren Amerika'nın, 
gençliğine sadece bir maddi terbiyeyi vermesi 
dolayısiyle, her şeyi maddede araması dolayı
siyle, ruhen boş bırakması dolayısiyle bu hale 
gençliğini düşürmüştür. Türkiye'de afyon eki
mini önlese, kendi memleketi içerisinde LSD 
gibi, benzeri gibi çak kötü ilâçlarla bu miktar 
artacaktır, devam edip gidecektir ve ondan son
ra bu almış olduğu karann da yanlış olduğunu 
bizim dostlarımız anlıyacaktır. Bir defa, kendi 
müteveffa Reisicumhur namzedi Robert Kenndyi 
öldüren zat, ben Amerika sosyal bünyesini in-
celiyen - dilimize tercüme edilmiş - eserini oku
dum. Gönlüm isterdi ki, Amerika'da O'nun gibi 
devlet adamları çıksın, gençliğin meselelerini 
incelesin; iktidara geldikten sonra da gençliğin 
meselelerine eğilsin ve dünya milletlerine de 
asm bencil eğitim sistemini - Amerika Milleti -
sokmasın. Bu kendi kötü eğitim sistemini Türk 
maarifine de aktardığı için... Amerika'ya tah
sile gidenler, hâlâ Millî Eğitim Bakanlığının 
uzmanları denilen zatlar; yıkılmaya doğru gi
den Amerikan gençliğinin bu hale gelmesine se-
bebolan eğitim sistemini Türkiye'nin bünyesine 
tatbik etme cehlini gösteriyorlar maalesef. Bu 
çok acı ve ıstırap vericidir. Onun için Amerikan 
eğitimcilerinin, çeşitli sahalarda araştırıcılıkla 
ileri gitmiş insanların; «Başka memleketlerdeki 
afyon ekimini durdurun..» demeleri bâzı ihtisas 
erbabı arkadaşlarımızın dediği gibi «devede ku
laktır» bu. 

'Bir de işin garibi şu : Tarih tersine dönü
yor. Vaktiyle Batılı dostlarımız kendi sömürge-
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irini, menfaat meselelerini geliştirmek için; 
Şark milletlerini aorla afyona alıştırmışlar ve 
bunu körüklemişlerdir. Sebebi; milletler deje
nere olup da uyanmasınlar. Tersine döndü dün
ya. Tabiî eden bulur dünyası. Bu kendi bünye
sine döndü, şimdi çabalıyor. Onlar, gençliğini 
bundan kurtarmaya çalışıyor ve kendisi büyük 
bir medeniyetin ve büyük kazancın gururu içe
risinde gençliğini ruhen perişan ediyor. Onlar 
büze tavsiyede bulunacaklarına; çok sayıda 
araştırmacılar yetiştiren, sosyologlar, psikolog
lar yetiştiren dostumuz Amerika'nın esasen 
gencl'g-inin neden bu bale düştüğü nedenleri 
üzerinde durması, eğitim sistemini ona göre 
ayarlaması, moral çöküklüğünden kurtaması, 
bencil bir gençlik yerine; çok daha ahlâklı, fa
ziletli bir nesil yetiştirme yoluna doğru gitmesi 
iktiza eder. O bozulmuş âdeti ile beraber, kur
tarıcı olarak el uzattığı milletleri dahi çökert
meye doğru gittiğinin farkına, dostumuzun var
ması iktiza eder. Bunu bizim gönlümüz arzu 
eder ve böyle bir kanun dolayılsiyle kopyeci bir 
maarif sistemiyle - bugünün Maarif VeMll dâ
hil bütün maarif vekillerini: kastediyorum -
araştırmaya, tetkika dayanmadan gençlerini 
kurtarmak çabasının içerisine düşen bir mille
tin eğitim sistemini Türk Milletinin bünyesine 
uygulamaktan vazgeçilsin. 

Çok şükür Allah'a. Şunu bütün münevverler 
bilmeli ve idrak etmeli : Türk Milletinin mâne
vi cephesine sık sık saldırmaktadırlar. Eğer bu 
münevverlerin dediği gibi Türk Milletini mâ
nevi bünyesinden mahrum etseydik, o mânevi 
cihazını elinden alsaydık, bugün haşhaş yetişti
ren bütün vilâyetlerimizdekilerin afyonkeş ol
ması lâzımdı. Onların iman gücü, dinî kuvveti, 
örf ve âdetleri, gelenekleri - haşhaş yetiştirdik
leri halde - hamdolsun Allah'a afyonkeş olmak
tan uzak kalmışlardır. Türk Devlet adamları
nın bunu bilmesi lâzımdır. 

Buraya çıkıp, manen çok daha kuvvetli din 
adamı yetiştirileceği söyleneceği yerde, onu ya
rım hoca şeklinde yetiştiren bir eğitim sistemi
nin temsilcisi Maarif Vekilini alkışlıyan arka
daşlarımız, Türk bünyesini bilımiyen ve millet
ten aldığı emaneti kullanamıyan insanlardır. 

Her iktidarın ve bilhassa, Atatürk ilkelerin
den bahseden insanların, milletlerde moral gü
cünün ne demek olduğunu bilmesi lâzımdır. 

Milletlerde moral gücünü ayakta tutmazsan. 
milletlerde millî ruhu galeyana getirmezsen, 
inandmmazsan hiçbir hükümetin muvaffak ol
masına, halkı sürüyüp götürmsine imkân yok
tur. Büyük Atatürk'ün büyüküğü buradadır, 
bunu bilmelidir. 

Bu kanun dolayısiyle bunları niçin söylüyo
rum? Eğer Atatürk olsa idi, dış ülkelerden de 
böyle bir zorlama olsa idi, millî gururuna uy
gun bulmaz ve kabul etmezdi. Ondan bahseden
ler bu meseleyi iyi bilsinler ve bilmelidirler. 

Bitiriyorum Sayın Başkan, zaman dar. Bel
ki şu alınacaktır bu alınacaktır değil. Müstah
sil Türk köylüsüne yardım olarak verilen pa
ralar onları ayağa kaldıramayacaktır. Bu sene
lerin işidir. Uzmanlar gidecek, tetkik edecek, 
araştıracak. Hattâ ben, onların para vermesine 
de razı değilim. Müslüman Türk köylüsü onu 
kabul etmemeli bence. Bütün ekiciler bunu ka* 
bul etmemeli, gururlarına dokunmalı. 

Kanun çıkabilir, belki çıkacaktır ama, ka
nun çıksa dahi tatbikatı ne olacaktır? Çünkü 
yasak edilmiştir. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki 
müzakerslsr bitmiştir. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul eitaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum Kabul edenler... Etmilyenler... Kabul 

.edilmiştir. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun. 

Madde 1. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla deği
şik 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek ve ham 
afyon üretilecek yerler; her yıl tarımsal ve 
ekonomik gereklere, ihracat imkânlarına ve 
sltoık durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Ta
rım bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakan
lar Kurulunca tesbit edilir. Bu husustaki ka
rarname o yıl en geç 1 Temmuz tarihine ka
dar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu hususta 
Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınma-
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miş olması halinde Önceki kararname hüküm
leri uygulanır. 
r Ekini bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların. 

eü Uz bir yıl önce ilânı sorunludur. Bu bölgeler
de nluıihasırân hamaf yon üretimi için isin 
verilir. 

"Tesbit ve ilân edilen yerlerin dışında tohum, 
süs bitkisi ve haınafyon üretimi maksadiyia 
haşhaş ekilmesi yasaktır. Bu yasaklara aykın 
hareketlerin "takibi, kontrolü ve kovuşturul
ması mahallî idare amirlerince yapılır. 

-1B) TesMt ve ilân edilen yenlerde haşhaş 
elcimi yapacak olanlar, bu kanunun ek 3 ncü 
maddesi gereğince 'hasırlanacak yönetmelikte 
tesbit edilen esaslar dairesinde, Toprak Mah
sulleri Ofisinden izin belgesi almakla yükümlü
dürler. • - • • • • • • - • 

îzln belgesi alanlar .haşhaş ekicisi sayılırlar, 
İzin belgeleri bir üretim kampanyası için 

geçerlidir. . 
. . Çy Haşhaş ekiminden vazgeçenler güzlük
lerde Ekim, yazlıklarda Mart ayı sonuna ka
dar; hamafyon, üretiminden,. (çiziminden) 
vazgeçenler ise durumu Nisan ayı sonuna ka
dar, ekr £ ncü maddeye göre ^kârılâcâk'~yö-
n"e'timelik uyarınca Toprak Mahsulleri Ofisine 
biîdirmeklğ zorunludurlar. 

. , _Vazgeeane._hallerinde izin belgeleri - geri- alı
nır ve ekilmiş .haşhaş ürünü ypkediîir. 

izin belgelerinin devri yasaktır. 
D) Her türlü kaçakçılık suçları ile 3491 

sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve aynı mad
deyi değiştiren kanunlar ve Türk Ceza Kanu
nunun 403 ve 404 ncü maddeleri gereğince ke
sinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara bu mahkû
miyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile isin 
(beîlge&i verilmez. 

izin belgesi veriîjnesinden sonr^ yukarıdaki 
fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahkûm olan
ların bu mahkûmiyetleri kesinleştiğinden izin 
belgeleri geri alınır. 

E) İzin belgesi almak için her yJl 1 Tem 
muz Sü Eylül tarihleri arasında mahallî Toprak 
Mahsulleri Ofisine dilekçe ile başvurulur, Dilek -
efede eldin alanının ölçüsü ve üreteceği afyon 
miktarı-belirtilir ve alanın basit krokisi' ek
lenir. Mzumıîu - diğe£ belgelerin neler olacağı, 
krokilârhi- ielei^ka^siy&câİı :ve' -izim belgeleri-
nm - nasıl -ıfetûec &g$ y$mtm$Mi&: ^ s te r iMı^ 2 

İzin belgeleri, mahalli ofis teşkilâtı: tarafın
dan ihtiyaca göre, düzenlenir. Belgeler ekim 
alantlarııim bir arada bulunmasını ' sağlıyacak 
şekilde verilir. Ofis yaptığı rncelemfc sörnuneLa 
haşhaş ekimi için belge verip vermemekte yet
kilidir. 

Haşhaş eMcisinin kiMiği, ekini alanının yüz 
ölçümü ve smıriarî, Ofis teşkilâtınca ekiimin 
yapılacağı ilgili Köy ve mahalle muhtarlıkları
na "biîdiriilir. •---.--'••-•-"--••• •• ...-..,....• 

Muhtarlar, bölgderi, içiîrde Jhaşıhaş ekiminin 
bildirilen alanlarda yapılıp yapılmadığını de
net leıfıek ve değişiklik halinde durumu mahallî 
Toprak Mahsûlleri Ofisiîie••• bildirmekle?Jrükani^ 

• îiMürler. r 
F) Haşhaş ekicilerinin dilekçelerinde belir' -

; t ilen hususların doğru olup olmadığı, yönetme-
| lîkteld. esaslar dairesinde "ve~ Toprak Mahsul-
' İeTi Ofisince mahallinde yapılacâık denetleme ve 
i inceleme il s tesbit öîımûr: Ekicinin huzurunda 
| yapılacak te&bite vukubulan îtirazi, tesbit belge-
; sine aynen yasılır veya tesbit işlemi tarihinden 

itibaren ekici 15~ğün içinde' yazılı' İtirazda bulu-
nafciür. Bu itirazlar Ofis Bölge Müiürlüklerih-
6W'€k geö bfr° ay iç indi karara bağîamTâlr il
giliye bildfr-ilir. Tespitten sonra: üründr vâkır-
öfacak "dĞğî|iMikîere âît Imürâeaâlîîar yö'netîme" 
iik esaslarına gi>re işleMeTalbl^tütUİUi4. 
.... - G)T„. Ekici^ş^-ü^ej'fU'Meri -ihanıafyonu, belge
lerinde- te#3İt^dilen-miktarın üstünde de. olsa 
ilgili Toprak - Mahsulleri, Ofisi teşkilât* . ,veya 
önün r adma; alıma yetkili < kuruluşa o., yılın 
Ağustos ,ay? sonuna kadar,, 3491 s ayılı. Kanunun 
7 nci ..maddeci uyarınca tâyifn olunacak, bedeli 
karı^g^yfe, t ş^im £ıtme, 1&-,: zjo^unluğundadır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Eksperinin tesbit et
tiği bedelce itiraz halinde, ^i.,,bedel ödemeğe 
beraber, tahlile sonucuna göne mahsubu yapılır; 

^.^.fnElkiçiaitt teslim e,ttifi-, ba^afyon, beV 
gesinde yazılı miktardan, a^rol^uğU; ts^Mrd% 
durum ssbeplerüıyJe birlikte tutanakla tesbit 
edilir. Bu noksanlık Toprak Maihsûlîeri Ofisi 
€f5neî Müdürlüğün es ît&bule! şayan görülmedi^ 
tekerde gerekli kanuni işleme b^vurulûr. ' :" 

1) 'iB%İğeîerde tesbit «dilen rrıiktarlarda 
hamtfyönıı' o %ilöl: ÂgU'Ŝ ös ayın1 sontma kadar 
Topraik Ma&ııîleti Ofisi' Tişkiîâ^ma veya onun 
UrCİMâ? İlima : y i ^ l i ^Mî^ötiş ̂  tellini^ i&tmiyseiî&lere 
ai$. ikînpiöe^eîeri^iianuni lfomtânm&,:y&pJM& 
ü^f^^mabal^-ÖPSas^flj^îSa verilir, :,:: z'.Uso 
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J) Hamafyonun, her hangi bir madde ile 
tağşişi yasaktır. 

K) ıBu Maddenin A fıkrası gereğince idare 
Amirlerince yapılacak takip, kontrol ve ko
vuşturma giderleri her yıl Tanım Bakanlığı büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır. F fıkrası 
gereğince Toprak Mahsulleri Ofisince mahallin
de yapılacak denetleme ve inceleme giderleri de 
her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Ucuzal. Yalnız vak
timiz çok kısa Sayın Ucuzal, müzakereyi kese
ceğim onun için konuşmanızın kısa olmasını ri
ca ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 18 nci maddeyi de
ğiştiren maddeyi tetkik edersek, (Ö) fıkrasında 
bir 'hüküm vaz'edilmiş. «Haşhaş ekiminden vaz 
geçenler güzlüklerde Ekim, yazlıklarda Mart 
ayı ̂ sonunda^hamafyom üretiminden çizimimden 
vazgeçenler ise durumu Nisan ayı sonuna kadar 
bildirir» Şimdi, son fıkrada diyor ki, «Vazgeç
me hallerinde izin belgeleri geri alınır ve ekil
miş haşhaş ürünü yok edilir.» 

Şimdi, çiziminden vazgeçen vatandaşın nasıl 
olsa ekim sahası sıla kontrol altına alınacaktır. 
Bütün maddelerin metni ortada, açık. Bendeniz, 
bu çiziminden vazgeçilen hallerde haşhaş ürü
nünün yok edilmesi cihetine gidilmemesi üzerin
de durmuştum ve <bu yolda da bir önerge ver
miştim. Hiç olmazsa ekici vatandaş, haşhaşın 
tohumundan istifade etsin, kendisine ekim mas
rafı -bir Kİsbet dâhilinde verilsin diye düş-immüş-
tüm. Bu yolda da bir önerge verdim. Şimdi, 
görülüyor ki, neticede bir değişikliğe mâruz 
kalınmasının mahzuru ileri sürülmekte. Bende-
niz^bu fikrimden vazgeçiyorum. Ama, ileride 
böyle hallerin çoğalması halinde, suiistimallerin 
de önlenmesi suretiyle, böyjebir imkân gerilecek 
olursa iyi .bir,.hükjim hafine, gelmiş olur kanaa.-
tindeyim. ,rrr.^.r..rffırr, _„, .-...-• • r 

V .;;;:' ::?,'• z •ı:rr.E;?;r:r".v" .:'.': 
- sili j-jg L:Î::L^1 aî.zılr~r,C e r 
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BAŞKAN — Yani, önergeyi geri mi olıyorsu-
nuz efendim? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — önergeyi, 
kanun tadile uğramasın diye, Sayın Başkan ge
ri alıyorum. 

Şimdi, (D) fıkrasında da.. «Afla ortadan 
kalkmış olsa bile izin belgesi verilmez..» gibi 
bir katî hüküm görülüyor. Halbuki, umumi af
fa !tabi olupta bütün hukukî neticeleri ile affa 
mâruz kalan bir vatandaşa burada izin belgesi, 
bu kanun hükmüyle verilmez diye bir hüküm 
vaz'edilirse bu çok sert bir hüküm olur gibi 
geldi bana. Bu hususu da açıklamak mecbu
riyetindeyim. 

Saniyen, «köylü müracaat halinde basit kro
kisini de eklesin.» gibi bir hüküm var yine (E) 
fıkrasında. Aslında ekici, köylüdür, bir kroki 
eklemek, kroki çizmek onun için çok mahzurlu
dur. Bilmem Ofis teşkilâtı, bu sahalar tesbit 
edildikten sonra, köylü vatandaşa yardım 
edecek mi bu kroki bahsinde? Ederse köylü 

i için büyük bir yardım olur kanaatindeyim. 

j Yine bu (E) fıkrasının ikinci bölümünde 
«Ofis yaptığı inceleme sonunda haşhaş ekimi 
için belge verip vermemekte yetkilidir.» diye 

| kesin bir hüküm konmuş. Bendeniz bu hükmü 
! de biraz sert buluyorum. Çünkü, hukukta bir 

kaide vardır; bir hakkın teslimi veya âdemi 
teslimi halinde bir itiraz mercii olması lâzımdır. 
Şimdi, kesin bir hükümdür, itiraz mercii de yok
tur. Takdir hakkı bazan suiistimale uğrarsa, 
vatandaş büyük sıkıntının içerisinde kalır ka
naatindeyim. 

Bu bakımdan madde üzerinde söz aldım. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Çalışma süremiz dolduğundan 18 . 8 . 1971 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 

j Birleşimi kapatıyorum. 
ı 
İ Kapanma saati : 19,02 

- » • 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'ın, Bünyan ilçesinin Kültür Seven
ler Derneğine dair, yazılı soru önergesi ve Baş
bakan Nihat Erim'in cevabı (7/752) 

T. 0. 
Başbakanlık 14.8.1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77 -177/10803 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlg-i : 16 .3 .1971 tarih ve 11140/9923-7/752 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 

Turan'ın, Bünyan ilçesinin Kültür Sevenler Der
neğine dair, yazılı soru önergesinin cevabı üç 
nüsha olarak sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu
ran'ın Bünyan ilçesinin Kültür Sevenler Der
neğine dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Bünyan ilçesi Kültür Sevenler Derneği; 3512 
sayılı Cemiyetler Kanununa göre 10.10 .1945 
tarihinde bir ortaokul yaptırmak, öğrencilerini 
barındıracak yer temini ve gençliği yüksek tah
sile hazırlamak amaciyle kurulmuştur. 

Mezkûr demeğe ait hesap ve kuyudatın tef
tişi esnasında; dosya işlerinin usulüne uygun 
tarzda tutulmadığı görülerek, dernek başkanı 
bu hususta mahallî kaymakamlıkça yazılı ola
rak ikaz edilmiş ve bunun dışında her hangi bir 
yolsuzluğun tesbit edilemediği anlaşılmıştır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

11 . 3 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Kayseri Senatörü 
Sami Turan 

Kayseri Bünyan ilçesinin Kültür Sevenler 
Derneğinde yolsuzluklar olduğu söylenmekte-

tir. Bu söylentiler doğru mudur? Doğru ise yol
suzluk yapanlar kimlerdir ve ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Nuri Ademoğlu'nun, Televizyonda kal
kınma sorunları mevzuunda yapılan açık otu
rumlara dair yazılı soru önergesi ve Devlet Ba
kanı Doğan Kitaplı'nvn cevabı (7/809) 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
(Sayı : 2.01-458 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Ada
na Üyesi Mehmet Nuri Ademoğlu'
nun önergesi. 

12 . 8 . 1971 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3.7.1971 gün ve 7/809-11515/11942 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 

Nuri Ademoğlu'nun, televizyonda kalkınma so
runları konusunda yapılan açık oturumlara 
dair, bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önerge
sinin cevabı, üç nüsha olarak ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine cevaben bu yol
da intikalini arz ederim. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Nuri Ademoğlu'nun, 1.7.1971 tarihli yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 
1. 1970 - 1971 döneminde televizyonda kal

kınma sorunları mevzuunda, 22.10.1970 tarihin
de başlıyarak 15 er günlük periyodlar halinde 
7 açık oturum tanzim edilmiştir. 

2. Mezkûr açık oturumları Nejat Erder yö
netmiş olup, programlara katılanların isimleri 
ise, ilişik listede arz olunmuştur. 

3. Malûmları olduğu üzere her hangî bir 
programın görüntü ve ses bandı, 359 sayılı Ka
nun hükümlerine göre 2 ay 16 gün saklanmak
ta olup, bu tür programların yazılı metinleri ise 
mevcut değildir. Ancak yayımlanmış olan bu 7 
programdan 4 ünün ses bandının kanuni saMa-
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ma süresi geçtiği halde silinmediği tesbit olun
muş ve bu bandlardaki, açık oturumların, prog
ram yöneticisi Nejat Erder tarafından özetle
nen sonuçları İlişikte takdim edilmiştir. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakam 

Programın adı : ([Programa katılanlar : ) 
1. Tarım : Prof. Gülten Kazgan (iktisat 

Fak.) Prof. Mübeccel Kiray (ODTÜ) Prof. 
Necmi Sönmez (Ziraat Fak.) 

2. Sanayi v© Sanayileşme Stratejisi : Er-
tuğrul Sosyal (istanbul Sanayi Odası Bşk.) 
Osman Nuri Torun (Hür Holding) Yalçın 
Küçük (ODTÜ) 

3. Alt yapı tesislerinin ve ulaştırma siste
minin yeri : Cahit Yalgın (Karayolları Gn. 
Md. Yr) Nejait ölçen (DPT Uzman) Turgut 
'Oansever (Yük. Müh. Mimar) ilhan Tekeli 
(ODTÜ) 

4. insan kaynaklarının değerlendirilmesi : 
Prof. Cahit Talaş (SBF) Doç. Orhan Türkay 
(ıSBF) Dursun Akçam (TÖS) Maruf Önal 
(Mimarlar Odası) 
5. Gelirin ve kamu hizmetlerinin sosyal 

gruplar ve böllgelerarası dağılışı : Prof. Fehmi 
Yavuz (SBF) Prof. Nusret Fişek (Hacettepe 
Ün.) Doç. Korkut Boratav (SBF) Bekir Çiftçji 
(Basın - iş Sendikası) 

6. Dış ekonomik ilişkiler : Prof. Oktay 
Yenal (Robert Kolej) Can Kıraç (Koç Hol
ding) Prof. Kenan Bulutoğlu (iktisat Fak) 
Atilâ Sönmez (ODTÜ) Cahilt Kayra (Maliye 
Bakanlığı) 

7. idarenin kalkınmadiki yeri ve yeniden 
düzenlenmesi : Prof. Mümtaz Sosyal (SBF) 
Doç. Mukbil özyörük (Hukuk Fak) Memduh 
Aytür (DPT eski müsteşarı) 

Tarım Programı : «Nejait Ender» in 
iSon bitiriş konuşması : 

Tartışmanın son noktaları çok ilginç baş
langıçtaki anakonulara iki yeni unsur ilâve 
ettik. Bunlar hayati unsurlar. 

Tarımla kalkınmayı, tarımla sanayii birleş
tiren unsurlar. 

Bunlardan birincisi; 
Tanımda üretimin arttırılması kendi başına 

bir amaç değildir. Artan üretimin nasıl kul
lanılacağı bahis konusudur. Bunun tanımda 
•kuşanılması, tanında daha fazla geliştirilmesi 

için gereklidir. Daha önemli, önemli olarak 
sanayiye aktarılması bu yolların bulunması 
gerekmektedir. 
Tanmda artan ürün tüketici bâzı tabakala-

nn lüks tü'keitim ihtiyaçlarını karşılarsa üre
tim artsa bile tanının kalkınmaya ve sanayi
leşmeye katkısı olmaz, ikinci nokta örgütleş-
meyle ilgili Cevat Gerap örgütleşmenin koo
peratifçilik ve diğer yönü üzerinde durdu. 
Yani teknik organizasyon olarak ele aldı. 
Derki : 

Bütün konuların bu amaçlara uygun ni
telikte bir siyasal yönetim gibi bir siyasal 
zorunluğun da bir siyasal şartı da olduğunu 
düğiinmekte, tartışmalanmızı burada tamam
lanmış oluyoruz. 
Kalkınma sorunları : «Sanayi» programı 

Türk sanayiinin bugünkü yapısı konusunda 
bir ortak teşhis var. Geri teknoloj iliği, küçük 
verimliliği tüketime yönelmiş bir sanayidir. Ve 
bugünkü yapısı içinde bile bir dönüşüm yap
mak zorundadır. Bir tıkanıklık noktasındadır. 
Bu teşhiste bir noktada belki bir aynlık var 
himaye konusu ve rekabet şartlan konusu bu
rada ne kadar ağırlık taşıyor bu giderek tabiî 
yeni politikayı hangi ölçüde yönelteceği konu
sunu getiriyor bizi. Bu konuda bir görüş ayrı
lığı var. Sanayileşme konusunda yeri politika 
önerisi ise iki ananoktadan ayrılıyor demin de 
söylediğim gibi. 

Birinci noktada bugünkü sanayi yapısını 
veri alan ve bunu geliştiren problemlerini çöze
rek geliştiren bir sanayileşme stratejisi bu için
de himaye konusundaki anlayışı itibariyle ve 
bir gelişmiş kapitalist ülkelerle bir entegrasyo
nu da zorunlu yahutta yararlı kılabiliyor. Diğe
ri ise bugünkü sanayi yapısını veri almadan bir 
yeni sanayi stratejisi ile sürmek ve hızlı bir sa
nayileşmeyi büyük öneride teknolojik gelinmeyi 
gerçekleştirecek bir sıçramaya dayanan bir sa
nayileşme stratejileri tabi bunlar iki ayn yak
laşım ve bunlar belki iki ayn dünya görüşünü 
yansıtan yaklaşımlar. Türkiye bunlardan hangi
sine girecektir. Veyahutta Türkiye'de meselele
rin çözümü bunlardan hangisinin seçimine bağ
lıdır? Sorusunu ve bu tartışma1 ara devam ede
rek belki dış ekonomik ilişkiler konusundaki 
tartışmayı bu konuda derinleştirerek daha açık 
bir şekilde cevaplandırmamız mümkün olacak. 
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Gayet yararlı bir tartışma oldu teşekkür ede
rim. 

însan kaynaklarının değerlendirilmesi : 
Bu tartışma birçok daha uzun tartışmalara 

yol açacak önemli bâzı noktalar çıkardı, en 
önemlisi bu tartışmayı sanayileşme stratejisiyle 
birleştiren bir noktada, sanayileşme stratejisin
de hatırlarsanız şu iki çözümlemeden biri üze
rinde durmak gerekiyordu. Ya bugünkü mev
cut yapı veri olarak kabul edilir. Bunun kendi
ne özgü gelişme hızı bir veri olarak kabul edi
lir ve bu bir çeşit sanayileşme politikasına stra
tejisine götürür. Burada belli bir sanayileşme 
hızı da belli bir kalkınma hızı da veri alınır. 
% 7 veyahutta bunun altında üstünde bir kal
kınma hızı. 

Diğer bir görüşte meseleye şu açıdan 
bakmayı öneriyordu. Türkiye'nin kalkınma me
selesinin çözümü çok daha yüksek hızlarda bir 
teknolojik sıçramaya imkân verecek büyük
lüklerde bir sanayileşme politikası üzerinde 
durmak. Böyle bir politika üzerinde durulduğu 
takdirde bug-ünkü yapının veri olarak alınması 
söz konusu olmaz. Önemli değişmeler yapıda 
önemli değişmelerin yapılması gerekir. İstihdam 
meselesinin çözümünü buradaki tartışmalarda 
böyle bir hızlı kalkınma yani sıçramaya bağla
mak ve bu surette teknolojiyle istihdam konusu 
arasındaki çelişmenin yüksek bir seviyede uz-
laştırılabileceği görüşü ortaya çıktı. 

Diğer konular eğitimle ilgili. Eğitimin ya
pısal olarak bu ihtiyaçlara uydurulması tarım
daki modernleşmenin sanayileşmenin bir aracı 
olması ve içerik olarak yerleştirdiği insanın bu 
ihtiyaçları karşılıyacak bir yapıya ulaştırması 
meselesi ortaya çıktı. Bu çözüm olarak ileri sü
rüldü ve son nokta olarak insan gücünün bu
günkü rasyonel olmıyan kullanımdan daha ras
yonel kulanıma dönük bir örgütleşmeye yönel
mek gerektiği ortaya çıktı. Burada ortaya çı
kan bir nokta bütün bu çözümlerin teker teker 
ayrı eylemlerle değil birbirine bağlı g-enel bir 
kalkınma ve sanayileşme stratejisi içinde ele 
alınma zorunluluğunun ortaya çıkmasıydı. Sa
nayileşmeden bahsederken çok sık eğitimden 

söz açtık. Eğitimden insan gücünden bahseder
ken devamlı olarak sanayileşmeden söz açtık. 
Bu ilişkilerin ne kadar önemli ve birbirini ta
mamlayıcı olduğunu göstermek bakımından çok 
anlamlı bir durum. Tartışmayı isterseniz bura
da keselim iyi akşamlar. 

Blş ekonomik ilişikler : 

Burada ortaya atılan fiikrler nelerdir? 
Türkiye'nin 'bug-ünkü durumuyla ilgili ve 

geçmişten bugüne kadar olan değişmesiyle ilgili 
tablo açıktadır. Türkiye'nin dış ticaret ilişki
leri sınırlı olan ülkedir. Yani kendi imkânları
na, potansiyeline, büyüklüğüne göre sının 
olan ülkedir. Yani dış ekonomik ilişkilerden 
rasyonel bir şekilde yararlanmamaktadır. Bunun 
çeşitli sebepleri vardır. Dış ticaret politikasiyle 
ilgili veyahut da sanayileşme politikasiyle ilgili 
çeşitli sebepleri vardır. Bunun yanında Türkiye 
büyük bir borç yükü altındadır. Bu borç yükü 
ile birlikte olumsuz gelişen tabloyu bir araya 
getirdiğimiz zaman bunu bir olumlu uygulana
bilecek politikanın başlangıcı saymak için eli
mizde yeterli kadar emaret olmadığı anlaşılıyor. 
Veya arkadaşlarımızın büyük bir kısmı bu yön
de düşünüyor. Şimdi bu neden böyledir nasıl 
çözümlenir konusunda iki çözümleme ortaya 
çıktı ve yorumla ilgili bir çözümleme. 

Birinci çözümleme bugünkü sistemin daha ras
yonel bir şekilde işletilmesi halinde daha rasyo
nel bir politikayla yöneltilmesi halinde sistem sı
nırları içinde olumlu sonuçlar alınabileceği belli 
bir tip sanayileşme bu bakımdan dış ticaretin 
gelişmesine yönelebileceği çözümlemesi diğeri 
ise bugünkü sistemin sakatlıklarının uygula
madan gelmediği aslında sistemin tabiatında bu
lunduğu bu sistemin zorunlu bir sonucu olduğu 
ve çözümlemesinin sistemle ilgili bir çözümle
melerle mümkün olacağı yani başka bir sanayi
leşme stratejisi başka bir tip kalkınma stratejisi 
ile birlikte bu çözümlerin düşünüleceği mese
lesi bu nokta bizi sanayileşme ile tartışmamızın 
sonunda vardığımız nokta ile birleşiyor. Bunun 
böyle olması gayet doğaldır. Çünkü kalkınma 
stratejisinin bu ilâ yönlü birbirinden ayrılmaz 
bir şekilde tartışılması gerekli yönlerdir. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu dilerim. Saygılarımla. 

Adana Senatörü 
M. N. Âdemoğlu 

17 . 8 . 1971 O : 1 
1. 1970 - 1971 döneminde televizyonda kal

kınma sorunları mevzuunda kaç açık oturum 
tanzim, edilmiştir?. 

2. Bu oturumlara kimler katılmış ve otu
rumlarda konuşmaları kim idare etmiştir? 

3. Bu açık oturumlarda beliren başlıca esas 
fikirler nelerdir, hangi nihai neticeye varilmış-
tır? 

>>-®-<;< 
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Mülî Hava Sanayiimizin kurulması için Türk Hava Kuvvetlerinin gniclendirilmesi amaciyle katıl
ma payı ibdası ve Millî Piyango haisılatınm bu gayeye sarfı nakkuıda kanuna verilen açık 

ioylann neltaeesi 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BOLU 
Alâed'dîn Yılımaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

92 
92 

0 
0 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanJar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
Fikret Günldöğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ztiya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Alımet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
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TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
S^zai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. A.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(B§k. V.) 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural (1) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

[Açık ü% 
Eskişehir 
Sivas 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Ö -̂den 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğba 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

\elikler] 
1 
1 

SAMSUN 
Rıza İŞILUI: 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fericl Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(D 
Mehmet Ali Pcstilci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (İ.) 
Ragrıp Ün er 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

. * .—o>«« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

102 NCI BİRLEŞİM 

17 . 8 . 1971 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

•seçimi. 
2. — Yüksek HâMmler Kuruluna bir asıl 

üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

ü y e seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Millî Hava Sanayiimizin kurulması için 

Türk Hava Kuvvetlerinim güçlendirilmesi ama-
ciyle katılma payı ihdası ve Mil î Piyango hası
latının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, İçişleri, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçidi Komisyon raporu (Millet Meclisi : 2/4G2 ; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/337) (S. Sayısı : 
1650) (Dağıtma tarihi : 10 . 8 . 1971) 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürfkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
«orusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'ın, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne-
-cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ım, Diyanet İşleri ve Vakıtflar 
Cer el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nruoı, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bültçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçjkanat'ın, Btiibankın özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Balkanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçjkanat'ın, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztüırk'ün, öğretttoen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu ('6/S73) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcalı'nın, Türkiye Smai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 
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I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçjkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 1'9 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgüidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli esiki Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Kanma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karmia Komisyonu raporu (Cumhuriyet 

Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta 
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclis; 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, 'Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta-



sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasını 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1971) 

X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

6. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve ik
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X .7.!— 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasııua Taraf Davleltler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair (Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 12 nci fıkrasının (F) (bendi
ne Ek Kararın taldiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanımasıniın uygun (bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kalbul olunan metni ve Cuimihuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve 'Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Miülelt Meclisi 
1/109; Cumhuriyet; Senatosu 1/1231) ('S. Sayı^ 
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

8. -— İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi : 2/385; Cum
huriyet Senatosu : 2/323) (S. Sayısı 1610 a ek) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 8 . 1971) 

X 9. — Çay Kurumu kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tarım ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 2/36; C. Senatosu 2/332) (S. Sayı
sı : 1652) (Dağıtma tarihi : 13.8.1971) 





Toplantı : 10 l f%f\ i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I DO I 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Ka
nunla değişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye alın

mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/351; C. Senatosu : 1/1242) 

(Not : M. Meclisi S. 'Sayısı : 342) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1071 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1986 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1971 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla de
ğişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 6 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 18, 21 . 6 . 1971 tarihli 116 ve 117 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 342) 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 15 . 7 . 1971 
Esas No. : 1/1242 

Karar No. : 3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 Haziran 1971 tarihli 117 ııci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 3491 sayılı Toprak Mah julleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla deği
şik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı Komisyonumuzun 15 Temmuz 1971 tarihli toplantısında Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çllingiroğlu ile ilgili diğer bakanlıkların temsilcilerinin hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinden ve ilgili Hükümet temsilcilerinin verdiği tamamlayıcı bilgilerden anla
şıldığına göre tasarı, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 
18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesini ve ek 4 ncü madde olarak 
1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla değişik 60 nci maddesinin (B) bendi hükmü uygulanmaz 
kararını getirmektedir. 

Bilindiği gibi, uyuşturucu madde alışkanlığı mn insanlar için teşkil ettiği tehlike, eski zaman
lardan beri üzerinde hassasiyetle durulan bir konu olmuş ve milletlerarası münasebetlerin gelişmesi 
üzerine 1912 ile 1962 seneleri arasında yapılan çeşitli anlaşmalarla, insanlık için faydalı olan te-
şekküll er kurulmuştur. 

Üye ülkeler, mühim olayları tesbit eden raporlardan başka, yıllık raporlarında uyuşturucu mad
deler konusunu bir küllolarak mütalâa etmekte ve bilhassa bu maddelerin kaçakçılığının önlenmesi 
hususu üzerinde önemle durulmaktadır. 

Milletlerarası Narkotik Polis Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin uyuşturucu 
maddelerle ilgili kısımlarının bu konudaki tafsilâtlı raporları ve lüzumlu bütün vesikalar oturum
ları gizli olan Kaçakçılık Komitesinde ve mütaakiben bu Komitenin raporları ile birlikte Uyuştu
rucu Maddeler Komisyonunda müzakere ve münakaşa edilerek neticeler Komisyonun raporu ile 
Ekonomik ve Sosyal Konseye ve Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna arz edilmektedir. 

İlgili devletler uyuşturucu madde ihtiva eden nebatların ekimini şiddetli müeyyidelere, sıkı 
kontrola veya tahdide tabi tutmaktadır. Birleşmiş Milletlere verdikleri raporlarda ve resmen yap
tıkları beyanlarda açıkladıkları veçhile, memleketinde birbuçuk milyon afyonkeş bulunan İran, 
ekonomisi için büyük çapta bir gelir kaynağı olmasına rağmen, 1955 yılında afyon ekimini tama
men yasaklamıştır. Afganistan da aynı yola gitmiştir. Halen afyon istihsal eden memleketler 
arasında en büyük üretici olan Hindistan, mevzuatını 1953 Protokolünün icaplarına uydurmuş. 
tatbikattaki açıklan kapatma yoluna gitmiştir. 

Birçok memleketlerde adedleri milyonlara varan müptelâlarla müessir mücadeleyi yapabilmek 
için uzun çalışmalar sonunda, memleketimizin de iştirakiyle, tanzim edilen 1953 Protokolü evvelâ 
haşhaş ekimini ve biîâhara 1961 Tek Sözleşmesiyle diğer zirai ve sentetik uyuşturucu maddeleri 
de kontrola tabi tutarak lisans sistemini ihdas etmiş ve sıkı bir murakabe sistemi tesisi suretiyle, 
ekiminden itibaren istihlâkine kadar bütün safhalarda bâzı tahditler koymuş ve bunlara riayet 
etmiyen memleketlere karşı kontrol organlarınca, anketler açmak, izahat istemek, temsilci gönde
rerek tetkikat. yaptırmak, hükümetlerin tutum ve hareket tarzı hakkında aleni beyanda bulunmak, 
ambargo koymak gibi yetkiler tanınmıştır. 

Bütün uyuşturucu maddelere ait anlaşma ve sözleşmeleri tek metin halinde birleştiren 1961 
Tek Sözleşmesine 812 sayılı Kanunla 5 Ocak 1967 günlü 12496 sayılı Resmî Gazetede yayınlan
mıştır. 
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Orta ve Yakın - Doğu bölgesinde büyük ölçüde afyon üreten memleket Türkiye'dir. Memleketi
mizin büyük çapta müstahsili olmasına rağmen, az nisbette müptelâsı bulunması ve kaçakçılarla 
mücadele için aldığı adlî ve idari tedbirler ve bilhassa 19'53 yılında Ceza Kanununda bu maksatla 
yapılan ve çok ağır müeyyideleri ihtiva eden değişiklikler, Emniyet Teşkilâtımızın gösterdiği 
hassasiyet Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş olan komisyonlardaki müzakerelerde memnu
niyetle karşılanmış ve bu hususlar raporlarda yer almıştır. 

1961 Tek Sözleşmesine tabi olan memleketler ekonomilerinde büyük çapta gelir kaynağı olma
sına rağmen, haşhaş ekimini kısıtlar veya tamamen yasaklıyan kanunlar çıkartırken bizim de bun
lara uygun olarak insanlık için büyük zararı olan ve ekiminden, Toprak Mahsulleri Ofisine tesli
mine kadar kanuni 'boşluklardan faydalanılarak kaçakçıların eline geçen haşhaşın 1952 yılında 
kırkiki vilâyette ekilmesine ve Toprak Mahsulleri Ofisine 4-65 ton teslim edilmesine rağrnen 1970 
senesinde haşhaş ekilen vilâyet adedi 7 ye indirilmiş ve Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilen 
afyon sakızının 63 ton olduğu görülmüştür. 1971 yılında ise 4 vilâyette ekilen haşhaş Amerika 
Birleşik Devletleri ile yaptığımız İkili Anlaşma gereğince bundan sonra memleketimizde haşhaş 
ekimi yapılmayacaktır. 

Afyon ekimi yapan çiftçilerimizin mutazarrır olmamasını temin maksadiyle yapılan İkili An
laşma. gereğince, Toprak Mahsulleri Ofisine bu yıl teslim edilen afyon sakızının değeri Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından ekimi yasaklanan 7 vilâyetteki arazide sanayi bitkisi, sanayi tesis
leri veya çiftçimizin afyondan ekle ettiği geliri elde edecek bir gelir kaynağı bulununcaya kadar, 
hibe yolu ile çiftçimize ödenecektir. 

Memleketimizde afyon ekimi yasaklandığına göre bu kanunun şimdilik uygulama sahası mevcut 
değildir. İkili Anlaşma feshedildiği takdirde uygulanmasına geçilebilir, bu takdirde de yağlı bir 
tohum olan haşhaş tohumu dayanıksız olduğundan mevcut bulunan iyi kalite tohumluğun kaybol
maması için Tarım Bakanlığı Tohum Islah İstasyonlarında haşhaş ekimine devam edilecektir. 

Komisyonumuz Devletin bir kolu olan Tarım Bakanlığı Araştırıma İstasyonlarında bu ekimin 
yapılmasının kaçakçılığa intikal etmiyeeeği görüşüne vararak, araştırma ve tohumluğun heba 
olmaması maksa'diyle yapılacağı için ikili anlaş maya aykırı bir hüküm taşımıyacağı kanaatine 
varmıştır. 

Mezkûr kanun tasarısında haşhaş ekimi, afyon üretimi ve imalâtı ile ilgilii etüt, araştırma, eği
tim ve kontrol çalışmalarında kullanılmak amaciyle ayrılan uluslararası fonlardan ve yapılacak 
iç ve dış yardımlardan Toprak 'Mahsulleri Ofisi yararlanır hükmünü getirmektedir. Fakat bu 
gün ihtisas sahibi elemanları ve araştırma istasyonlariyle Ibu işi bu gün bizzat 'Tanın Bakanlığı 
yapmaktadır. Bunun için de temin edilecek yardımların Tarım Bakanlığına verilmesi kanaatin
deyiz. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek Üzere Genel Kurulun tasviplerine iarz e'dilmek için Yüksek 
Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan Sözcü Üye Üye 
Manisa, Manisa Kocaeli A. Karahisar 

R. Tunakan O. Karaosmanoğlu Söz hakkım saklıdır K. Şenocak 
II. İsmen 

Üye Üye Üye Üye 
Ankara Sakarya Ankara Tabiî Üye 

M. TJlusoy M. Tığlı Y. Köker Söz hakkım mahfuzdur 
•S. Gürsoytrak 

Üye 
Urfa . 

1. Eteni Karakapıct 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri "Ofisi Kanununun 
7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci mad
deleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — S491 sayılı Toprak Mahsulle
ri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla deği
şik 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek ve ham 
afyon üretilecek yerler; her yıl tarımsal ve 
ekonomik gereklere, ihracat imkânlarına ve 
stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Ta
rım bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakan
lar Kurulunca tesbit edilir. Bu husustaki ka
rarname o yılın en geç 1 llemmuz tarihine ka
dar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu hususta 
Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınma
mış olması halinde önceki kararname hüküm
leri uygulanır. 

Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların, 
en az bir yıl önce ilânı zorunludur. Bu bölgeler. 
de münhasıran ham afyon üretimi idin izin veri
lir. 

Tesbit ve ilân edilen yerlerin dışında tohum, 
süs bitkisi ve ham afyon üretimi maksadiyle 
haşhaş ekilmesi yasaktır. Bu yasaklara aykırı 
hareketlerin takibi, kontrolü ve kovuşturul
ması mahallî idare amirlerince yapılır. 

B) Tesbit ve ilân edilen yerlerde haşhaş 
ekimi yapacak olanlar, bu kanunun ek 3 ncü 
maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelikte 
tesbit edilen esaslar dairesinde, Toprak Mah
sulleri Ofisinden izin belgesi almakla yükümlü
dürler. 

izin belgesi alanlar haşhaş ekicisi sayılırlar. 
izin belgeleri bir üretim kampanyası için 

geçerlidir. 

C) Haşhaş ekiminden vazgeçenler güzlük
lerde Ekim, yazlıklarda Mart ayı sonuna ka
dar; ham afyon üretiminden (çiziminden) 
vazgeçenler ise durumu Nisan ayı sonuna ka
dar, ek 3 ncü maddeye göre çıkarılacak yö
netmelik uyarınca Toprak Mahsulleri Ofisine 
bildirmekle zorunludurlar. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTlĞt 
METÎN 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Vazgeçme hallerinde izin belgeleri geri alı
nır ve ekilmiş haşhaş ürünü yokedilir. 

izin belgelerinin devri yasaktır. 

D) Her türlü kaçakçılık suçlan ile 3491 
sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve aynı mad
deyi değiştiren kanunlar ve Türk Ceza Kanu
nunun 403 ve 404 ncü maddeleri gereğince ke-
sinleşmüş mahkûmiyeti bulunanlara bu mahkû-
miyetHeri afla ortadan kalkmış olsa bile izin 
belgesi verilmez. 

İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki 
fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahkûm olan
ların bu mahkûmiyetleri kesinleştiğinden izin 
belgeleri geri alınır. 

E) izin belgesi almak için her yıl 1 Tem
muz 30 Eylül tarihleri arasında mahallî Toprak 
Mahsulleri Ofisine dilekçe ile başvurulur. Dilek
çede ekim alanının ölçüsü ve üreteceği afyon 
miktarı belirtilir ve alanın basit krokisi ek
lenir. Lüzumlu diğer belgelerin neler olacağı, 
krokilerin neleri kapsıyacağı ve izin belgeleri
nin nasıl verileceği yönetmelikle gösterilir. 

izin belgeleri, mahalli ofis teşkilâtı tarafın
dan ihtiyaca göre, düzenlenir. Belgeler ekim 
alanlarının bir arada bulunmasını sağlıyacak 
şekilde verilir. Ofis yaptığı inceleme sonunda 
haşhaş ekimi için belge verip vermemekte yet
kilidir. 

Haşhaş ekicisinin kimliği, eküm alanının yüz 
ölçümü ve sınırları, Ofis teşkilâtınca ekimlin 
yapılacağı ilgiili Köy ve mahalle muhtarlıkları
na bildirilir. 

Muhtarlar, bölgeleri içinde haşhaş ekiminin 
bildirilen alanlarda yapılıp yapılmadığını de
netlemek ve değişiklik halinde durumu mahallî 
Toprak Mahsulleri Ofisine bildirmekle yükümlü
dürler. 

F) Haşhaş ekicilerinin dilekçelerinde belir
tilen hususların doğru olup olmadığı, yönetme
likteki esaslar dairesinde ve Toprak Mahsul
leri Ofisince mahallinde yapılacak denetleme ve 
inceleme ile tesbit olunur. Ekicinin huzurunda 
yapılacak tesbite vukubulan itirazı, tesbit belge
sine aynen yazılır veya tesbit işlemi tarihinden 
itibaren ekici 15 gün içinde yazılı itirazda bulu
nabilir. Bu itirazlar Ofis Bölge Müdürlüklerin
ce en geç bir ay içinde karara bağlanarak il-

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 
giliye bildirilir. Tesbitten sonra üründe vâkı-
olacak değişikliklere ait müracaatlar yönetme
lik esaslarına göre işleme tabi tutulur. 

G) Ekiciler, ürettikleri ham afyonu, belge
lerinde tesbit edilen miktarın üstünde de olsa 
ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi teşkilâtı veya 
onun adına alıma yetkili kuruluşa o yılm 
Ağustos ayı sonuna kadar, 3491 sayıl: Kanunun 
7 nci maddesi uyarınca tâyin olunacak bedeli 
karşılığında, teslim etmek zorunluğundadır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Eksperinin tesbit et
tiği bedele itiraz halinde, bu bedel ödemekle 
beraber, tahlil sonucuna göre mahsubu yapılır. 

H) Ekicinin teslim ettiği ham afyon, bel
gesinde yazılı miktardan az olduğu takdirde, 
durum sebepleriyle birlikte tutanakla teibit 
edilir. Bu noksanlık Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğünce kabule şayan görülmediği 
takdirde gerekli kanuni işleme başvurulur. 

î) Belgelerde tesbit edilen miktarlarda 
ham afyonu o yılın Ağustos ayı sonuna kadar 
Toprak Mahsulleri Ofisi Teşkilâtına veya Gnun 
adına alıma yetkili kuruluşa teslim etmeyenlere 
ait izin begeleri, kanuni kavuşturma yapılmak 
üzere, mahallî 0. Savcılığına verilir, 

MADDE 2. — 3491 sayılı Toprak Mahsulle
ri Ofisi Kanununun 7368 savılı Kanunla de
ğişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 27. — A) Haşhaş ekim bölgeleri 
içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tes
bit edilen alandan fazla yere yahut gösterdiği 
yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yer
lerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 
3 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

J) Ham afyonun, her hangi bir madde ile 
tağşişi yasaktır. 

K) Bu maddenin A fıkrası gereğince İdare 
Amirliklerince yapılacak takip, kontrol ve ko
vuşturma giderleri her yıl Tarım Bakanlığı büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır. F fıkrası 
gereğince Toprak Mahsulleri Ofisince mahallin
de yapılacak denetleme ve inceleme giderleri de 
her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekle karşılanır. 
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Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapan
larla ham afyon üretenler hakkında 2 seneden 
5 seneye kadar hapis ve 2 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu suretle ekilen haşhaşların toplatma veya 
imha masrafları ekiciye ait olmak üzere zor alı
mına ve Toprak Mahsulleri Ofisine teslimine 
karar verilir. Bunlardan yararlanma ve yok 
edilme şekilleri yönetmelikte gösterilir. 

B) 18 nci maddenin (C) bendinde yazılı 
yükümlülüğü yerine getiraıiyenler 1 000 liradan 
2 500 liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

C) İzin belgesinde tesbit edilen miktardan 
az ham afyon teslim eden üreticiler hakkında, 
fiilî, Türk Ceza Kanununun 403 ncü ve sonraki 
maddelerinin kapsamına girmediği takdirde, ek
sik teslim ettiği miktarın teslim anındaki en 
yüksek Ofis alım fiyatının üç misli para cezalı, 
ürettikleri ham afyonun tamamını teslim etmi-
yenler hakkında yukardaki cezanın iki katı 
hükmolunur. 

D) 18 nci maddenin (G) bendine göre, ürü
nün tamamını Ağustos ayı sonuna kadar teslim 
etmiyenler hakkında, fiilleri bu maddenin diğer 
bendleri kapsamına girmediği hallerde 500 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur. 

E) Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilen 
afyonlardan yapılan ekspertislerde mağşuş ol
duğu anlaşılanların bedeli ödenmez. Bu afyon
lar ofis veya onun adına alıma yetkili kuruluş
ça zaptolunur. Ofis veya onun adına alıma yet
kili kuruluşlarla üretici tarafından birlikte alı
nıp mühürlenecek numunelerden biri üreticiye 
teslim edilir. Diğeri, ofis lâboratuA'-arında tahlil 
olunur. Tahlil sonucunda ham afyonların mağ
şuş olmadığı anlaşılırsa bedeli ödenir aksi halde 
durum üreticiye bildirilir. Üretici bir ay içinde 
malın zaptolunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahke
mesine itiraz edebilir, itiraz üzerine mahkemece 
verilen karar kesindir. 

Üretici itiraz etmezse kendisine numune ola
rak verilen ham afyonu, itiraz süresinin biti
minden itibaren 15 gün içinde Toprak Mahsul
leri Ofisine geri vermekle yükümlüdür. Buna 
uymıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

403 ve sonraki maddeler §ümulüne girmediği 
takdirde her numune için 300 lira ağır para ce
zası hükmolunur. 

18 nci maddenin (J) bendine aykırı hareket 
edenler, fiilleri Türk Ceza Kanununun 403 ve 
sonraki maddeleri kapsamına girmediği takdir
de, haklarında mağşuş afyonun ofise teslimi 
anındaki en yüksek alım fiyatının beş katı ağır 
para cezası hükmolunur. 

F) Bu kanuna göre'zor alımına karar veri
len ham afyonlar ve afyondan elde edilen uyuş
turucu maddeler ofise teslim edilir. 

G) Bu kanuna göre, hükmolunan para ce
zalarına ait kesin ilamlar cumhuriyet savcılık
larınca re'sen Toprak Mahsulleri Ofisine verilir. 
Bu ilâmların para cezalarına ait kısmı, 1918 sa
yılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri daire
sinde ofisçe yerine getirilir. 

H) Suçlusu ile kaçak olarak yakalanıp Top
rak Mahsulleri Ofisine teslim edilen ham afyo
nun ve afyondan elde edilen uyuşturucu mad
delerin, ofis alım fiyatı baremi üzerinden he
saplanarak değerinin % 30 u haber verenlere, 
% 30 u bilfiil yakalıyanlara Ofisçe ikramiye ola
rak ödenir. Bakiyesi Ofisçe gelir kaydedilir. 
Verilecek ikramiyelerin hesabında % 30 un 
karşılığı 50 000 lirayı aşamaz. Haber veren yok
sa buna ait hisse dahi bilfiil yakalıyanlara ve
rilir, 

Kaçağı önlemek, kovuşturmak ve soruştur
mak ile görevli olanlarla Toprak Mahsulleri 
Ofisi görevlilerine kendi çalışma bölgelerinde
ki kaçakçılıklardan dolayı haber verme ikra
miyesi verilmez. 

I) Kaçak olarak yakalanan afyon ve bun
dan elde edilen uyuşturucu maddeler dolayısiy-
le mahkemelerce hükme bağlanarak tahsil edi
len para cezaları da (H) bendindeki nispet ve 
esaslar dairesinde ilgililere ödenir. 

J) Bu maddede yazılı suçları işliyenlere her 
ne suretle olursa olsun, yardım edenler hakkın
da asıl faillere verilecek cezaların yarısı hük
molunur. 

Bu fiillere katılan memur ve görevliler de 
asıl failler gibi ceza görürler. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 
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MADDE 3. — 7368 sayılı Kanunun ek 2 ve 
3 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ek Madde 2. — Tesbit ve ilân edilen yerler
de haşhaş ekimi ve afyon üretiminin kontrolü 
ve izin belgesi işlerine ait uygulamalar, Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından yapılır. Bu işlerin 
görülmesinde ilgili Resmî kuruluşlar, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin talebi halinde yardımda bu
lunur. 

Haşhaş ekimi, afyon üretimi ve imalâtiyle 
ilgili etüt, araştırma, eğitim ve kontrol çalışma
larında kullanılmak amaciyle ayrılan uluslara
rası fonlardan ve yapılacak iç ve dış yardımlar
dan Toprak Mahsulleri Ofisi yararlanır. 

Ek Madde 3. — Bu kanun hükümlerinin 
uygulanmasına ilişkin yönetmelik, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay 
içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanarak çıkarılır. 

MADDE 4. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir. 

Ek Madde 4. — Bu kanunun yürütülmesin
de, 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla 
değişik 60 ncı maddesinin (B) bendi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

. .> . . ı s a^ ( 
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