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I - GEÇEN Tül 

Cumhurbaşkanımızın Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğine yapacağı resmî ziyaret 
dolayısiyle kendilerine refakat edecek heyete 
Manisa Milletvekili Muammer Ertem'in katıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

926 sayılı Askerî Personel Kanununun 
43/b, 47/b, 47/c ve 49/f maddelerinin; 

5590 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 6 ncı 
fıkrasının; 

367 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 45 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesinin; 

5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının; 

1056 sayılı Kanunun tümünün ve, 
933 sayılı Kanunun da bâzı maddelerinin 

iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarınla Başkanlık tez
keresinde gösterilen süne ve sebeplerle izin ve
rilmesi kabul' olundu. 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, Çu
kurca ilçesinin yol durumu ve kışlık ihtiyacı
nın karşılanması konularında gündem dışı de
meçte bulundu. 

Tekirdağ- Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Değirmen köyü sakMerinin Eseçe - Arpalı çift
liğini işgali ve bu gibi işgal olaylarının ön-
lenımıeısi için alınması gerekli tedbirler konula
rındaki gündsm dışı demecine İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeıoğlu cevap verdi. 

'Sayın üyelerden bâzılarının seçilmiş olduk
ları komisyonlardan istifa ettiklerine dair öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bâzı komisyonlarda ayrılmış olan yerlere 
bağımsız veya grup kuramıyan partili üyelerin1 

müracaat etmeleri ve komisyonların başkan
lık divanlarını seçmek üzere belirtilen salon ve 
saatlerde toplanmaları hususları açıklandı. 

Kayseri. Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının; tarımla uğraşanların emekle
rinin karişılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri ve 

ANAK ÖZETİ 

Petrolle ilgili 8957 sayılı Kararnamenin 
meydana getirdiği tesirleri teslbit etmek üzere, 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arka
daşının; Devlete, Soısyal Sigortalar Kurumuna 
ve diğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile 
diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri ko
nusunda ve 

iktisadi Devlet Teşekküllerinde israfa sebe
biyet verildiği iddiasiyle, 

Manbul Milletvekili Reşit Ülker'in; Türki
ye'de meydana gelen trafik kazalarının artış 
sebepleriyle önleme çarelerinin tesbiti için.ve. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in; tefeciliğin, halkın ekonomik ve sosyal du
rumuna yaptığı etkileri önlemek maksadiyle 
birer Meclis araştırması yapılmasına dair öner
geleri okundu ve gelecek birleşim gündemine 
alınarak görüşülecekleri bildiriMi. 

Konya Milletvekili ihsan KaJbadayın'ın, hu
bubat fiyatlarının tesibit ve ilânına dair sorusu
na Tanın Bakanı İlhamı Ertem ile Ticaret Ba
kanı Aihmet Dallı, 

1969 yılı Mayıs ayından itibaren açılan ve 
açılmasına karar verilen ortaokul ve liselere 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz, 

Damızlık hayvan temini ve süt istihsalinin 
arJtırılnııaisına dair sorusuna Tarım Bakanı ilha-
mi Ertem ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul 
Sarıyer'de meydana gelen kaçırma olayına dair 
sorusuna da İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu cevap verdiler. 

6/5 ve 6/6 sayılı sözlü sorular, ilgili bakan
lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

24 . 11 . 1969 Pazartesi günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveki! Ordu 
Nurettin Oh Memduh Ekşi 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 
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SORULAR 

iSözlü sorular 
1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-

nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
sözlü soru önergesi, imar ve tskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/19) 

2. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Sürt'e 
bağılı lEruh ve ıŞırnak yolu ile bue.aik merkezle
rinle yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/20) 

3. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt-
Şirvan - Pervari yolu ile, bu ile bağlı Biıdar 
elektrik santrallinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/21) 

4. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Başba
kan tarafından açıklanan Hükümet programın
daki yatırımlarla dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönldierillmıişitir. (6/22) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışımalara dair sözlü soru öner-
çyesli, Maliye ve Millî Savunma bakanlıklarına 
görlieTİilmiştir. (6/23) 

Yazılı sorular 
1. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, De

nizli hudutları içindeki Adıgüzeller barajının 
pro resinin ne zaman tamamlanacağına dair ya
zılı som önenoresıi, Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
Baikanlığına göndıerlillmiştir. (7/8) 

2. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, De
nizli'de kurulması düşünülen kombina ve soğuk-
hava depolarının etüt ve proje çalışmalarına da
ir yazılı som önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmlişjtlir. (7/9) 

3. — Denizli Milletvekil Fuat Avcı'nın, De
nizli'de yüksek teknik okulu açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim, Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/10) 

4. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, Dê  
nizli'yi Uşak'a bağlıyan yolun etüt ve projele
rine dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığıma gönderilmişıtir. (7/11) 

5. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, De
nizli - Fethiye - Muğla arasındaki yolların ya
pımına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiş tir. (7/12) 

6. — Afyon Karahiisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon'a bağlı Çiçektepe köyü 
halkına verilecek tohumluk buğday ve arpaya 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmliştlir. (7/13)' 

7. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm, ikili 
ar!!asmalar konusunda yapılan çalışmalara dair 
yazılı som önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön-
derilimilştir. (7/14) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon üyesi M. 
Kemal Şenoeak'm, 635 sayılı Uzman Jandar
ma Çavuş ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
içhizmet kanunlarının bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/39) (içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu ge
reğince, doçent kadrosundan profesörlüğe yük
seltilmiş bulunan öğretim üyelerine, profesör

lük kadrosu verilmesi hakkımda kanun teklifi. 
(2/40) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve üç arkadaşının, 5239 sayılı Anka
ra Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvel
lerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/41) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley ve 12 arkadaşının, 5682 sayı
lı pasaport Kanununun 13 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrasındaki bir kelime ile aynı kanunun 
14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasındaki bir keli-
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menin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifli 
(2/42) (İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına) 

5. — Cumlhuniyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley ve 10 arkadaşının, hastala
rın memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış 
memleketlerden getirtmeleri ve dış memleket
lerden getirtecekleri ilâçlar için yapılacak iş
lemler hakkında kanun teklifi (2/43) (Güm
rük ve Tekel, Sağlık ve Şoısyal Yardım ve 
Plân komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya muh
taç çocuklar hakkında Kanunun 8 noi madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun tekli
fi (2/44) (İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, 1580 sayılı Belediye Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/45) (Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üye
si Ragıp Üner'in, Ulaştırma Bakanlığı ve Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünde hava seyrüsefer hizmetlerinde çalışan 
personele verilecek tazminat ve tanınacak hak
lara dair kanun teklifi (2/46) (Ulaştırana ve 
Plân komisyonlarına) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Raqıt> Üner'in, Verem Savaş Dernekleri ile 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna 
yardım hakkında kanun teklifi (2/47) (Sağlık 
ve Sosyal Yardım, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlü Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi (2/48) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

11. — Ankara Milletvekilli Mustafa Kemal 
Yılmaz'in, Subay ve askerî memurların maaşa-
tma dair olan 1353 sayılı Kanuna ek 3661 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesiyle, 5802 sayılı As-
sulbay Kanununun 8 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında olan 24 Şubat 1961 tarih ve 262 
sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında 
kanun teklifi (2/49) (Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarına) 

12. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
12 arkadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odala
rı Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/50) (Adalet, Tarım ve 
Plân komisyonlarıma) 

13. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
12 arkadaşının, Süt Endüstrisi Kuruluş kanu
nu teklifi (2/51) (Tarım, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

14. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
12 arkadaşının, Sermaye Piyasasının tanzimi 
ve Teşviki hakkında kanun teklifi (2/52) (Ti
caret, Çalışma, Maliye, Adalet ve Plân komis
yonlarına) 

15. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 
12 arkadaşının, Kara Avcılığı . kanunu teklifi 
(2/53) (İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet, 
Tarım ve Plân komisyonlarına) 

16. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi (2/54) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy 
ve 10 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü tek
lifi (2/55) (Anayasa Kondisyonuna) 

18. — Maraş Milletvekili Atillâ İmamoiylu 
T*6 KüftaJhva Milletvekili Mehmet Ersoy'un, Mil
let, Meclisi idari teşkilâtı hakkında kanun teklifi 
r2/56) (Plân Komisyonuna) 

19. _ sürt Miîlfi+yekili Mehmet Nebü Oktay 
ve 2 arkadaşının, Üniversiteler ve yüksek okul
lar dfii*s kütaııHrı tedarik ve satıcının fakülteler 
ve yüksek okullar id'arıpjllerm.cte dü^nlenmesıine 
dair ka.nun teklifi (2/57) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

20. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve 2 arkadaşının, Yüksek öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarühli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
dleğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/58) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
21. — Ceza ve Islah Evleriyle işyurtları Dö

ner Sermaye Saymanlığının 1965 ve 1966 yılları 
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genel bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/65) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

22. — istanbul Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3766) (Anayasa ve Ada-

BAŞKAN— Otomatik cihaz ile yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin anahtarlarını aça
rak beyaz düğmelere basmalarını rica ederim... 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan 
gelen sayın üyelerin de lütfen acele ederek be-

1. — Andiçmeler 
BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimlerde 

rahatsızlığı dolayısiyle andiçememiş olan Manisa 
Milletvekili Sayın Mustafa Ok bu birleşim bu
rada ise, andiçecektir. («Hastanede» sesleri) 
Rahatsızlığı devam ediyor, gelecek birleşimler
de andiçecektir. 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'tn, bir gazetede çıkan bir haber üzerine bu 
gazeteye yapılan baskılara ve vukuagelen bâzı 
olaylara dair demeci ve İçişleri Bakanı Haldun 
Mente§eoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın 
Hayrettin Uysal'm, bir gazeteye yapılan baskı 
ve bu gazete bürosuna atılan kurşun ile ilgili 

let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyo
na) 

23. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit-' 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/67) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyoaıa) 

yaz düğmelere basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çogunlumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

gündem dışı söz istemiştiniz; buyurun Sayın 
Uysal, lütfen beş dakikayı geçmemek üzere bu 
konuda beyanda bulunun. 

HAYRETTİN UYSAL ( Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri: 15 Kasım 1969 
günlü Günaydın Gazetesinde bir haber yayın
landı. Birinci sayfada resimlerle monte edilen 
bu haber, iddia olarak yöneldiği anlam ve bi
çimi bakımından asla tasvibedilmiyecek bir ha
ber idi. Demokratik yönetimin var olduğu bir 
ülkede, politikasına ve görüşlerine karşı olsak 
da, bir Başbakanın şeref ve haysiyeti ile ilgili 
konularda en az kendi şeref ve haysiyetimize 
karşı göstermiş olduğumuz titizliği, dikkati 
göstermek zorundayız. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

-«•» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara.) , Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet MecMnin 9 ncu Birleşinini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Gazetede ne yazılmış, iddia ne imr.; bunlar
dan söz edecek değilim. Sayın Başbakan için 
bir,yayın organı vasıtasiyle böyle bir iddianın 
yapılmaması m arzu ederdik. Bundan çok üzüldü
ğümüzü belirtmek isterim. 

Şimdi olayın bu yanını burada bırakıyo
rum, çünkü konu adalet organlarına intikal et
miştir. Bir hukuk devletinde olayları suç ve 
ceza açısından mahkemeler aydınlığa çıkarır 
ve karara bağlar. 

Sayın milletvekilleri; bu olayda ortaya ta
mamen hukuk ve kanun devleti ile ilgili bâzı 
meseleler çıkmıştır. Sayın Başbakana yönelti
len iddialar ne kadar çirkin ise, doğru değil ise, 
bu haberden onra meydana gelen baskı, şiddet 
ve kanunsuz hareketler de o kadar çirkin ve 
asla doğru görülmiyen hareketler olmuştur. 

Demokrasi, hangi biçim olay olursa olsun, 
hiçbir tarzda tecavüz rejimi değildir. Bize da-
yanılamas, tahammül edilemez gibi gelen sal
dırı ve olaylarda dahi, meselenin çözümünü hu
kuk minderinde sağladığımız gün hukuk ve ka
nun Devleti değer kazanır. Her yurtdaş, en sa
de yurt&aştan tutun da Başbakana ve Cumhur
başkanına kadar huzur içinde bulunan bir ül
kede yaşama mutluluğunu duyar. Bütün mese
lelere bu açıdan bakamazsak, adalet huzurun
da eşitlik çiğnenir. Anayasa ve kanunlar tek 
taraflı çalıştırılır. Güçlü olan, Devlet kudretini 
elinde bulunduranlar, kanun ağını delip geçer
ler, çayıf, güçsüz, olanaksız ve yoksul insanlar 
ağa takılıp kalırlar, feryatları boşlukta kaybo
lup gider, duyulmaz. 

Bu olayda bir gazeteci tutuklanıyor. Sonra 
bir gece arabası evinin önünde yakılıyor. Tu
tuklu gazetecinin aile ve çocukları tehdidedi-
liyor. Dün saat 13,00 e doğru da güpegündüz 
gazete idaresine kurşun atılıyor. Gazetenin 
Yazı işleri Müdürü Rahmi Turan'in eşi birbu-
çuk saat nezarete almıyor. Tehditler ve 
baskıların devam ettiği yazılıyor, basın örgüt
leri bu tehdit ve baskıları bildirilerle bâzı ma
kamlara ve kamu oyuna duyuruyorlar. , 

Kasıt olur, hata olur, bilgisizlik olur, üze
rinde sonuçlarını düşünmeden hareket edilmiş 
olur; bir iddia yapılır, yanlıştır, doğrudur. 
Ama bu hükmü demokratik yönetimde verecek 
merciler vardır. Eğer bu mercilere saygı ve gü
ven duymayıp, ayırımı biz kendimiz yapmaya 
kalkışırsak o ülkede Devlet kavramı büyük za

rar görür, ingiltere'de bir Profuma olayı oldu. 
Geleneklerine çok bağlı bu ülkede, bu olayın 
içine birtakım Hükümet mensupları karıştı; 
fakat orada gazetecinin ne arabası yakıldı, ne 
büroları kurşunlandı Demokratik yönetimde 
en kötü şey, kraldan çok kralcı olan birtakım 
dalkavukların yakma, vurma eylemleridir ve 
bunların kolayca bu işleri yapabilmeleri ve bu-
lunamamalarıdır. 

Basın hürriyeti elbetteki sorumsuzluk de
ğildir. Fikre dayanan, görüşe dayanan tenkid-
lerden, suiistimale, şeref ve haysiyete dayanan 
çok titizlik istiyen iddiaları birbirinden sunuş 
bakımından, yayın bakımından şerefli basını
mız bütünü ile ve kesin olarak ayırabilecek ol
gunluktadır. Kendi kusurlarını da bizzat ken
disi düzeltebilecek ağırlıktadır. 

Hükümetten dileğim: Yargı organları karşı
sında her yurtdaşın boynu kıldan incedir. Kişi 
özgürlüğünü, mal ve can güvenliğini tehdide-
den, ara^a yakan, kurşun atan kişileri süratle 
buldurup yargı organlarına teslim etmesidir. 
Yayın organlarının çalışmalarının güvenlik al
tına alınması, varsa iktidar sıfat ve statülerini, 
şahsi menfaat, şahsi durumlariyle karıştıran 
kuruluş ve kuvvetlerin basın özgürlüğünü teh-
dideden eylemlerden arındırılmasıdır. 

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

BAŞKAN— içişleri Bakanı Sayın Haldun 
Menteşeoğlu, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Uysal'm temas ettiği olayı ve o olayla 
uzaktan ve yakından ilgisi olmıyan diğer olay
ları gayet objektif ölçüler içinde huzurunuza 
sereceğim, yaptığımızı ve yapılmakta olanı bü
tün çıplaklığı ile ortaya koyacağım. 

Arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 15 tarihli 
Günaydın Gazetesi dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiş derecede âdi bir iftirayı sütunları
na manşet yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin Başbakanı ve ailesine şimdiye kadar iş
lenilmemiş derecede ağır ve caniyane bir isnat 
ve iftirada bulundu. 

Geçmiş bir trafik hâdisesinin kurbanı olan 
zatın kardeşinin beyanına dayanarak «Karde-
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şim Nazmiye Demirel'in yakın dostu olduğu için 
öldürüldü» manşetini atarak Demirel ailesinin 
şeref ve haysiyetine alçakça tecavüzde bulunul
du. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Mahkemeye 
intikal etmiş bir konu üzerinde nasıl konuşursu
nuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Mahkemede ise muhterem 
arkadaşımın da bu mevzuu buraya getirmemesi 
iktiza ederdi. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) Beni konuşmaya mecbur etti
ğinize göre hâdiseyi Yüce Meclisin huzurunda 
teşhir etmek benim görevimdir. Müsaade ediniz 
görevimi yapayım. 

Bu hâdise karşısında her vatandaş gibi Sayın 
Demirel de dâva ikâme etti ve aynı zamanda 
Günaydın Gazetesinden 1 milyon lira tazminat 
ve diğer suçlular için de 100 bin lira tazminat 
istedi. Bu istek her vatandaşın hakkıdır; (ister 
Başvekil olunuz, ister milletvekili olunuz, ister 
alelade masum bir vatandaş olunuz. Bu hakkı
nı kullandı ve Türk adliyesi, Türk hâkimi hem 
haberi veren zat, hem de haJberii koyan Neşriyat 
Müdürü hakkında tevkif kararı aldı. Buna üst 
mercide itiraz ettiler. İtiraz mercii taleplerini 
reddetti ve iki tevkif müzekkeresi de kesinleşti 
ve adlî zabıta, sanıkları takibe başladı. 

Yazıyı yazan zat tutuldu, adliyeye teslim 
edildi. Fakat Yazı işleri Müdürü olan zat o 
günden bugüne kadar firar halindedir. Onu 
tutmak, onu yakalamak Türk zabıtasının göre
vidir. Tevkif müzekkeresi kesilmiştir, onu yaka
lamak için çalışmak, uğraşmak ve adaletin em
rini yerine getirmek zabıtanın vazifesidir. 

Bu vazifenin ifası kanuniyet ve meşruiyet 
içinde cereyan etmiştir. Fakat - biraz sonra 
izah edeceğim - dünkü ve bugünkü neşredilen 
nüshalarında Türk adaletini de tahkir edici be
yanlar ve manşetler vardır. Türkiye'de Türk 
mahkemeleri bağımsızdır. Hiç kimsenin tesiri 
altında değildir; ne Hükümetin, ne su müesse
senin, ne bu zatın. Türk hâkimine ve Türk ada
letine itimadediyorlarsa, Türk vatandaşının 
haysiyet ve şerefini alçakça ayaklar altına alan
lar gelirler teslim olurlar, âdil ve müstakil 
Türk adaletinde hesap verirler. Bizim istediği
miz budur. (A. P. sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri.) 

Dün ve bugün, bir emirle bunların tevkif 
edildiğini ifade eden manşetler atılmıştır Gü
naydın Gazetesinde ve istanbul Savcısı bunu 
Türk adliyesine bir hakaret telâkki etmiş ve 
Türk Ceza Kanununun 159 ncu maddesi ve Basın 
Kanununun 32 nci maddesine tevfikan hakkında 
kanuni takibat açmıştır. Şu halde, ilk günü 
şereflere ve haysiyetlere tecavüz suçu işleniyor 
ve onu takiben de Türkiye'nin en mukaddes mü
essesesi olan adalet müessesesine, Türk hâkim
lerine hakarete devam ediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, biz büyük milleti
mizin hizmetkârıyız. Resmî işlerimizle hususi 
işlerimizi ayıran insanlarız. Türkiye'de herkese 
eşit ve âdil muamele yapılmasını savunan ve 
uygulıyan bir iktidarız. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olamaz. Hükümete hesap verecek değil 
bu tevkif edilenler. Bağımsız, âdil, dürüst, ah
lâklı ve faziletli Türk hâkiminin huzurunda 
hesap verecekler. Niçin hesap vermekten ka
çıyorlar? isterdim ki, arkadaşım... 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Yakala
yıp bulacaksınız onları. Vazifeniz bu sizin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — isterdim ki, arkadaşım 
hâdiseyi bütün incelikleriyle objektif olarak 
koysun ve haklıyla haksıza temas etsin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen sizden de 
bir istirhamda bulunacağım. Gündem dışı ko
nuşan arkadaşım hâdisenin adalete intikal eden 
kısmiyle meşgul olmamıştır efendim. O ciheti 
takbih etmiştir ve adalete intikal eden konu 
dışında bir gazeteye yapılan baskı ve idareha
nesine atılan kurşunla ilgili beyanda bulunup 
bunların mesullerinin Hükümetçe bulunmasını 
istemiştir, istiriham edeceğim efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar ve bravo sesleri.) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, ikazını
za teşekkür ederim. Ama arkadaşımız bah
settiği hâdiseler üzerinde Hükümetin bir bas
kısının, kanunsuzluğun olduğunu işaret ettiler. 
Ben o işaretin ne dereceye kadar doğru olup 
olmadığı hususunda Yüca Meclise bilgi sun
mak mecburiyetindeyim. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri ve alkışlar.) Hiçbir zaman Adalet 
Partisi iktidarı tarafından hiç kimseye ve hiç
bir müesseseye baskı tatbik edilmemiştir, zulüm 
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tatbik edilmemiştir. (A. F. sıralarından alkışlar 
ve bravo sesleri.) Çünkü. 

BAŞKAN — Efendim, müspet yönde ya
pılan beyanları da müdahale ile karşılamayı
nız. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞ-LU (Devamla) — Çünkü Türkiye'de demok
ratik hukuk devleti vardır, demokratik hukuk 
devletinin gerekleri içinde her eylem ve işlem 
cereyan eder. Biz bunu savunduk ve bunu sa
vunmaya devam edeceğiz.. 

ORHAN BİRGIT (Ankara) — Aksini yapa
mazsınız ki. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Failleri 
bulun, asıl mesele orada. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşlarım, araba yakma ve kurşun atma hadise
leri... 

ORHAN BtRGİT (Ankara) — Esas konuya 
gelin şöyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ne bu telâş beyefendi? 
Konuşuyorum, izah edeceğim, hepsini anlata
cağım şimdi. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Tabanca atı
lırsa elbette telâş edilir. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, istirham ediyo
rum müdahale etmeyin efendim. Sayın Bakan 
devam ediniz lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Anlatacğım, hiç asabileş-
meyin. Size izahat veriyorum, maruzatta bulu
nuyorum, vazifemi yapıyorum, sükûnetle bekle
yiniz. 

Arkaaşlar, araba yakılması ve Günaydın Ga
zetesinin Ankara bürosundaki cam kırılma hâ
disesinin temas ettiğim olay ile uzaktan yakın
dan hiçbir ilgisi yoktur. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar ve «bravo Sayın Vekil Bey» sesleri..) 

ORHAN B1RG1T (Ankara) — Nereden bi
liyorsunuz?. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) —Hiçbir ilgisi yoktur, evet. 
Bunlar ayrı ayrı, münferit zabıta vakalarıdır. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — O halde fa
illeri biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
istirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, telâş etmeyin, 
müsaade buyurun, telâş etmeyin. (C. H. P. sı
ralarından müdahaleler ve gürültüler.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — İki numaralı 
zehir hafiye.. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, 
hatibe müdahale etmeyin. Bu tarzda bir görüş
me usulü yoktur bu Meclislerde. Hatibi sükû
netle dinlemeye mecburuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Türk vatanında demok
ratik hukuk devleti vardır. O devlette hiç kim
se zehir hafiye değildir. Zehir hafiye diyenler 
kendi mantalitelerini ortaya koyarlar ve bu 
gibi davranışlar insan haysiyet ve şerefi husu
sunda ne düşünüldüğünün de bir tezalhürüdür. 

Arkadaşlar, Necdet Onur'un, mevkuf bulu
nan bu yazının sahibi zatın arabası yanmıştır. 
Kanuni takibat yapılmakta, failleri aranmakta
dır. Adalet mevzua elkoymuştur. 

Dün cereyan eden hâdise üzerine ki, Gü
naydın Gazetesinin istanbul'daki temsilcisi 
olan arkadaşımızın telefonu üzerine yedi daki
ka sonra iki şube müdürü arkadaşımız vak'a 
mahalline gelmiş, kendilerini -dinlemiş, savcıyı 
haberdar etmiş, uzmanları çağırmış, keşif za
bıtları tutulmuş ve" savcılıkta tahkikat devam 
etmektedir. Savcılığın direktifine göre de adlî 
zabıta görevine devam edecektir. (O. H. P. sı
ralarından «önleyici zabıta yok» sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşım, bu iki zabıta 
vakasının failini tutmak hususunda, yakalama 
hususunda adlî zabıta bir gayretin içindedir. 
öbür hâdisede de tevkif müzekkeresi kesileni 
tutmak için gayret içindedir. Biraz da onu söy
leyin, gelsin teslim olsun, diye. Onda da haki
min kararı yerine gelsin. (O. H. P. sıralarından 
gürültüler..) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin ! 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
tescil ediyorum, bu kürsüde tescil ediyorum, 
birinci olay ile öbür iki olayın birbiri ile uzak
tan ve yakından irtibatı yoktur. Bu olayın 
tertipeisi de yoktur ve bu olayda Türk zabı-
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tapma yüklenebilecek bir kusur da yoktur. Bu
nu tescil ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — İlgisi olma
dığını nereden biliyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
istirham ediyorum. Oturduğunuz yerden yük
sek sesle hatibe müdahale etmeyiniz, tekrar is
tirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, öy
le anlaşılıyor ki, sayın muhalefete mensup ar
kadaşımız bu zemin içinde siyasi bir mücadele
ye bizi davet ediyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır 
eefndim, hayır. Yok böyle bir şey. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Öyle anlaşılıyor. Biz her 
sahada mücadele yapıp hesap vermeye alışkın 
insanlarız. Ama bu mevzu siyasi mücadeleye 
zemin olacak bir mevzu değildir. (C. H. P. sıra
larından «evham, evham» sesleri..) Biz evham
lardan uzak insanlarız. Sizin evhamınız olmasa 
mütemadiyen lâf atmazsınız. Mütemadiyen mü
dahale ediyorsunuz bana, hakkınız olmadan. 
(A. P. sıralarından «Başkan da seyrediyor..» 
sesi.) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık vazifesini 
yapıyor, ama nedense siz bu vazifenin ifasını 
görmemek istiyorsunuz. Kaçıncı defadır rica 
ediyorum arkadaşlarıma.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Binaenaleyh arkadaşımın 
«Tehditler yapılıyor, oto yakılıyor, gazeteye 
kurşunlar atılıyor» diye ifade buyurduğu hu
susların gerçekle bir ilişkisi yoktur. Yapılan 
bir tehdit yoktur. Bu hâdiseler de, son hâdise
leri görevi dâhilinde gören adliye ve adlî za
bıta çalışmaktadır ve birinci hâdisede de tev
kif müzekkeresi kesinleşmiş olan zatı aramak
tadır ve aramaya devam edecektir. Bunu bula
bilmek için birçok kimseleri isticvap etmesi yet
kisine de sahiptir adlî zabıta. Bunu da kullana
caktır. Dün hanımı ile görüşmesi bir nezarete 
alınma işi değil, kendisini meşru, doğru yola 
teşvik edici ve kendisinden bâzı bilgiler almak 
için yapılmış olan bir konuşmadır. Bunda.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Anaya
sanın 33 ncü maddesi buna cevaz vermiyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi, müdahale et
meyin lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin Sayın Hayrettin Uysal, istirham ediyo
rum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Biz, Anayasanın hiçbir 
hükmüne aykırı bir davranışın içinde değiliz. 
Olmadık ve olmıyacağız. Ama Türk hâkimi
nin kararına itimadetmiyen, Türk adliyesine 
hesap vermiyen zatı kovalamaya bütün gücü
müzle devam edeceğiz ve Türkiye^de imtiyazlı 
hiç kimsenin bulunmadığını ve Türkiye'de, bü
yük Türk Devleti üzerinde bir müessese olma
dığını bir kere daha ispatlayacağız. 

Şimdi arkadaşım hem demokratik hukuk 
devletinin icaplarından bahsediyor, hem idare 
ile adliyenin vazifelerinden bahsediyor, ama 
bir tarafta adliye cihazının verdiği kararın 
icrası hususunda bir tek kelime söylemiyor. 
Sadece son hâdiseleri söylüyor ve sanki bu hâ
diseler onlarla murtaJbitmış gibi, sanki bu hâ
diseler Türk zabıtası tarafından adetâ yapılmış 
gibi tezatları ifade eden beyanlarda bulunuyor. 
Türk zabıtası kanunlar çerçevesi içinde görevi
ni yapmaktadır. 

İngiltere'de verilmiş olan misalin uzaktan 
j akından bununla bir alâkası yoktur. Her 
türlü mâni zabıta tedbirlerinin alınmış olması
na rağmen birtakım vakalar tecelli edebilir. Bu 
dünyanın her yerinde böyledir. Bir memleket 
gösterebilir misiniz ki, mâni zabıta tedbirlerini 
en kesif, en sistematik şekilde almıştır, ama 
suçlar yine işlenmektedir. Biz mâni zabıta ko
nusunda da, suçluyu takip konusunda da bü
yük bir ciddiyet ve hassasiyetin, dikkatin için
deyiz. 

Arkadaştınız bunların süratle yakalanıp ada
lete teslim edilmesini istiyorlar. Ama hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilenin de adalete teslim 
edilmesine temas buyurmuyorlar, hâdiseyi tek 
taraflı aldıkları için. 

Sözlerimin başında da söylediğim gibi, biz 
bu hâdise ile şahsi durumlarımızla resmî durum
larımızı asla karıştırmadık, karıştırmıyoruz, 
kamştırmıyaoağız. Türkiye'de kanunlar hâkim
dir. Türkiye'de demokratik Devlet nizamı var
dır. Türkiye'de bağımsız Türk adaleti vardır. 
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Türk hâkimi vardır. Ona güvenenler gelir ada
letin huzuruna, hesap verir. Hesap vermezlerse 
kanunun verdiği yetkilerle kendisini tutup tes
lim etmenin daha ciddî gayretlerini sarf ederiz 
ve her gün o gayretlerimizi artırırız. 

Saygılar sunarım. (A.P. sıralarından alkış
lar) 

3. — 378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bir ek madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi üzerinde C. Senatosunca ya
pılan ve Millet Meclisince benimsenmiyen deği
şiklikleri görüşmek üzere bir Karma Komisyon 
kurulması. (Dönem 2 : 2/565) (2/37) 

BAŞKAN — Gündeme geçm'eden önce Baş
kanlığın bâzı sunuşları olacaktır. 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinim 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklik geçen dönemıde Millet Meclisince 
henimısenmemiş ve Anayasa gereğince bir Kar
ma Komisyona havale edilmiş idi. 

Dönem değişmesi sebeb'iyllıe bu Karma Komis
yonun her iki Meclisin ilgili komisyonlarından 
4 er üve almak suretiyle yeniden teşkili gerek
mektedir. 

Şimdi bu hususu oyunuza arz edeceğim. Sö
zü geçen kanun teklifini görüşmek üzere yeni-
lden bir Karma Komisyon seçilmesi hususunu 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Başkanlığın bâzı komisyonların Başkan
lık Divanları ve üye seçimleri hususlarında açık
laması. 

BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım, bâzı komis
yonlar toplanarak henüz başkan, sözcü ve kâtip
lerini seçımemişlerdir. Komisyonların biran önce 
çalışmaya başlamaları için kendi aralarında top
lanarak başkan, sözcü ve kâtiplerini seçmelerini 
önemle rica ederim. 

Plân Komisyonu 25 Kasım 1969 günü saat 
15.00 te kendisine ayrılmış olan salonda topla
narak başkan, sözcü ve kâtibini seçecektir. Ko
misyon üyelerinin /bilgisine sunulur. 

Genel Kurulun 19 Kasım 1969 günlü birleşi
minde okunup bilgiye sunulan listelerde, Tica-
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ret ve Köy İşleri komisyonlarındaki bağımsız
lara ayrılan üyelik kontenjanı birer olduğu hal
de, bu komisyonlara bağımsızlardan ikişer üye
nin adaylıklarını koydukları ve seçimin buna 
göre yapıldığı görülmüştür. 

Böylece Ticaret Komisyonundaki bir bağım
sız üyeliğe Malatya Milletvekili Sayın Sami İl
han ile Maraş Milletvekili Sayın îbrahim öz-
türk'ün, Köy işleri Komisyonunldaki bir bağım
sız üyeliğe de Amasya Milletvekilli Sayın Kâzım 
Ulusoy ile Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan 
Değer'in aynı oyları alarak seçilmiş oldukları 
anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında isimlerini arz ettiğim 
sayın üyelerden adaylıklarını koydukları ko-
mfeyonlardan istifa etmek iisifciyenler olursa, ye
niden bir secime gitmeden bu komisyonların da 
seçimi tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde bu 
iki komüsyondaki birer bağımsız üyelik için ya
pılmış olan seçimim iptaline ve yerine yeniden 
seçim yapılmasına zaruret doğacaktır. 

Bu hususu da ilgili arkadaşların bilgilerine 
sunarım. 

5. —• Rize Milletvekili Hasan Basri ATbayraF-
ın seçilmiş bulunduğu Ulaştırma Komisyonundan-
çekildiğine dair önergesi (4/9) 

BAŞKAN — Rize Milletvekili Sayın Hasan 
Basri Albayrak arkadaşımız da seçilmiş olduğu 
bir komisyondan istifa ettiğini bildiriyor, öner
gesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Arzum ve rızam hilâfına seçilmiş bulundu
ğum Ulaştırma Komisyonundan istifa ediyorum. 

Gereğini saygı ile arz öderim. 
Bize 

Hasan Basri Albayrak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının, tarımla uğraşanların emekle
rinin karşılığını almaları için kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/1) 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in, tefeciliğin, halkın ekonomik ve sosyal 
durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadiyle 
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bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/6) 

BAŞKAN — Şimdi gündeme geçiyoruz. 

iki arkadaşımız ayrı ayrı iki önerge ile gün
demin 1 nci ve 6 ncı maddelerinde yer allan ko
nuların birleştirilerek görüşülmesini talebetmek-
tedirler. önergelerini okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 1 nci maddesindeki, Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, 
tanm kredileri ve tefecilik konusundaki Meclis 
araştırması talebiyle, gündemin 6 ncı sırasında
ki, Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, tefecilik konusundaki Meclis araştırması ta
lepleri aynı mahiyette olduğu gibi geçen dönem
de aynı şekildeki iki takrir birleştirilerek görü
şülmüş ve bu konuda bir Meclis Araştırma Ko
misyonu da çalışmalar yapmış, fakat dönem bit
tiği için hükümsüz kalmıştı. 

Aynı usulle uyularak, iki takririn birleştiril
mek suretiyle görüşülmesini arz ve rica ederim. 

r 0. H. P. Grupu adına 
Manisa 

Muammer Erten 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Gündemin 1 nci maddesindeki Sayın Turhan 
Feyzioğlu ve arkadaşlarının Meclis araştırması 
açılması hususundaki önergeleri ile yine günde
min 6 ncı maddesindeki Sayın Mustafa Kemal 
Çilesizin önergelerindeki konuların benzerliği 
sebebiyle birleştirilerek müzakere edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Önergeler üzerinde lehte veya 
aleyhte bir mütalâa var mı efendim?... 

Olmadığına göre önergeleri oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, evvelâ gündemin 1 nci sırasında yer 
alan Kayseri Milletvekili Sayın Turhan Feyzi
oğlu 'nun, onu takiben de gündemin 6 ncı sıra
sında yer alan Giresun Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Çilesizin vermiş olduğu önergeleri 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu ku

ruluşları tarafından açılan kredilerin büyük 
müstahsil kütleşme ulaşması şarttır. 

Bu kredilerin bir kısmının esasen kanunla 
yasaklanmış bulunan «tefecilik» piyasasını.bes-
lediğini gösteren açik deliller vardır. Memleke
timizin belli başlı ihraç malları olan zirai mah
sulleri yet iş ten köylü ve çiftçilerimizin emek
lerinin karşılığını almalarını sağlıyacak yaygın 
bir kredi politikasının uygulanması zarureti or
tadadır. Müstahsilin kredi ihtiyaçlarının lâyıkı 
veçhile karşılanması, kanunen yaisak olan bir
takım yollara başvurulmasını önliyecektir. 

Devlet imkânlarının ve yardımlarının, millî 
üretim:* artıracak ve geniş müstahsil kütlesinin 
yüzünü güldüredek seviyeyi bulması ve bu ama
ca uygun şekilde kullanılmaması şarttır. 

1. Bugün uygulanan para ve kredi politi
kasının zirai alandaki aksaklıklarını tesbit et
mek, 

2. Kanuni yasaklara rağmen devam öden 
tefeciliğe iıktisaJdi tedbirlerle kesin olaraJk son 
vermek, 

3. M31î üretimi artırmaJk, 
4. Ziraatten geçinen milyonlarca köylü ve 

çiftçinin emeklerinin karşılığını almalarını sağ
lamak için gerekli tedbirleri araştırmak amaciy-
le, icabında Ankara dışında da inoelemîelerde 
bulunabilmek ve kuruluşundan itibaren üç ay 
içinde raporunu vermek üzere bir Meclis Araş
tırma Komisyonunun kurulmasını Güven Par
tisi Grupu adına arz ve teklif öderim. 

G. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanı 

Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu 

G. P. Millet Meclisi 
Grup BaşkanvekJli 
Konya Milletvekili 

Vefa Tanır 

G. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 
Siirt Milletvekili 

Mehmet Nebil Oktay 

Millet Meclisi Yüks'ek Başkanlığına 
Bâzı illerde tefeciliğin, halkın ekonomik ve 

soüyal durumuna yaptığı vahim etkilerin önlen
mesi hususunda, gerekli tedbirlerin alınmasını 
öngören 22 . 5 . 1967 tarihli önerge ile, bu 
konuda Meclis Araştırması yapılması için 7 ki
şilik bir Araştırma Komisyonu kurulmasını tek
lif etaıişt&n. 
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Bu teklifim üzerine, Millet Meclisinin 
27 . 3 . 1968 tarih ve 64 ncü Birleşiminde ve
rilen karar gereğince kurulan komisyon; Gire
sun, Ordu illerinde gerekli araştırmayı yapmış 
ise de, seçimlerin yaklaşması ve Meclisin tatile 
girmesi sebebiyle bu konudaki rapor Yüksek 
Meclise sunulamamış ve seçimlerin yenilenmesi 
dolayısiyle de hükümsüz hale gelmiştir. Buna 
rağmen araştırmaya ihtiyaç gösteren sebepler 
ortadan kalkmamış ve bütün yurda şâmil bir 
mahiyet ikfiisabetmiş bulunmaktadır. 

Teessürle bildirmek isterim ki, tefecilikte 
kullanılan paraların çoğu, bu âfeti meslek hali
ne getirenlerin, ticari kredi namı altında, ban
kalardan ve bu arada kuruluşu, gayesi sadece 
tarımla uğraşanları kalkındırmak olan T. O. Zi
raat Bankasından alınan kredilerdir. 

Köylü, bugün çiftçilikten bir yılda elde et
tiği ürünü ile seneden seneye tefecilere biriken 
borcunu ödiyemiyeoek bir duruma düşmüş ve 
bu suretle zümreler arasındaki ekonomik denge 
ğjttikçe geçimleri, sadece toprak ürünlerine 
bağlı olanlar aleyhine bozulmuş bulunmakta
dır. 

Anayasanın ön gördüğü sosyal ve ekonomik 
prensipleri zedeliyen ve tarım üreticisini gittik
çe fakirleştiren bu hastalığın önlenmesi suretiyle 
Anayasa hükümlerini yerine getirmek, başta 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi oldu
ğundan, yukarda bildirdiğim önergemle başla
nan Meclis Araştırmasının ikmali ve zamanında 
tedbirlerin alınması lüzumuna bugün daha faz
la kaani bulunmaktayım. 

Bu nedenlerle : 
Gerekirse, Ankara dışına da çıkarak araş

tırma yapmaya yetkili olmak üzere Anayasa
nın 88 hci ve İçtüzüğün 169 ncu maddelerine gö
re bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması
nı arz ve teklif ©derim. 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

BAŞKAN — Efendim; önerge sahiplerin
den veya onların göstereceği her hangi bir ar
kadaştan görüşmek istiyen?.. Buyurun Sayın 
Vefa Tanır. 

Yalnız görüşecek arkadaşlardan istirham 
edeceğim; kararınıza göre, ilki araştırma komis
yonu teşkili hakkındaki talep birleştirilmiş ol
duğuna göre, konuşacak arkardaşların da bu ko
nuşmaları sırasında her iki konuya birden te

mas etmelerinde zaman kazanma bakımından 
fayda vardır. 

Bir de şunu arz edeyim : Şahısları adına 
söz istemiş olan arkadaşlarımız da şunlardır : 

Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, Sayın Mehmet 
Türkmenoğlu ve Sayın Hilmi işgüzar. Şu ana 
kadar başka söz istiyen olmamıştır. 

Buyurun Sayın Vefa Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Bugün uygulanan para ve kredi politikası

nın zirai alandaki aksaklıklarını tesbit etmek, 
kanuni yasaklara rağmen devam eden tefecili
ğe iktisadi tedbirlerle kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak, ziraatten geçinen mil
yonlarca köylü ve çiftçinin emeklerinin kar
şılığını almalarını sağlamak için gerekli ted
birleri tesbit etmek üzere, Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masını istiyen önergenin sahiplerinden biri ola
rak huzurunuzdayım. 

Dört esas nokta üzerinde incelenmesini iste
diğimiz bu mevzu, iki yıl evvel Güven Partisi 
Grupu tarafından Yüce Meclisjn huzuruna ge
tirilmiş idi. Gündemin yüklülüğünden, ancak 
geçen yıl tatile yakın bir zamanda konuşulabil-
di ve bir Araştırma Komisyonu da kurulmuş 
idi. 

Aziz arkadaşlarım, bu Araştırma Komisyo
nu memleketimizin dört ayrı noktasında araştır
maya karar vermişti: Karadeniz'de, Orta - Ana
dolu'da, Güney - Doğu'da ve Ege'de. Yalnız 

Karadeniz'deki araştırmalarını tamamlıyan 
Komisyon, elde ettiği çok güzel neticeleri teyple 
bantlara tesbit etti. Tatilin yakın olması dola-
yısiyle, Komisyon diğer araştırmalarını yapma
dan, bu kıymetli vesikaları Yüce Meclisin Baş
kanlığına verdi. 

İşte aziz arkadaşlarım, bu yıl, huzurunuza 
konunun bu dört esas üzerindeki büyük ehem
miyeti kavrıyan Yüce Meclisimizin bir araştır
maya gitmesi ve bu araştırmanın yarıda kalma
sından dolayı bir kere daha bu tesbit edilen iyi 
neticelerin rapor haline gelebilmesi ve diğer böl
gelerde de Türk köylüsünün ve çiftçisinin zirai 
kredideki aksaklıklarını giderecek tedbirlerin 
alınması için bu Meclis Araştırmasını tekrarla
mış bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bu Meclis araştırması bu 
yıl ikinci bir önem daha taşımaktadır. Yeni bir 
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seçimden çıktık. Bir kısmımız; büyük borç al
tında olan Türk köylüsünün borçlarını affetti
receğini, hattâ ellerine verdiği bonolarla vâdet-
ti. Bir kısmımız bunu Hükümet programına 
alarak 20 yıl erteleme yollarına da gitti. 

Aziz arkadaşlarım, konunun bu yıl bir başka 
ehemmiyet arz ettiğini söylemiştim. Muhterem 
arkadşalarım, Türk köylüsü ve çiftçisi neden 
borçlanıyor? Şüphesiz ki, Ziraat Bankasının uy
guladığı zirai kredi politikasının yetersizliğin
den ve bir sürü formalitelere boğulmuş olmasın
dan dolayı borçlanıyor. İşte aziz arkadaşlarım 
kanaatimiz; borcu affetsek de, borcu ertelesek 
de, bu tedbirlerin üzerine eğilmediğimiz müd
detçe yaratacağımız ferahlık kısa vadeli olacak, 
Türk köylüsü ve çiftçisi, borç taksitlendirilmiş 
olmasına rağmen, 3 - 5 sene sonra, yine bugün
kü içinde bulunduğu sıkıntıların içerisine gire
cektir. Aziz arkadaşlarım, onun için borç tak-
sitlendirilmesine giderken Türk köylüsünün ne
den borçlandığının yollarını da bu araştırma 
önergesi ile tesbit edelim, deriz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, malûmunuz 
Türk köylüsünün geçimi bugün tamamen ta
rıma bağlıdır. 32 milyon nüfusumuzun % 72 
si 3,5 milyon aile, yani bu 3,5 milyon ailenin 
21 milyon kişisi hemen hemen tarımla geçinir. 
Millî ekonominin yarattığı değerin % 42 sini 
(bu çiftçinin emeği ve almteri karşılar. Buna 
rağmen gerek kredi, gerek donatım ve ge
rekse diğer konularda kendi payına düşeni lâ-
yıkiyle alamaz. 

Halen kullanılmakta olan kredilerin mik
tar itibariyle yetersizliği açıktır aziz arka
daşlarım. Her ne kadar taban kredi dediğimiz 
200 lira, 800 liraya yükselmişse de, bugün bu 
uygulanamıyor. Zaten Ziraat Bankasına borçlu 
olan kişilerin sayısını 800 rakamı ile çarptığı
mız zaman da bu neticeye varılmadığı ortaya 
çıkmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu usul böyle 
devam ettiği müddetçe Türk köylüsünü borç
tan kurtarmanın imkânı yokttur. Zirai is
tihsal faaliyetinde zirai krediler büyük önem 
taşır. Zirai istihsalde bulunabilmek için kâfi 
miktarda zatî sermayeye Türk köylüsü sa
hip değildir. Çeşitli ziraate elverişli, takriben 
25 milyon hektar genişliğinde toprağımız var
dır ve bu topraklar üzerinde % 75 çiftçi ve 

köylü emeğini sarf ederek kara topraktan 
emeğini çıkarmaya uğraşır. 

Aziz arkadaşlarım, bir tarafta bol toprak, 
bir tarafta bol insan, ama buna akrşılık aziz 
arkadaşlarım, randıman düşüklüğü işte bu 
zatî sermayenin olmamasından, üçüncü unsu
run eksikliğinden ileri gelmektedir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Yabancı memleketlerde zirai kredi alanın

da büyük işbölümü vardır. Zirai krediler 
kısa, orta ve uzun vâdeler içinde ayrı ayrı 
müesseseler tarafından temin edilir. Hele ipo
tek karşılığı zirai krediler sahasında işbölü
mü oldukça artmıştır. Bizde ise Türk köylüsü 
başlıbaşına bu zirai krediyi Ziraat Bankasın
dan temin eder. Hemen hemen % 90 - 95 zirai 
kredi Ziraat Bankasından temin edilir, % 10 
veyahut % 5 kadar düşük bir kredi de di
ğer bankalar tarafından verilir. Demek ki, 
memleketimizin yegâne teşkilâtı zirai kredi 
müessesesi Ziraat Bankası oluyor. Fakat ge
niş ölçüde insangücüne ve toprağa sahip 
memleketimizde zirai gelişme; üçüncü unsur 
plan kredinin Ziraat Bankasınca sağlanama
masından dolayı olamıyor aziz arkadaşlarım. 

Bugün şuurlu, hedefi belirli ve dinamik bir 
kredi politikası noksanlığı yanında köylü ve 
müstahsilin aldıkları krediden gerçekten fay
dalanıp faydalanamadıkları, istihsallerini yü
rütebildikleri, yahut varlıklarına bir şey ilâve 
edebildikleri kontrolü da yapılamıyor aziz ar
kadaşlarım. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tarım kredileri Türk köylüsü için başka 

bir önem taşır. Türk köylüsü ekeceği tohum
dan, saçacağı gübreye, alacağı araJbaya ve 
hattâ oğlunun düğününe kadar bu paraya 
muhtaçtır. 

Geride bıraktığımız yıllardaki, piyasadaki 
genel fiyat dalgalanmaları, dolayısiyle para
nın kısa devrelerdeki çok değişen değeri ve 
ziraatimizdeki makinalaşma, usul değiştirme zo-
runluğu çiftçiyi son yıllarda tarım kredisine 
tamamen muhtaç bir hale de getirmiştir aziz 
arkadaşlarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi Ziraat Bankasının kredi veriş usul
leri üzerinde durmadan beraberce şu sualleri 
bir cevaplandıralım : 
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Ziraat Bankası tarafından idare olunan 
zirai kredilerin çeşitli bölgelere ve maJhsül ne
vilerine göre miktarı yeterli midir? 

Kredi miktarının veriliş usulleri, temi
nat arama şekilleri, müteselsil kefalet ve türlü 
formalitelerle çiftçiye kolaylık sağlanır bir du-
da mıdır? 

Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan 
krediler, kooperatif merkezi ile banka şubesi 
arasındaki gel - gitler, harcanan zaman ve 
masraf çok zaman verilen krediye değer bir 
miktarda mıdır? 

Borçlu durumu dolayısiyle tarım kredileri 
Aziz arkadaşlarım; 
Hepimizin bu suallere vereceği cevap görü

lüyor ki «hayır» olacaktır. Türk köylüsü bor
cunu yenilerken ya komşudan alır, ya bir es
naftan alır veyahut aziz arkadaşlarım % 60, 
% 100 karşılığında bir başkasından temin ettiği 
para ile bankadaki borcunu kapar, sonra ban
kadan alır borçlu olduğu kimselere verir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ayrıca kredi yetersizliği ve bilhassa küçük 

çiftçinin kredilerden yeteri kadar faydalanama-
masmın sebebi olarak çoğunlukla teminat konu
su olan arazinin tapu durumu gelmektedir. Çok 
muhterem arkadaşlarım, kadastro işini tamam
lamamış Türkiye'mizde, Ziraat Bankası kredi 
verirken esas unsur olarak tapuyu kabul ederse, 
küçük çiftçi bugünkü durumundan hiçbir şekil
de kurtulamıyacaktır aziz arkadaşlarım. 

Hemen bunun yanında, arazinin değerleri, 
çok yerde hâlâ yıllar öncesi değerlere sahibol-
duğu için, bankaca arazi kıymetsiz kabul edildi
ğinden çiftçinin eline kredi olarak bir şey geç
memektedir aziz arkadaşlarım, ve en çok ezilen
ler de, elinde gayrimenkulu olan ve tapusu olmı-
yan kişilerdir aziz arkadaşlarım. Alivre satışla
ra bunlar gidiyorlar, tefecinin kucağına bunlar 
düşüyorlar. Bunlara bir çare bulunmadığı müd
detçe küçük, orta halli çiftçiyi kalkındırmanın 
imkânı yoktur aziz arkadaşlarım. 

Tarım satış kooperatiflerinin durumu da ayrı 
bir derttir. Vaktinde fiyat ilân etmemeleri, 
avans verme yoluna gitmemeleri Türk köylüsü
nü alivre satışa zorlamaktadır aziz arkadaşla
rım. 

Bu yetersizlikler devam ettiği müddetçe, ka
nunla yasaklanmış olmasına rağmen tefeciliği 

açıkça yapan insanlar, vergi vermeden milyon
lar kazanan insanlar ayakta durmakta ve gün 
geçtikçe bunların sayısı artmaktadır aziz arka
daşlarım. 

Memleketimizin çeşitli bölgelerinde, çeşitli 
usullerle işliyen tefecilik yürekler acısı neticeler 
doğurmakta, vicdan ölçülerinin üzerinde aldık
ları faizlerden dolayı her gün binlerce ocak sön
mekte ve topraklar elden çıkmaktadır aziz ar
kadaşlarım. 

Çok muhterem arkadaşlanm; 
Konunun bu tarafiyle; başka bir polemiğe 

gitmemek için bu kadarla iktifa edeceğim. 
Muhterem milletvekilleri; 
Çiftçiye kulandmlan kredinin yeter hale gel

mesi için evvelâ Ziraat Bankasının tasarruf mev
duatı kaynaMarınm yükselmesini sağlamak lâ
zımdır. Bu usulle, yani abonman kredi usulüyle 
bunun sağlanması imkânsızdır. Çiftçi, eline ge
çen 3 - 5 kuruş tasarrufunu da bir başka banka
ya yatırmak mecburiyetindedir. Çünkü bir gün 
3 kuruş lâzım olur da o bankadan da alabilirim, 
düşüncesiyle. 

İkinci bir mesele de aziz arkadaşlarım, Hazi
ne ödeneklerinin ödenir hale getirilmesidir, Son 
5 yıl içinde kanunların emrettiği % 1 lerin kar
şılığı acaba Ziraat Bankasına ödenebiliyor mu? 
Aziz arkadaşlarım son 5 yılın rakamlarına şöy
lece bir göz atmak lüzumunu hissettim : 

1965 yılında kanunun emrettiği % 1 lere gö
re istenilen para Hazine ödeneği olarak 144 mil
yon lira, bütçeye konan yok, ödenen şüphesiz ki 
olmıyacaktır. 

1966 yılında istenilen para 170 milyon lira, 
bütçeye konan 25 milyon lira, ödenen 23 milyon 
lira. 

1967 yılında istenilen para 200 milyon lira, 
konulan 60 milyon, ödenen 60 milyon, 

1968 yılında istenilen para 200 milyon lira, 
konulan 60 milyon lira, ödenen 20 milyon lira. 

1969 yılında bütçe üzerinden istenilen 230 
milyon lira, konulan 60 milyon lira, ödenen şu 
ana, kadar 15 milyon lira. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu noktaya 
dikkatinizi çekmek isterim. 5 yıl içerisinde Zi
raat Bankasının Hazineden istediği 944 milyon 
lira, 5 yıl içerisinde hükümetlerin Ziraat Banka
sına taahhüdü, 944 milyon liraya karşılık 205 
milyon liradır; 1/4 ten de aşağı. Bu 205 milyon 
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liraya karşılık, yani taahhüdedîlen 205 milyon 
liraya karşılık Ziraat Bankasına ödenen 118 mil
yon liradır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Türk köylüsünün ödenımiyen borçlarım tak-

sitlendireceksiniz. Müsaade ederseniz Türk Hü
kümetinin de ödenmiyen borçlarını ne yapalım, 
onları da mı taksi tlendirelim? 5 yıl içerisinde 
taahhüdedilen 205 milyon liraya karşılık Ziraat 
Bankasına ödenen 118 milyon lira, taahhüdümü
zün yerine gelemiyen kısmı da 87 milyon lira
dır. 

İşte aziz arkadaşlarım, köylü ödemiyor, Hü
kümet ödemiyor, ne yapsın Ziraat Bankası? Bu 
kadarını dahi incelemek, Türk köylüsünün im
dadına yetişmek için bu önergenin ehemmiyetini 
gösterir zannederim. 

Ayrıca kredi yetersizliğine; arazisi olmadığı 
halde veya fiilen çiftçilik yapmadığı halde, muh
tarların türlü düşüncelerle kredi kullanmaya 
imkân verdiği kişiler de sebebolmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bunların içerisinde 9 yaşında çocuk vardır. 

Kendi kredisi yetmemiştir, 9 yaşındaki oğlunu 
- muhtarla arası iyi olduğu için - kredi sahibi 
kılmıştır, yazdırmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, bunların içerisinde Al
manya'da çalışan insan vardır ve aziz arkadaş
larım ne yazık bunların içerisinde geçen sene, 
evvelki sene ölen insanlar vardır. Bir âmme gö
revlisi olan muhtarların, tarım kredisi ile ilgili 
işlemlerden çekilmesinin sosyal ve politik huzur 
bakımından faydalı olup olamıyacağınm araştı
rılmasına da bu arada imkân sağlamış olacağız 
işte böylece aziz arkadaşlarım. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yine arazisini kiraya verenlerin aldığı tarım 

kredilerini nasıl kullandıkları, tarım kredisi yo
lu ile aynî olarak verilen tohum, gübre, damızlık 
gibi türlü malzemeden küçük çiftçinin faydalan
ma durumu nedir? Bu çeşit kredilerle elde edi
len ayniyatın ne kadarının fiilen kullanıldığı, 
ne kadar hangi sebep veya şartlarla ucuz olarak 
elden çıkarıldığını, kimlerin bu çeşit aynî kredi
lerin elden çıkarılmasına teşvikçi olduğunun 
araştırılması da gereken önemdedir. 

Şimdi kalkınmamızda önemi çok büyük olan 
bir konuya geliyorum. Bu da tarım kredisi ile ve 
bu tarım kredilerinin ne kadar yüzdesinin yatı

rım yapılmasına, daha fazla mahsul elde edilme
sine harcandığı ve yine aziz arkadaşlarım bun
ların ne kadar yüzdesinin günlük istihlâk mas
raflarına harcandığıdır. 

Son yıllarda Ziraat Bankası kredileri abon
man kredi şeklinde donmuş kredi halini almış
tır. Banka, daha ziyade aynî kredileri genişlet
mek yolunu tutmuştur; fakat köylünün nakit 
açığı karşılanmadığından köylü, tohum ve güb
renin yarıdan fazlasını yarıdan aşağı, fiyata sa
tarak bu nakit açığını kapamaktadır aziz arka
daşlarım. işte böylece «teşkilâtlanmamış» dedi
ğimiz kredi ortaya çıkmaktadır. Görülüyor ki, 
bilhassa küçük ve orta çiftçiler tarım kredisi 
alarak ele geçirdiği imkânların küçümsenemiye-
cek bir yüzdesini satınalma açıklarını kapatmak 
için harcamaktadır. Kredilerin daha çok üreti
me yönelmesi tedbirlerini bulmak için bu öner
gemiz başka bir önem taşır. 

Muhterem arkadaşlarım; 1963 ten itibaren 
uygulanan kontrollü kredi geçen yıl yirmi ili
mizde tatbik edilmiş, 380 milyonluk bir plasman 
iyi sonuçlar vermiştir, fakat mekanizma biraz 
yavaş işlemiştir. Bunun genişletilmesini, tarım 
kredilerinin hem tarım, hem ticaret yapanlar 
üzerindeki dağılış durumlarını, bu şekildeki kre
dilerin. tefeciliğe olan tesirlerini, kredi tahsil za
manlarının bölgelere ve köylünün sıkıntılı za
manlarına uygun olup olmadığını, aziz arkadaş
larım hiç değilse beş bin liradan fazla krediler 
için bir pey usulüne gidilmesini bu önergemizle 
araştırmış olursak köylünün imdadına yetişece
ğimizi zannederim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bu mevzu 
köylümüzün esas mevzuu olduğu için sizleri ge
niş ve yürekler acısı misallerle fazla oyalamak 
istemiyorum. Hem tarımda, hem ticarette kulla-
lanılan kredilerin nasıl çalıştığını sizler de bilir
siniz. 250 bin lira zirai kredi alan vatandaşımız 
tonu 75 liradan Tunobilek'ten kömürü getirir, 
8 Ağustos bonosu üzerinden 250 liraya köylüye 
satar. 700 bin lira zirai kredi alan iki vatandaşı
mız hal yaptırır ve yine aziz arkadaşlarımız, bir 
başka yerde bu zirai kredilerle vatandaşlarımız 
parayı para olarak işletir. Yani yüz lirayı yüz 
otuza, yv.z kırka, yüz seksene faize verir. İşte 
aziz arkadaşlarım, bunların araştırılması da bu
gün hem köylünün imdadına yetişme bakımın
dan, hem Türkiye'de tefeciliğin nasıl işlediğini 
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öğrenmek bakımından büyük ehemmiyet kaza
nır. Çiftçi ve köylünün emeğinin ve altmteri 
kargılığı olan mahsulünün değerlendirilmesi ga
yesiyle kurulmuş Tarım Satış Kooperatifleriyle, 
bunların meydana getirdiği birlikler, Tariş, Çu-
kobirlik, Alt - Birlik, Kozo - Birlik, Fisko - Bir
lik gibi çiftçi ile münasebetlerinde kullandık
ları krediler ve mahsullerin değerlendirilmesi 
için verilen imkânlar, fiyat tesbitinde gecikme
ler, avans tanımama gibi haller de alivre satış
lara sebebolmaktadır aziz arkadaşlar. 

Muhterem milletvekilleri; görülüyor ki, ta
rım bünyesinin, bunun yanında kredi sistemi
nin geniş ölçüde yeniden düzenlenmesi artık bir 
zaruret halindedir. Bu, her şeyden önce geniş 
kredi kaynaklarına bağlıdır. Biz bu kaynakları 
türlü mülâhazalarla daraltma yolundayız. Bu
güne kadar aziz, çilekeş köylümüzün, imkânsız 
çiftçimizin kalkındırılması için çok şeyler söy
lenmiş, çeşitli tedbirler ve metotlar denenmiş
tir, fakat bütün bunların dayanak noktası ta
rım kredisidir. Bu kredi, almteriyle elde ettiği 
mahsullerin tam değerinin kendisinde kalmasını 
sağlıyacak şekilde teşkilâtlanmak ve işlemek 
zorundadır. Bizler bu vazifeyi yapmakta geç kal
dıkça, tarım bünyemiz köhne gelenek ve göre
neklerden kurtulamıyacaktır. Feza çağında 
hâlâ bir milyondan fazla çiftçi ailesi karasaban 
kullanmaktadır. Buna hiçfirimizin vicdanının 
razı olmıyacağma inanıyoruz. Tarım bünyemizi 
teşkilâtlandırmak ve iyi işler hale getirme ko
nusu üzerinde eğilmeden plândaki ve Hükümet 
programlarındaki hedeflere varmak imkânsız
dır. Onun için konulan ilkelerin uygulanması 
ve amaçlara ulaşabilmesi tarım kredisi ile zaru
ret içinde bulunan üreticiyi istismar eden tefe
ciliğin bir Meclis araştırması yolu ile aydınlığa 
çıkarılması çok faydalı bir hizmet olacaktır. 
Bu inançla verdiğimiz önergemiz iltifatlarınıza 
mazhar olur da araştırma yapılmasına değerli 
oylarınızla imkân verirseniz Yüce Meclis Türk 
köylüsüne, Türk çiftçine lâyık olduğu hizmet
lerden birisini daha yapmak imkânını bulacak
tır. Önergemize müspet oy verilmesini tekrar is
tirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Muammer Erten, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Önerge sahibi olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz, buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Meclis araştırması hakkındaki önergemde 
belirttiğim gibi bilhassa tarım ürünleriyle geçi
nen köylü sermayesizlikten, geçimlerini zor sağ-
lıyan küçük esnaf, son zamanlarda «Teşkilât
lanmamış kredi» adiyle plân edebiyatına da geç
miş bulunan tefecilere başvurmaya mecbur bıra
kıldıklarından, bu gibi zümrelerin ekonomik du
rumlarında bir düzelme olması şurada dursun, 
gittikçe bozulmakta ve hepimizin memleketten 
yok etmek istediğimiz fakirlik de artmaktadır. 
Aldatıcı yollarla faaliyetlerini gittikçe artıran 
tefecilere karşı tedbir aramak, bulmak kana
atime göre Yüksek Meclislerin çok mühim gö
revlerindendir. Tefecilik yüzünden tarım koope
ratifçiliği. gelişememekte ve beklenen faydaları 
sağlıyamamaktadır. Çünkü bâzı tüccarların ve 
büyük toprak sahiplerinin de dâhil olduğu tefe
ciler kooperatifleri baskı altına almanın yolla
rını bulabilmektedirler. Bu durum karşısında 
İkinci Beş Yıllık Plân devresinde de köylünün 
hayat seviyesinde bir değişiklik beklemek bey
hude olacaktır. Tefecilerin bu uğurdaki maksat
larına daha ziyade banka kredilerini alet ettik
leri de herkesin bildiği hakikatlerdendir. 

Araştırma yapılması kabul edildiği takdirde 
tefeciliğin bütün yurtta ne kadar yaygın oldu
ğunu, Türk köylüsünü ve esnafını nasıl soydu
ğunu, üstelik bu soygunun bankalar tarafından 
nasıl desteklendiğini ve bâzı faizcilerin, «Tüc
car» namı altında sermayelerinin bir kısmını 
Ziraat Bankasından «Ticari kredi» diye sağ-
hyarak bankaya ödiyecekleri faiz de dâhil ol
mak üzere hepsinin köylünün sırtına nasıl vur
dukları da maatteessüf bütün çıplaklığı ile or
taya çıkacaktır. 

Köylüye tüccar tarafından kredili olarak ve
rilen gübreler de, faiz esasına göre fahiş fiyat
larla verilmektedir. Veresiye satılan her mal 
köylüye hakiki değerinin iki misli üstünde bir 
fiyatla verilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü toprak rejimi ile banka mevzuatı 

çelişme halindedir. Hukuk zilyedlik müessese
sini tanımaktadır, fakat banka mevzuatında zil-
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yedlik müessesesi katiyen tanınmamaktadır. I 
Halbuki, Türk köylüsünün elindeki toprakların 
yüzde 30 u tapulu, yüzde 70 i de tapusuz arazi
dir. iştirak ve müşterek halindeki mülklere 
kredi vermek son derece zordur. Ziraat Ban
kası kredileri sosyal adalet ilkelerinin ötesinde, 
bâzı banka müdürlerinin vatandaşla olan müna
sebetlerinin tesiri altında dağıtılmaktadır. Elim
de bâzı raporlar vardır. Bilhassa Karadeniz 
Bölgesinde birçok tüccarlara, altı tüccara 4 mil
yon, 2 milyon, 3 milyon lira gibi ticari kredi 
verilmiş ve bu krediler de tüccarların aracıları 
vasıtasiyle fakir köylüye verilmiştir. Halbuki, 
100 dönüm arazisi olan bir köylü bu kredilerden 
daima muaf tutulmaktadır. Meclis araştırması 
kabul edildiği takdirde bu kıymetli istihbaratı
mızda raporlarımıza nakledilip Yüce Meclise 
sunulacaktır. 

Sosyal adalet ve Anayasanın öngördüğü kal
kınma prensipleri yönünden son derece tahrip 
edici bir nitelik taşıyan bu âfetin önüne geçmek 
için halk toplulukları adına millî egemenliği 
elinde tutan Yüce Meclisin konuya el koyması 
gerektiğine inanıyorum. 

Aynı konuda 1967 yılında sunduğum önerge 
üzerine araştırma yapılmasına karar verilmiş ve 
kurulan komisyon araştırma da yapmış ise de, 
secim dolayısiyle Meclisin tatile girmesi yüzün
den rapor hazırlanamamış ve Meclise sunulama
mıştır. Evvelce kurulan komisyonun yaptığı 
soruşturma ve topladığı bilgilerden de faydalan
mak suretiyle yapılacak bir araştırma, konunun 
ehemmiyetini meydana çıkaracaktır. Verdiğim 
önerge, evvelce yarım kalmış olan bir araştır
manın ikmalini de hedef tutmaktadır. 

Meclis araştırmasına karar verilirse, faizcilik 
yoluyla gayrimesru servet yapanlara ve bu su
retle büyük vergi kaçakçılığı yaparak Hazine
mizi, milyonlarca zararlara sokanlara karşı aman
sız bir mücadele bağlamış olacak ve bu yolda 
mağdur elan bütün vatandaşların hayatında da 
daha geniş bir ufuk açılacaktır. 

önergemin kabulü halinde ortaya çıkacak 
acı hakikatlere karşı Yüce Meclisin gerekli ted
birleri alacağından da emin olarak önergemin 
kabulünü ve Meclis araştırması için komisyon 
kurulmasına karar verilmesini istirham eder, 
saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) | 
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BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Saym 
Muammer Erten, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; konu üzerinde C, H. P. adına görüşleri
mizi arz edeceğim. 

Kredi konusu C. H. P. nin öteden beri meş
gul olduğu ve koalisyonlar devrinde, Birinci 
Plân devresinde geniş çalışmalar yaparak dü
zeltmeye gayret ettiği, muhalefet devresinde de 
iktidarı doğru yola getirebilmek için güç sarf 
ettiği bir konudur. 

Geçen dönemde Sayın Çilesiz arkadaşımızın 
getirdiği ve G. P. nin getirmiş olduğu önergeyle 
birleştirilerek yapılan müzakereler sonucunda 
C. H. P. Grupu gene aynı mahiyette bir komis
yonun kurulmasına müspet oy Toülanmıştı. Bu 
komisyon faydalı çalışmalar yaptı, ancak dö
nem bittiği için raporunu Meclise sunmak fır
satını bulamadı veya çalışmaları kısmen yarıda 
kaldı. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bir memlekette kredi dağılımının ekonomik 
hayata çok önemli etkileri vardır. Eğer bir 
memlekette adaletli bir kredi dağılımı mevcut 
değilse o memlekette tarım ve sanayi sektörle
rinin gelişmesi mümkün olamaz. Çünkü, kredi 
dağılımındaki adaletsizlikler daha kazançlı olan 
tefecilik gibi faizle para vermeden elde edilen 
büyük kazançlara akacağı cihetle, tanm sektö
rüne ve sanayi sektörüne kredi imkânları dara
lır ve böylece gelişme önlenmiş olur. 

Adaletsiz bir kredi düzeni süratle tefeciliğe 
yol açar ve tefecilik gibi bir âfet, bilhassa bizim 
memlekette görüldüğü veçhile, toprak yoğunlaş
masına da yol açar, küçük ve orta toprak sahip
leri tefecilik yoluyla aldıkları paraları ödiyeme-
dikleri için topraklarının ellerinden çıkmasına 
müncer olur ve bu küçük, orta işletmeler büyük 
işletmelerde toplanarak memlekette toprak 
yokluğuna da yol açmaktadır. Biraz sonra 
bahsedeceğim, Plânlama Teşkilâtımızın yaptığı 
bir etüt bunu gerçekleriyle ortaya koymaktadır. 

Adaletsiz bir kredi dağılımı millî gelir dağı
lımını da kökünden yok eder ve millî gelir dağı
lımında tam adaletsiz işliyen bir düzeni ortaya 
koyar, bugün Türkiye'de işliyen düzen gibi. 
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Değerli arkadaşlarım, Batı ülkelerine baktı
ğımız zaman sanayileşen ve gelişen ülkeler ilk 
defa tefecilikten kurtulan ülkeler olmuştur. 

Şimdi bu gerçekleri, Türkiye'de kredi düzeni 
nasıl işlemektedir, bâzı inkâr edilemez rakam
ları ortaya sermek suretiyle arz etmeye çalışaca
ğım. 

Elimizde mevcut en son rakamlara göre Tür
kiye'de Ağustos sonu itibariyle toplam kredile
rin yekûnu 30 327 000 000 lira tutmaktadır. 

Bunun sektörler itibariyle dağılışı şöyledir: 
Muhtelit krediler 18 738 000 000 lira, küçük sa
nat ve esnaf kredileri 951 000 000 lira, tarım 
kredileri 731 000 000 lira, ipotek karşılığı kre
diler 2 145 000 000 lira, sınai krediler 
1 462 Ö00 000 lira tutmaktadır. 

% 80 i ticari olan muhtelit ve ipotek karşı
lığı kredileri topladığınız zaman bu kredilerin 
yekûnu 20 883 000 000 lira tutmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım : 
Bu rakamlara bakıldığı zaman, görülür ki; 

kredilerin 2/3 ü Türkiye'de, hemen hemen 
% 80 i ticari olan muhtelit ve ipotek karşıhğı 
krediler dediğimiz kredilere akmaktadır. 

Acaba, bunların millî gelirdeki payları ne
dir? Son çıkan, Maliye Bakanlığının çıkardığı 
Devlet Gelirleri Bültenini açtığınız zaman şu ra
kamlar karşınıza çıkmaktadır: (Sayfa 169) Ca
ri fiyatlar itibariyle 1968 millî geliri 101 milyar 
lira civarında gösterilmektedir. Bu millî gelire 
en büyük katkıyı yapan ziraat sektörü 
31 988 000 000 lira, yani 32 milyara yakın, 
yine millî gelire en büyük katkıyı yapan sanayi 
sektörü 17 670 000 000 lira, buna mukabil ti
caret sektörü 7 906 000 000 lira civarında bu
lunmaktadır. 

Halbuki, millî gelire yedi milyar katkıyı ya
pan ticari sektör toplam kredilerin 2/3 üne ya
kın miktarını almaktadır, elimizdeki son ra
kamlara göre. Tarım sektörü ise 7 milyar lira 
civarında bir kredi almakta, ama bunları tahlil 
ettiğimiz zaman 1,5 milyar lirası destekleme kre
dileri veyahut da bâzı kooperatiflerin zarar se
bebiyle Zirat Bankasına halen ödemediği borç
lan teşkil etmektedir. 

Demek ki, bu 1,5 milyar lirayı düştüğünüz 
zaman, tarıma, tarımda çalışanlara gerçek ola
rak aktarılan krediler 5,5 milyar lira civarında 
kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ticari kredilerden faydalananların acaba 

ne kadar vergi ödedikleri de zaman zaman me
rak konusudur. Aynı Devlet Gelirleri Bülteni
nin 89 ncu sayfasına baktığınız zaman 1967 yı
lında ticari kazanç elde edenlerin yekûnu 
336 819 aile veya kişi olarak gösterilmiştir, öde
dikleri Gelir Vergisi yekûnu; 1 249 806 000 lira 
tutmaktadır. Tabiatiyle aldıkları kredilere na
zaran Gelir Vergisine iştirak payları da çok dü
şük olarak görünmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; sektörler arasında 
kredi dağılımı tamamen tarım sektörü, sanayi 
sektörü aleyhinde görünmekte, ayrıca kredile
rin kendi sektörleri içindeki dağılımında da bü
yük adaletsizlikler görülmektedir. 

Elimizdeki en son tesbit edilmiş rakamlar 
olarak, Ziraat Bankasının 1967 yılındaki dağıt
tığı krediler içinde nisbetlere baktığımız zaman, 
tarım kredilerinin de kendi içindeki dağılışın
da büyük bir adaletsizlik müşahede ediyoruz. 
Ufak rakamları yuvarlayarak vereceğim, fazla 
vaktinizi almamak için: 

Doğrudan doğruya Ziraat Bankasından 500 
liraya kadar kredi alan ailelerin yekûnu 807 
bin ailedir. Aldıkları kredinin yekûnu 257 mil
yon lira tutmaktadır, ortalama olarak her biri
ne 318 lira kredi düşmektedir. Hani bizim çok 
tartıştığımız, iktidara geldiğimiz takdirde, af
fını düşündüğümüz borçlar işte bunlardır. 

501 liradan 1 000 liraya kadar olan borçlar 
475 bin aile tarafından alınmıştır, yekûn 348 
milyon; 

1 001 liradan 2 000 liraya kadar olanlar 444 
milyon lira, 308 bin aile; 

2 binden 5 bine kadar olanlar 554 milyon li
ra, 180 bin aile; 

5 bin liradan 10 bin liraya kadar olanlar 405 
milyon lira, 60 bin aile; 

10 bin liradan 20 bin liraya kadar olanlar 
257 milyon lira, 18 bin aile; 

20 bin den 50 bine kadar olanlar, 474 milyon 
lira, 17 bin aile; 

50 binden 100 bine kadar olanlar 60 milyon 
lira, 917 aile; 

100 binden fazla olanlar 64 milyon lira, 253 
aile... 

Kooperatifler eliyle Ziraat Bankasının verdi
ği kredilere baktığımız zaman; 500 liraya kadar 
olanlar 81 milyon lira yekûn, 240 bin aile; 500 
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liradan 1 000 liraya kadar olanlar 200 milyon 
lira, 287 bin aile; 1 000 liradan 2 000 liraya 
kadar olanlar 350 milyon lira, 265 000 aile ve 
devam ediyor, en sonunda 20 bin liradan 25 
bin liraya kadar olanlar 33 milyon lira, 1 598 
aile... 

Kooperatiflerle Ziraat Bankasının doğrudan 
doğruya verdiği kredileri tetkik ettiğimiz za
man kooperatifler aleyhine bir adaletsizlik gö
rüyorsunuz. Ziraat Bankasının doğrudan doğru
ya verdiği krediler arasında 500 lira ile 100 bin 
liranın üstünde kredi alanlar arasında kademe 
kademe mukayese yaptığınız zaman, küçük kre
di alanlar aleyhine büyük bir adaletsizlik orta
ya çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tarım kredilerinin ne 
kadar az olduğu, ne kadar kifayetsiz olduğu 
hususunda bir misal olarak bir ilimizi ele almak 
suretiyle sonuca varmak istiyorum. 

Elimdeki rakamlar 1968 yılına ait Devlet İs
tatistik Enstitüsünün çıkardığı kitaptan alman 
rakamlardır. Bunda (Manisa ili millî gelire ta
rım ürünleri bakımından en büyük katkıyı ya
pan illerimizden birisidir) 1967 üretimi itibariy
le baktığımız zaman, Manisa ilinin aşağı - yu
karı millî gelire tarım ürünlerinden 2,5 milyar 
lira civarında bir katkı yaptığı görülmektedir, 
nüfusu da 750 bin dir. 

Değerli arkadaşlarım, Eylül ayı itibariyle 
Manisa iline - bütün 13 ilçesi dâhil - verilen 
kredilerin yekûnu, bir yıllık itibariyle şudur: 

Doğrudan doğruya Ziraat Bankasının ver
diği kredilerin yekûnu 2,5 milyar lira millî ge
lire katkıda bulunan bir ilde 131 milyon lira
dır; tarım kredi kooperatifleri vasıtasiyle ve
rilen tarım kredilerinin yekûnu da 88 milyon 
liradır. Yani, hepsini topladığınız zaman 2,5 
milyar lira, sırf tarımdan katkı yapan bir ili
mize verilen tarım kredilerinin yekûnu, gerek 
kooperatifler eliyle, gerek Ziraat Bankası eliy-
de 220 milyon lira civarında kalmaktadır. Hal
buki, bu ürünleri yetiştiren insanlar bu kadar 
az krediyi alırken, burada yetiştirilen yalnız 
tütün mahsullerini, buradan alıp, - izmir'den, 
Manisa'dan, veya Ege'nin diğer illerinden - ih-
ihracat yapanlara verilen kredilerin yekûnu 
1966 - 1967 senelerinde 600 milyon lira civarın
da olmuştur. 

Şimdi bu rakamlara baktığınız zaman, Tür
kiye'de kredi dağılımı çok adaletsiz bir şekilde | 
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I işlemektedir ve bilhassa millî gelire en büyük 
katkıyı yapan tarım sektörü, en az krediden 
faydalanan bir sektör durumundadır. Biraz son
ra, bu kredi adaletsizliğinin ne gibi neticelere 
yol açtığını arz ederken, ticari kredilerin han
gi sahalara aktığını da arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; bu kredi adaletsizli-
I ğini yok edebilmek için Birinci Beş Yıllık Plân 

döneminde geniş çalışmalar yapılmış ve adalet
li bir kredi düzeni kurulabilmesi için bâzı ted
birler de alınmış ama tamamlanması mümkün 
olmamıştır. Krediler, yalnız tarım kredileri ola
rak ele alınmaz. Tabiî, genel bir politika olarak 
düşünülmesi gerekir. Bütün sektörler arasında 
ahenkli bir uygulama yapılması, Birinci Plânda 
düşünülmelidir. Bugünkü Türkiye'de işliyen 
kredi düzeni tamamen bozuk bir şekilde, bu 
prensiplerin aksine işlemektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plân devresinde, şu ted
birler üzerinde durulmuştu: iktisadi kalkınma 
hızına paralel olarak gelişmiyen kredi mekaniz
ması, kalkınma hareketini yavaşlatacağı gibi, 
ekonominin istenilen yönlerde büyümesini de 
imkânsız kılacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda prerisiıbolarak şu 
esaslar üzerinde durulmuştur: Kredi müessese 
ve mekanizması, tasarrufları teşvik edecek şe
kilde donatılmalıdır. Yatırımların plân hedefle
rine ulaşmaya yardım edecek olanlara yöneltil
mesi - tarım ve sanayi başta geliyor - mümkün 
kılacak bir kredi mekanizması kurulmalı ve 
üretimi artırıcı alanlara bilhassa kullanılmalı
dır. Bu prensiplerin ışığı altında kredi politika
sı enflâsyona yol açılmaması gereken bir sistem 
içinde işlemeli, gelişen ekonomik hız ve artan 
millî gelirle dengeli olmalıdır. Kredilerin eko
nomi içinde optimum dağılımı sağlanmalıdır. 
Bu sebeplerle, o zaman alman veya alınmaya 
çalışılan tedbirler, faiz hadleri ekonomik faize 
yakın olmalıdır. Aynı cins krediler, aynı faiz 
haddine tabi tutulmalıdır." Komisyon, masraf 
ve saire adı altında faize eklenen masraflar as
gari hadde indirilmelidir. Mevduat ve kredi 
faizi arasındaki fark azaltılmalıdır. Farklı ihti
yaçları karşılıyacak çeşitli krediler, ekonomi
mizin ihtiyaçları için yeterli şekilde sağlanmalı
dır. Yatırım kredilerini karşılamak için gerekli 
yeni bankalar kurulmalı veya mevcutları ıs
lah edilmelidir. 
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Bu prenscipler üzerinde durulduktan sonra, 
şu tedbirler alınmıştır: Sanayi alanında, Sınai 
Kalkınma Bankasının kaynakları geliştirilmiş, 
Sınai Yatırum 'Bankaisı kurulmuş, Merkez Banka
sında sanayi için ayrı bir kredi imkânı, rees
kont imkânı sağlanmış, ticari kredilerden ayrıl
mış 1 milyar lira sermayeli özel Sektör Yatırım 
Bankası kanun tasarısı sevk edilmiştir, hâlâ 
Parlâmentoda bekler, kadük olmuştur. 

Avrupa Yatırımlar Bankası ile anlaşmalar 
yapılmış, Sosyal Sigortalar kaynaklarından fay
dalanılmış, kamu sektörünün finansmanı için 
de Devlet Yatırım Bankası kurulmuştur. Ta
rım alanında, Ziraat Bankasının sermayesi bir 
kanunla 750 milyon liradan, 1,5 milyar liraya 
çıkarılmış, tarım alanında uzun vadeli yatırım 
kredileri tesis edilmiş, gübre kredisi gibi aynî 
krediler ve kontrollü kredi sistemi tesis olun
muştur. Tarım Satış Kooperatifleri vasıtasiyle 
destekleme mubayaası yapabilmek ve gerekti
ğinde doğrudan doğruya ihracat yapılmasını 
sağlamak maksadiyle, bu kooperatiflere geniş 
kredi imkânları temin olunmuştur. TARİŞ, 
FİSKOBİRLİK, ÇUKOBİRLİK, Tekel Genel 
Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Şeker Şir
ketine sağlanan krediler bu meyanda zikredile
bilir. 

Tütün ekicisini kurtarmak maksadiyle, ge
rek ihtiyacolan krediyi sağlamak, gerekse sa
tışları ve ihracatı düzenlemek maksadiyle Tü
tün Kooperatifleri kanun tasarısı Parlâmento
ya sevk edilmiş, aradan - 1965 ten sonra - 4 se
ne gibi bir dönem geçmiş, maalesef bu kanun 
tasarısı da hâlâ Senatoda beklemektedir. 

Küçük esnaf ve sanat kredileri alanında, 
Halk Bankasının sermayesi bir kanunla yüzde 
200 artırılmış, Merkez Bankasının reeskont im
kânı genişletilmiştir. Bu yollarla küçük esnaf 
ve sanatkâr kredilerinin artırılması yönünde 
büyük gayretler sarf edilmiştir. Ancak, değerli 
arkadaşlarım, bu çalışmalar maalesef 1965 ten 
sonra olduğu yerde kalmıştır. İkinci Beş Yıllık 
Plânda da, kredi düzenini adaletli bir şekilde 
işliyecek tedbirler maalesef getlvilmemiştir. 1965 
ile 1969 arasında şu saydığım kanunlar dışında, 
Parlâmentomuzdan maalesef gerek zirai kredi
ler için olsun, gerek başka alanlıarda olsun, tek 
•bir kanun geçmemiştir; bunum aksine bir mi
sal göstermek imkânı elimizde mevcut değildir/. 

j Hükümet tabiatiyle, «Şu tedbirleri aldık, bu 
I tedbirleri aldık» diye iddialarda bulunabilir, 

ama ortada olan rakamların diline baktığımız 
zaman bunları bulmaya, görmeye imkân yok
tur. 

Kredi yetersizliği ve dağıtımdaM adaletsiz
liğin pek çok sonuçları mevcuttur. Mevcut kre
di olanaklarının yetersizliğinin ve kredi dağılı
mındaki dengesizliğin, «tefecilik» denilen ve 
tarımsal işletmelere yüksek faizle kredi veren 
müessesenin doğmasında ve yaşamasında önem
li bir faktör olduğu görülmektedir. Ticari kre
diler ve tarımla, Ziraat Bankası tarafından bü
yük işletmelere verilen bir kısım kredilerin, te
fecilik dediğimiz yolla küçük işletmelere, köy
lüye, üreticilere aktarıldığını Hükümet daihi 
teslime mecbur olmuştur. İkinci Beş Yıllık 
Plânda, 1966 yılında Plânlama Teşkilâtımız ta
rafından yapılan etütlere göre 1966 yılında 
6 milyar 700 milyon lira (ki, İkindi Plân ona 
bir ad takmıştır, «Teşkilâtlanmamış kredi piya
sası» diye) Plânlamanın raporlarına göre tefe
cilikte, yüzde 100 faizin üzerinde, yerine göre 
daiha da fazla kullanılmıştır. Yine ikinci Beş 
Yıllık Plânın ifadesinle göre, bu kullanılan pa
ranın 3 milyar 200 milyon lirası barakalardan 
intikal eden para olarak Plânlama Teşkilâtınca 
ifade edilmekted!A\ Bu, 1966 rakamlarına göre
dir, o tarihte kredilerin toplamı 15 milyar lira 
civarında idi, bugün 30 milyar lira civarında ol
duğuna göre, demek ki, aynı bir oranla hesaJbet-
tiğimiz zaman, tefecilikte kullanılan sermaye 
miktarının 10 milyarın üzerinde olduğunu ko-
laylkla iddia etmek mümkündür ve bankalar 
kanalından intikal eden miktarın da o tarihe 
göre daJha da arttığını, 5 - 6 milyar civarında 
olduğunu iddia etmek kolaylıkla mümkün öla* 
bilir. Kaldı ki, 1965 ten bu yana iyliyen faktör
ler, ekonomik durum, tefeciliğin daha da çok 
gelişmesine sebdbıolmuştur. Çünkü hayat paha
lılığı gittikçe artmış, köylünün tarım ürünlerini 
yetiştirebilmek için kullandığı maddelerin, i'lâç, 
tanın anaçları ve saire, fiyatları çok fazla art
tığı halde tarım ürünlerinin fiyatları sabit kal
mış, yalhult da bâzılarında düşme göstermiş, bu
nun sonucu olarak esasen borçlu durumda olan 
köylü tarım ürünlerini de maliyetin altında bir 
fiyatla satmak gibi bir durumla karşı karşıya 
kalınca daha çok tefecilerden borç almak duru
munda kalmış ve bu da gittikçe köylünün fa-
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ıM^mesdne âmil olmuştur. Bu, bugün elbirliği 
ile (önümüzdeki günlerde birçok problemleri 
görüşeceğiz) muhalefet olarak, İktidar olaraik 
köylünün bu durumdan kurtarılmadı için en 
mühim problem olarak üzerinde duracağımız bir 
(konudur. Yeni piyasalar önümüadeki günlerde 
açılaoaktır. Bugünkü fiyat mekanizması itiba-
riyLe köylünün karili bir satış yapması imkânla
rı iantak yok olmuştur. Elbette ki, bunun ibir 
asonucu olarak tefeculik de daha amansız bir şe
kilde rol oynamasına devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarıın, 
Yine Plânlamanın yaptığı bir etüt, «Köy ve 

köylü sorunları», namı altında bir kitapta neş
redilmiştir. Bu kitaptaki verlilen bir bilgiye gö
re; sayfa 56, Altıntaş, ilçesinin 19 köyünde kre
dilerin 696 758 lirasının Ziraat Bankasından 
990 000 lirasının da tefecilik yolluyla sağllan^ 
mış olduğunu Devlet Maniamla Teşkilâtı ortıa-
ya ikoıymıafetadır. Hele bu eıttiütıtıe., bu 19 köyün 
içerisinde Toprakhitar köylü tmleıvcutitıur ki, Zi
raat Bankasından 1 400 lira kredi alırken, te
fecilik yoluyla 300 bin İ ra kredi altmıştır. Bu, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ciddî bir etüdün
de ortaya koymuş olduğu bir rakamdır. Tabiî 
bunum sonucu köylü elindeki küçük işletmele
ri saltmaya miecbur olmlakta ve tefeciliğin sonu
cu bir kilsim halkın faMrleşmesine yol aJçarken, 
tefecilik yapan bir avuç insan dahıa da zengin-
leşımelkitedir. 

Değerli arkadaşlarım, pek çok tefecilik ör
nekleri saymiak mümkündür. Bunları ayrı ayrı 
anlatarıak vaktinizi aü!mıyajöa|rm. Ege Bölge
sinde alivre satışlar yoluyla Hükümetin iilan 
edeceği fiyatlardan 25 kuruş, 50 kuruş aşağısı
nla, koopıeraJtifleıün ilan edeceği fiyatlardan aşa
ğıya mukaveleler yapıümlası yoluyla, tütünde 
karaborsa satış dediğimiz, piyasa açüJmadan 
3 - 4 ay önce hlakâlM değerinden 2 itfa, 3 lira 
aşağı tütün satışları yoluyla, Orta - Anadolu'
mda bâzı hilei sedyeler, fındıktan henüz mah
mul tarlada iken 4 - 5 ıay önce, 1,5 - 2,5. lira, gilbft 
daha iaışağı fiyatlarla, Doğu'da hayvancılıkta, 
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hattâ insan emeğinde tefecilik örnekleri say
mak, yüzlerce misal vermek mümkündür. Hat
tâ değer;! arkadaşlarım, Devlet tarafından mü-
baya edilen pancar bedellerinde dahi, pancar 
bölgelerimizde tefecilik yapılmaktadır; Şeker 
Şirketinden alacağı olan köylüler fiyatlar kırıl
mak suretiyle zamanında bedellerini alamadık
ları için bir nevi tefecilik yoluyla alacaklarını 
satmaya mecbur olmaktadırlar. 

Değerli komisyon üyesi arkadaşlarımdan bi
risinden duydum; Karadeniz Bölgesinde yap
tıkları bir etütte, 5 000 lina olan bir borcum 
4 - 5 sene zarfında 27 bin liraya yükseldiğini, 
ama bu anada o köylünün yine her yıl bir mik
tar fındık mahsulünü bu tefeciye teslim etti
ğini öğrenmiş bulunuyorum. Tahmin ederim 
(ki, önergeyi kabul ederseniz, (komisyon yeni 
çalışmalarında, eski çalışmaları da katarak, bu 
örnekleri önümüze getirecektir. 

Değerli laıikadaşlarıım, bugün Türkiye'de te
feciliğin bir hukukî durumu da vardır. Tafbia-
tıiyle İslâm Hukukunla g'öre zaten faizcilik ya
sak bir müessesedir. Haliyle tefecilik dinimize 
göre yasaktır; hukukumuz itibariyle, 1933 ta
rihinde çıkan 2279 sayılı ödünç Parla Verimle 
Kanunu ile tefecilik yasaklanmıştır, cezası 
6 aydan başlamaktadır, ama her zaman görül
düğü gibi, ekonomik tedbirler alınmadıkça ce
za tedbirleri ile bunun önüne geçilmesi müm
kün değildir. Bugün tefecilik Türkiye'de âde
ta meşru bir müessese gibi işlediği halde, ma
alesef bu kanunun hükmü hiçbir zaman tatbik 
edilememektedir. Bu, kredide ceza tedbirlerin
den ziyade adaletli bir düzenin kurulması ille 
mümkündür ve tarım sektörüne, sanayi sektö
rüne, esas millî ekonomiye en büyük katkıyı 
yapan sektörlere büyük kredilerin aynknlası 
yolluyla mümkün olur. Biz bunları ifade etti
ğimiz zaman Sayın Başbakan 'klasikleşen ce
vaplar vermektedirler. Bu seçimde de bu yol
da çok cevaplar verdSîIler. Diyorlar ki, «Kredi
ler Devlet kasasından verilmiyor ki, istediği
miz gibi düzenliyelim.» 
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Değerli arkadaşlarım, 
Bu çok yanlış bir cevaptır. Geçenlerde Hü

kümet programı müzakere edilirken de Sayın 
Başbakanın bu şekilde beyanları oldu. O halde 
bir noktayı biz buradan kendilerine hatırlata
lım. ikinci Beş Yıllık Plânın rakamlarına göre, 
ticari bankaların durumu şudur; % 7,8 öz kay
naklarından yararlanmak suretiyle kredi dağıt
madadırlar. % 75 mevduat, % 17,2 de diğer 
kaynaklardır. 

Demek ki, kredi sisteminin en büyük kayna
ğı mevduattır. Mevduat ise kanun hükmüne gö
re, tamamen Hükümetin, Devletin teminatı al
tındadır. Bugün her hangi bir özel banka iflâs 
etse, yatırılan mevduatı, Devlet teminatı altın
da olduğu için ödemeye mecburdur. 

O halde bu görevle yükümlü olan bir Hükü
met, elbette ki, kredileri tanzim ederken istedi
ği sektörlere bu mevduatın dağıtılması için ge
rek kendi tasarruflariyle, gerekse getireceği ka
nuni tedbirlerle adaletli bir düzen kurulması 
mümkündür. Yeter ki, böyle bir düzenin kurul
ması istensin. 

Ama kredilerin daha çok ticari sektöre akta
rılması bir prensip, bir felsefe olarak kabul edi
lirse, elbette ki, kredilerin adaletli bir şekilde 
düzenlenmesi düşünülemez. Bunlar, «düzeltece
ğiz, yapacağız» diye söylense de sözde kalmaya 
mahkûm olan lâflardan öteye geçemez. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak bugün 
Türkiye'de işliyen kredi düzeni adaletsiz, büyük 
halk kütleleri aleyhine, bilhassa tarımda çalı
şanların aleyhine işliyen bir bozuk sistemdir, 
bir bozuk düzendir. Bunun süratle dtLseltiüime-
si gerekir. O. H. P. olarak biz gerek iktidarda, 
gerek muhalefette bu mesele ile uğraştık. Bun
dan sonra da mücadelesini yapacağız. 

Eğer, G. P. nin ve Sayın Kemal Çilesiz arka
daşımızın getirdiği önergelere iltifat edilirse, bir 
araştırma komisyonu pek çok gerçekleri ortada 
olan bu meseleleri Parlâmentoda müzakere et
mek imkânını buluruz. Hiç değilse bu meselede 
katı olanlar, meseleler ortaya döküldüğü, hak
sızlıklar, ıstıraplar ortaya serildiği zaman, katı 
vicdanlar dahi yumuşayacaktır. Biz onun için 
C. H. P. Grupu olarak bu önergeye müspet oy 
kullanacağız. Komisyonun kurulması halinde bu 
komisyonda vesika ve deliller getirmek suretiyle 
kredi düzeninin düzeltilmesi için gayretlerimiz 
olacaktır. 

Temenni ederim ki, bu yoldaki bir hareket, 
ıstırap çeken halkımız için faydalı olur. Bu te
mennilerle saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adınıa Sayın; Meh-
ımiet Niefbil Oktay. 

Sonra söz sırası A. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Kemal Güneş'indir efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBÎL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Huzurunuza zirai kredi ve tefecilikle ilgili 
Meclis araştırması hakkındaki görüşlerimizi, 
G. P. adına açıklamak üzere çıkmış bulunuyo
rum. 

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısı dik
kate alındığı takdirde, huzura getirilen bu Mec
lis Ariaştırtmıaisı öniergiesinlin kapsadığı konula
rın hakikaten büyük bir önem arz ettiği anlaşı
lacaktır. 

Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 08 ini köy
lerde yaşıyan halk kütlesi teşkil etmektedir. 
İhracat gelirimizin yüzde 85 ni zirai ürünler teş
kil etmektedir. Keza millî gelirimizin de yüzde 
30 nu yine ziraat dalından elde edilen ürünler 
teşkil etmektedir. Bu rakamlar açıkça ifade edi
yor ki, Türkiye bir ziraat memleketidir ve Tür
kiye'nün toaJlIkınımjası ziralatle uğnaşanil'ana önem 
vermek, zinaaltıTıe uğraşanlarla kredi sağüiamıak ve 
ızıinaaJtlie uğnaşıaîııliarı ihracata yonielltmıelkle müm
kün olur. 

Şimdi bütün mesele, çiftçimize verilen kre
dinin yeterli olup olmadığını, (kredi dağılımında 
bir adaletsizliğin, kredi tatbikatında bir aksak
lığın mevcut bulunup bulunmadığını izah etmek 
ve bir sonuca varmaktır. 

Bugün büyük çiftçi kütlesinin en fazla isti
fade ettiği çevirme kredilerinin tabanı 800 lira
dır. Çiftçinin kasabadan vilâyete veya köyden 
kasabaya gelmek için sarf ettiği iş günü, mas
raf ve ihtiyar ettiği mesai dikkate alındığında, 
keza buna ödediği masraflar tenzil edildiğinde, 
bu 800 liranın esasında 400 - 500 liraya indiği 
açık bir gerçektir. 

Zirai kredilerin umumi krediler toplamına 
oranla yetersizliği aşikârdır. 1966 yılında muh
telif kredilerin umum toplamı içerisinde zirai 
kredilere ayrılan miktar yüzde 18,6, ticari kre
dilere ayrılan miktar ise yüzde 41,5 dir. 1967 yi-
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lmda zirai kredilere, umumi toplama göre, ayrı
lan miktar yüzde 19,6, ticari kredilere ayrılan 
miktar yüzde 40,7 dir. 1968 yılında zirai krediye 
ayrılan miktar, umumi yekûnun yüzde 21,4 ü-
dür, ticari krediye ayrılan miktar yüzde 41,7 
dir. 

Bu açık gerçek gösteriyor ki, muhtelif kredi
lerin umumi toplamı içerisinde de zirai kredilere 
tahsis edilen miktar hakikaten nispetsizdir ve 
zirai faaliyeti teşvik edici bir mahiyette değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai kredilerin da
ğılımındaki adaletsizliğin en büyük sebeplerin
den birisi küçük işletmelerdir. Bugün Türkiye 
nüfusu büyük bir hızla gelişmektedir. Bu hızlı 
gelişme ufak zirai işletmeleri ortaya atmış ve 
küçük zirai işletmelerin zirai kredilerden istifa
de edememesi neticesini doğurmuştur. 

Ayrıca formalite zorlukları da zirai kredi 
dağılımındaki adaletsizliği ortaya koyan se
beplerden biridir. Bugün zirai krediler ya mü
teselsil kefalet, ya da ipotek karşılığı olarak ve
rilmektedir. Müteselsil kefalet sisteminde zirai 
kredi almak istiyen şahıs kefil bulamamakta ve 
bu yüzden güçlüklere mâruz kalmaktadır. 

Ayrıca müteselsil kefalet durumunda muh
tarın tasdikinin de şart koşulması ayrı bir mah
zur doğurmakta, partizanca muamelelere sebe
biyet vermekte ve vatandaşı muhtarın siyasi 
baskısı altında tutmaktadır. 

İpotek mukabili muamemeterde iisıe güçlük 
çok aşikârdır. Bir defa, toprağın baremi ha
kiki değerine göre tesbit edilmiştir, ikincisi, 
memleketimizin kadastrosu henüz yapılmış de
ğildir. Üçüncüsü, çiftçinin büyük ekseriyeti 
gayrimenkule tapu ile değil, vergi kayıtla-
riyle veya zilyedlik yoliyle malik bulunmak
tadır. Dördüncüsü, çiftçinin elindeki tapudaki 
dönüm miktar ile haküki miktar birbirine uy
mamaktadır. 

Bütün bunlar ipotek mukabili kredi almak 
istiyen çiftçiyi cidden müşkül durumda bırak
maktadır. Bunun çarelerini aramak ve bul
mak lâzımdır. 

Meselâ, tapudaki miktara değil de mesa
haya itibar etmek yoluna gidilebilir. Mutlaka 
tapu 'aramak cihetine değil de Medeni Kanu

nun 639 ncu maddesindeki zilyedlik şartlarını 
yerine getirmiş şahıslara ipotek mukabili kredi 
almak imkânı tanınabilir. İntikal muamelesini 
yaptunmamıış ıMişiflıeııe, venaısıet ilâmı ibraz et
mek suretiyle, hissesi nisbetinde ipotek vermek-
imkânı tanınabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; ipotek muamelele
rini ve kredi hususundaki formaliteleri asga
riye ve basite icra etmek ve muhterem çiftçi
mize âzami kolaylığı göstermek şarttır. 

Muhterem çiftçimizin mâruz kaldığı diğer 
bir güçlük de tahsil zamanıdır. Türkiye'nin 
her yerinde borç vâdelerinin başlangıcı 15 
Ağustos olarak tesbit edilmiştir. Bu, çiftçi için 
hakikaten ölü bir mevsimdir. Çiftçi elindeki 
mahsulü piyasanın en ölü zamanında satmak 
mecburiyetinde kalmakta ve bu suretle arzu 
edilen gayeye, kâra ulaşamamktadır, bu, mah
zurdur. Bu sebepledir ki, borçların vâdesini 
muhtelif bölgelere, toprağın karakterine ve 
mahsullerin idrak zamanına göre ayarlamak-
bu zamanlara bir seyyaliyet vermek mecburi
yeti ve zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; T. C. Ziraat Ban
kası Kanununun derpiş ettiği diğer kredi şe
killeri maalesef memleketimizde kâfi bir tat-
ibikata mevzu olamamaktadır. Çiftçinin, zirai 
işletmesine canlı ve cansız demirbaş teminine 
matuf donatma kredileri de bugün muayyen 
büyük çiftçilerin elinde bir istifade mevzuu 
olmakta devam etmektedir. 

Çiftçi bir traktör veya bir biçer - döver 
almak için lasgari 250 dönümden ziyade bir 
arazi bulmak ve bunu ipotek etmek mecburi
yetiyle karşı karşıya gelmektedir. Toprağın 
bugünkü baremi düşünüldüğünde, belki elin
deki 50 dönüm bu traktör alımını sağlıyabi-
lecektir. Ama, baremin düşüklüğü çiftçiyi 
müşkül durumda bırakmakta ve bu suretle 
ziraatte sanıayilleşimeyi kösteklemektedir. 

Biz bir kanaat olarak ileri sürüyoruz; bil
hassa bu donatım kredilerinde, cansız de
mirbaşlarda ipotek yoliyle satışlardan ziyade, 
'çiftçiye bir kolaylık olsum dıfye, müJkniyeti mu
hafaza kaydiyle satışa Ziraat Bankasının ara
cılık yapmasında ve bu suretle çiftçinin en 
kolay şekilde sanayileşmeye gitmesinin sağlan
masında zaruret vardır, sayısız faydalar var
dır. 
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Aziz arkadaşlarım; Ziraat Bankası Kanu
nunun derpiş ettiği bir diğer kredi şekli de; 
işlenmiş toprakları daha işlenir bir vaziyete 
getirmek veya Iştanimjetmliş toprakları işlenir 
hale sokmak, ikinci bir kredi şekli ise, arazisi 
olmıyan çiftçiyi arazi sahibi kılmak için veri
len kredilerdir. 

Bu kredilerin, Türkiye'de hiçbir şekil
de - muayyen şahıslar, çok büyük arazi sahip
leri ve imtiyaz sahibi kişiler hariç - tatbik 
kabiliyeti mevcut değildir, Bugün katiyetle 
ifade edebiliriz ki, bu kaJbîl bir kredi şeklinin 
mevcudiyetinden Türk çiftçisinin % 90 nının 
haberi dahi yoktur. Esasında zirai istihsali ar
tırmak, dönüm başına elde edilen geliri artır
mak, topraksız çiftçiyi toprak sahibi kılmak 
ilçiaı bu kriedi niev'iııfcrı çok büyük önlemi ve ehem

miyeti vardır. Bunun, Türkiye çapında tatbik 
kabiliyeti bulabilmesi için çarelerini bulmak, 
araştırmak lâzımdır kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım; 

Bir de zirai kredilerin yerinde ve zamanın
da kullanılıp kullanılmaması meselesi vardır. 
Hakikaten verilen zirai krediler, büyük bir ço
ğunlukla, yerinde kullanılmamaktadır. Bilhassa 
aynı kredilerde bu durum, kendisini sarahaten 
göstermektedir. Şahsan ben Doğu - Anadolu'dan 
gelmiş bulunuyorum, Doğu - Anadolu'nun bü
tün vilâyetlerinde verilen aynı kredinin yerinde 
sarf edildiğine şahidolmadım. Tohumluğun ve-
rildiğü zamanlarda pazarları dolaştığınızda, to
humluk buğdaydan başka buğdaya rastlamak 
mümkün değil. Çiftçi tohumluğu alıyor, ama 
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bunun ekmek için değil, hemen bunu paraya kal-
bedeyim ve sıkıntımı gidereyinı endişesi içeri
sinde, aldığı tohumluğu ânında pazara sevk edi
yor ve satıyor. Bu husus gübre için de varittir. 
Tatbikat ile sabit olan bu durumlar açıkça gös
termektedir ki, aynı krediler, bir zirai kredi ol
maktan çıkmış, bir tüketim kredisi halini almış
tır. Bunun da çarelerini bulmak, araştırmak ve 
yerinde sarf edilmesini temin etmek lâzımdır. 

1963 yılından beri 20 ilde tatbikine başla
nan kontrollü krediler hakikaten müspet tesir
ler icra etmiştir. Çiftçiye gerektiği' kadar, lüzu
mu kadar kredi vermlek, az faiz almak, kredi
sini yerinde sarf ettirmek ve kontrol etmek ga
yelerini güden bu kontrollü kredinin Türkiye 
çapında dağılımını temin etmekte büyük zaru
ret vardır, sayısız faydalar varıdır kanaatinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kredi tatbikatının bir diğer aksaklığı da; 

bölgelerarası hususiyetlerin dikkate alınmamış 
olmasıdır. Bugün ziraatte makinalaşmış bölge
lerle, hâlâ ziraatte en iptidai usullere başvuran 
bölgeleri aynı seviyede tutmak mümkün değil
dir; Bugün sulanabfrlen arazileri büyük mikyas
ta olan bölgelerle, sulanabilen arazileri çok kü
çük mikyasta bulunan bölgeleri aynı seviyede 
tutmak mümkün delildir. 

özel sektör ve Devlet yatırımlarından nasi
bini almış bölgelerle, özel sektör ve Devlet ya
tırımlarından nasibini almamış bölgeler arasın
daki durumu aynı şekilde görmek mümkün de
ğildir. 

Size bâzı rakamlar vereceğim: 
Bugün, 1967 yılında yapılmış bir istatistiğe 

göre, Türkiye'dekfi traktör sayısı 74 982 dir. 
Halbuki, Hakkâri ili hariç, Doğu'nun 17 ilin
de mevcut traktör sayısı 6 496 dır. 

Sulanabilen araz1? miktarı % 4,9 dur, sulana-
mıyan arazi miktarı % 95,1 dir. 

Özel sektöre ait işyeri sayısı 75, Türkiye 'de
ki özel sektöre ait işyeri sayısı 2 775 dir. 

773 bin aileden % 62 si topraklı, % 38 i top
raksızdır. 9 977 köyden yalnız 247 köyde tarım 
ve zira? kredi kooperatifi vardır. 

Şimdi, bu durumlar aşağı - yukarı Orta -
Anadolunun birçok vilâyetlerinde, Şimali - Ana-
dolunun birçok vilâyetlerinde ve kalkınmamış 
diğer bâzı bölgelerde mevcuttur. Zirai kredi tat

bikatını yaptığımızda bu hususiyetleri, bölgeler 
arasındaki bu farkları evleviyetle düşünmek 
mecburiyeti ve zarureti vardır, kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlarım; deminden beri kısaca 
izahına çalıştığımız zirai kredilerin yetersizliği, 
dağılımındaki adaletsizlikler, tatbikatındaki ak
saklıklar Türkiye 'de kanun dışı olan tefecilik 
piyasasını doğurmuş bulunmaktadır. Türkiye'
nin % 68 ini teşkil eden ve ekmeğini almteri ile 
kazanan muhterem Türk çiftçisi, tufeyli bir 
zümre olan tefecinin elinde bugün bir oyuncak
tır ve bundan bu şekilde kurtulmasına bugün 
imkân ve ihtimal yoktur. 

Bunun çareleri nedir? Zecri tedbirlerle, mev
cut mevzuatla ve cezai müeyyidelerle neticeye 
ulaşmaya ve Türk çiftçisini tefecinin elinden 
kurtarmaya imkân yoktur. Krediyi işler vaziye
te sokmak, Türk çiftçisini istihsale yöneltmek, 
Türk çiftçisini tefecinin elinden kurtarmak için 
ihtiyacına yeter kredi, ucuz gübre, kolaylık gös
teren vâdeler ve bir zirai kredi tatbikatını hâ
kim kılmak ve bu suretle Türk çiftçisini tefeci
nin elinden kurtarmakta zaruret vardır, mecbu
riyet vardır. 

Sayın arkadaşlarım; geçen yıl, Güven Partisi 
olarak, Türkiye'nin % 68 ni teşkil eden çiftçi 
kütlesinin hayati önem arz eden bu meselesini 
Yüce Meclise getirmiş bulunuyorduk. Yüce Mec
lis bu hayati dâvada, ittifakla, Meclis araştırma 
önergemizin kabulüne karar verdi ve bir komis
yon kuruldu ve bu komisyon hakikaten çok fay
dalı çabalara yöneldi. Bu devre de aynı önergeyi 
getirmiş bulunuyoruz. 

Bu önerge, konuşmamın başlangıcında da 
belirttiğim gibi, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik 
yapısı dikkate alındığında, memleketin hayati
yeti ile, memleketin kalkınması ile ilgili çok mü
him bir dâvayı getirmektedir. Şu veya bu parti
nin dâvası değildir, bütün partilerin üzerinde 
hassasiyetle eğilmelerini gerektiren bir dâvadır. 
Bu sdbeplledir ki, Yüce Meclisin, parti farkı gö
zetmeksizin, hakikalten çok faydalı hizmetler ic
ra edecek olan bu Meclis araştırma önergesi üze
rinde ittifak etmelerini ve müspet oy kullanma
larını, Güven Partisi adına, rica ediyoruz. Biz, 
bu Meclis araştırması önergesine müspet oy kul
lanacağız. 

Saygılar sunarım. (G. P. sıralarından alkış
lar) • 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Mustafa Kemal Güneş. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; A. P. Meclis Grupu adına 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Tarımsal alanda yanlış bir para ve kredi po
litikasının takibedilmesinin tefeciliğe sebebol-
duğu, kredilerin millî üretimi artırmada iyi bir 
şekilde kullanılmadığı ve ziraatten geçinen mil
yonlarca çiftçi ve köylünün emeklerinin karşılı
ğını alamadığı gerekçesi ile G. P. Meclis Grupu 
Başkanı Sayın Turban Feyzioğlu ve arkadaş
ları; 

1. Bugün uygulanan para ve kredi politika
sının zirai alandaki aksaklıklarını tesbit etmek, 

2. Kanuni yasaklara rağmen devam eden 
tefeciliğe iktisadi tedbirlerle kesin olarak son 
vermek, 

3. Millî üretimi artırmak, 
4. Ziraatten geçinen milyonlarca köylü ve 

çiftçinin emeklerinin karşılığını almalarını sağ
lamak için gerekli tedbirleri üç ay içinde araş
tırmak üzere bir Meclis araştırma komisyonu 
kurulmasını teklif etmektedirler. 

Sayın Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarının, 
böyle önemli ve şümullü bir önergeyi Yüce Mec
lise tekrar getirmeleri vesilesiyle aynı konular 
üzerinlde yapmış olduğumuz çalışmaları, katetti-
ğimiz mesafeleri ve bu işi temelinden halletmek 
için ele almış olduğumuz gerekli tedbirleri huzu
runuzda açıklamak fırsatını bulmuş oluyoruz. 

Tarımsal alanda para ve kredi politikasını 
tam olarak tesbit edebilmemiz, tefeciliği önle
memiz ve zirai krediyi, üretimi artıracak şekil
de işletebilmemiz için ilk iş, krediyi, hangi he
deflere ulaşmak maksadiyle kullanmamız gerek
tiğini tesbit etmek icabeder. Zirai kredilerin 
anakaynağmı teşkil eden Ziraat Bankası ve kre
di politikasını yürüten yüksek nazım heyet bu 
konunun direkte sorumlusu ise de, kredilerin 
tarım politikasına uygun, üretim hedeflerimizi 
gerçekleştirecek ve yerinde sarfını sağlıyacak 
tarzda işlemesi için seçim beyannamemizde ve 
Hükümet programımızda işaret edilen esaslara 
göre lüzumlu çalışmaların bir kısmı daha önce
den yapılmış ve halen de bir kısım tedbirler 
üzerinde durulmaktadır. 

Bu maksatla Tarım Bakanlığımız nüfus ar
tışı trentleri, bugünkü ve gelecek yıllardaki ha

yat seviyesine göre beslenme ihtiyacı, zirai ham
madde işliyen endüstri ihtiyacı dış pazar imkân
ları, memleket potansiyeli, bölgelere göre ekolo
jik şartlan ve gelişen teknolojiyi göz önüne 
alarak uzun vadeli bir üretim ve tedbirler pro
jeksiyonu, diğer bir tâbir ile makro üretim he
defleri programı hazırlamış bulunmaktadır. 
Yüzlerce teknisyen ve uzmanın hazırladığı ve 
ilgili kürsü profesörlerinin revizyonunu yaptığı 
ve projeksiyondaki üretim hedeflerini gerçek
leştirmek tarım politikasının anakonusu olacak
tır. 

Zirai krediler de bu hedefe ulanacak şekilde 
yürütülecektir. 2000 yılına kadar üretim hedef
lerimizi tâyin eden bu çalışma memleket potan
siyelimizin ve ekonomik şartlarımızın, o zaman
ki nüfusumuzun ihtiyacının çok üstünde bir üre
tim yapabileceğimizi, ancak, disiplinli ve mo
dern tekniğe uygun bir çalışma temposuna gir
memiz gerektiğini ortaya koymuştur. 

Memleketimizde çeşitli ekilişler, oldukça ge
niş bir sahayı işgal ettiği halde, üretimimiz ve 
birim sahadan elde edilen verim oldukça düşük
tür. Ayrıca, mer'a arazisi olarak ayrılan saha
dan, ekolojik şartları müsaidolan bölgeler ha
riç, ekonomimize önemli bir değer katmıyacak 
kadar az fayda sağlanmaktadır. Biz, ziraat 
memleketi olduğumuz halde bâzı yıllarda, ana-
besin maddemiz olan buğdayı ithal etmek mec
buriyetinde kaldığımız yıllar bir gerçektir. Bu
na mukabil memleketin muazzam bir üretim po
tansiyeli vardır. Toprak ve iklim şartlanınız 
çok çeşitli ürün yetiştirmeye müsaidolduğu gibi, 
birim sahadan şimdikinin dört, beş misli daha 
yüksek verim alınacak kabiliyettedir. 

Sayın milletvekilleri; Adalet Partisi iktida
rı olarak gayemiz, birim sahadan âzami verime 
ulaşmak ve bununla ilgili kredi politikasını ıs
lah etmek gayretleri olmuştur. Hububat istih
salinin iki yılda ihtiyacımızı karşılıyacak sevi
yeye çıkması, nebati yağ ithaline son verilmesi 
ve halkımızın bol meyvaya kavuşturulmuş ol
ması bu gayretin bariz misalleridir. 

2000 yılında kendi ihtiyacımızın karşılana
bilmesi ve bunun hiç olmazsa iki katı kadar 
mahsulü de işlenmiş veya ham olarak diğer 
komşu memleketlerin ihtiyacı için ihracedebil-
memiz bakımından, bu hedefin gösterdiği çaba
lara şimdiden girmemiz de mümkündür. 
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Bâzı çevreler bu kadar uzun vadeli bir üre
tim programının hazırlanmasının mümkün ola-
mıyacağmı ve bâzıları da bunun lüzumsuzluğu
nu ileri sürmektedirler. Bizim bu çalışmaların 
% 100 doğru olduğunu iddia etmiyecek kadar 
ilme ve tekniğe hürmetimiz vardır. Zaman za
man bu üretim hedeflerinin tashihi gerektiğini 
şimdiden kabul etmiş bulunuyoruz. Fakat he
defsiz çalışmanın ve buna muvazi yapılan prog
ramların getireceği zararların daha büyük ola
cağına inanıyorum. 

Gelişmiş memleketler bugünkü seviyelerine 
elli yıllık, hattâ yüz yıllık makro plânları saye
sinde ulaşmışlardır. Biz de böyle başladık ve 
bunu her sektör için geliştirmeye azimliyiz. 

Sayın arkadaşlar, bu üretim hedefleri için 
her yıl genel üretim artışını muayyen bir sevi
yeye çıkarmamız ve bunun için gerekli tedbir
leri, üretimin artış hızı oranında, realize etme
miz icabeder. Bu tedbirlerin bağında yüksek 
verimli damızlık, tohum, fidan ve fide gibi 
canlı üretim maddelerinin ve yem, gübre, ilâç, 
makina, alât gibi girdilerin zamanında ve yeter 
miktarda çiftçiye temini gelmektedir. 

Artık dünyada sadece tohum ekmek ve eki
ni biçmek devri kalkmıştır. Ziraat, bitkisel 
ve hayvani madde istihsal eden ve araştırma 
sonuçlarından faydalanarak modern teknolojiyi 
tatbik eden bir endüstri haline gelmiştir. Bu
nu gerçekleştirmek için Adalet Partisi hükü
metleri tarıma lâzım olan girdilerin temini ve 
tevzii işini önemle ele almış ve son yıllarda 
büyük bir yükseliş elde etmiştir. Üretimin ar
tırılmasında zaruri olan maddelerin çiftçi ta
rafından kullanılabilmesi için kredi hacminin 
artırılması ve kredi politikasının da ona göre 
tanzimi ele alınmış bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, 1965 ve ondan önceki se
nelerde 812 bin ton ile 212 bin ton arasında 
olan yıllık gübre istihlâki 1966 da 1 milyon 
25 bin tona, 1967 de 1 milyon 700 bin tona, 
1968 de 3 milyon tona yaklaşmıştır. 1965 ten 
önce 96 bin tonu geçmiyen tohum temini 1967 
de 220 bin tona ulaşmış, 1968 de 300 bin tonu 
aşmıştır, ilâç ve makina ihtiyaçları da aynı 
hızla • yükselmektedir. Bu yükselme, 2000 yılı 
üretim hedeflerini gerçekleştirecek bir seviye
ye çıkmak zorundadır. 

Projeksiyona göre 2000 yılında başlıca gir
di ihtiyacı aşağıdaki şekildedir : 
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I 2000 yılına ait girdi ihtiyacı, yıllık hesabiyle; 
1965 yılında traktör 7 638 aded, 2000 yılında 
100 bin adede çıkması lâzımdır. Biçer - döğer 
olarak yılda 516 aded olan miktarın 1 500 
aded olması lâzımdır. Gübre 912 bin ton iken 
1965 te, 2000 yılında 26 milyon 426 bin ton ol
ması lâzımdır. İlâç, 35 bin tondan 100 bin to
na çıkması lâzımdır. Tohum 123 bin tondan 
630 bin tona, fidan ve çubuk 7 milyon aded-
den 326 milyon adede, sanayi yemi 46 bin 
tondan 6 milyon 200 bin tona, damızlık sığır 
olarak da 1 799 adedden 82 500 başa çıkması 
icaJbetaıektedir. 

DünyaJda istihsal yarışıma ve Ortak Pazar
da tutunma şansma ancak bu ihtiyacı karşı
lamak ve bu üretime ulaşmak suretiyle katıla
biliriz. ilerisi belli olmıyan yıllık veya beş yıl
lık plânda tek başına zirai politikamızı ve bu
nun icalbettirdiği endüstrileşme hedefimizi tâ
yine Ikâfi igelemez. 

Sayın milletvekilleri, bu girdileri daimî su
rette başka memleketlerden ithal ederek dün
ya yarışında muvaffak olmamıza da imkân 
yoktur. Bugün 80 bine ulaşan traktör sayısı-

I nın 2000 yılında 1 milyona, Birinci Beş Yıllık 
Plânda 6 bin aded olan yıllık traktör sayısı
nın da 1 000 e çıkması icabeder. Birçok kimse
ler ziraatte makinalaşmanm aleyhine konuş
makta ve basit bir düşünce tarzı ile işgücünü 
kıymetlendiremiyen köylünün, makinalaşma ile 
iyice işsiz kalacağını ileri sürmektedirler. Ay
rıca, ithal suretiyle döviz kaybolacağını düşün-
mektedMer. Halbuki, istihsalin artması, bun
ların nakli, endüstriyi harekete geçirmesi, trak
törün bakımı, ticareti gibi ziraat dışında yeni 
iş kaynaklan açacağını, köylüyü bir karış 
toprağa bağlanmaktan kurtaracağını, dolayı-
siyle memlekete hareket ve bereket getireceği
ni, tarım işlerinin zamanında yapılarak birim 
sahadan âzami verime ulaşılacağı esas alınmış
tır. 

Tarım Bakanlığımız makinalaşma hedefleri
ni programa bağlamış ve muhtelif ziraat şe
killerine göre ne kadar genişlikte bir araziye 
traktör verileceğini hesaplamış bulunmaktadır. 
Ekonomik ünite olan her yeter gelirli işletme
nin bir traktöre sahiıbolması gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, bugün memlekette 
| 1 200 000 at ve 2 200 000 çift öküz mevcuttur. 
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İşlenen arazinin % 80 i hayvanla sürühnekte-
dir. 100 dönümden küçük işletmelerde iş hay
vanı, işlediği araziden elde edilen ürünün ya
nsından fazlasını yemektedir. Mevcut 6 milyon 
(baş iş hayvanı 12 milyon insanın kalori ihtiya
cını tüketmektedir. Bu duruma devam etmek 
demek, memleketi açlıktan ve üretimi primitiv-
likten kurtarmamak demektir. Ziraatte sistem 
çoktan; değişmiştir. Dörtbin yıl önce başlryan 
hayvanla ziraat artık devam edemez. 

Dünyanın her yerinde çiftçi, ihtiyacı olan 
girdilerin tamamını peşin olarak saJtınalamaz, 
Hele ödeme gücü düşük olan büyük bir çiftçi 
kütlesine sahübolan memleketimizde buna asla 
imkân yoktur. 

Yapılan projeksiyon çalışmalarına göre 1965 
deki kredi plasmanı 2000 yılında, başlıca mad
delere göre, aşağıdaki seviyeye çıkarılacaktır : 

Yıllık kredi ihtiyacı, 1965 yılı esas alınmak 
suretiyle, makinada 329 milyondan 5 milyara, 
tohum ihtiyacı 170 milyondan 700 milyona, güfr-
re ihtiyacı 240 milyondan 9 milyar 380 milyona, 
sanayi yemi ihtiyacı 3 milyondan 1 milyar 700 
milyona, mücadele alet ve ekipmana 12 milyon
dan 520 milyona ki, ziraatte üretim hedefleri
mize ulaişabilmk içjin, yalnız girdi temini için 
1965 te çiftçilere verilen 935 milyon Tl. kredi
nin 2000 yılında 17 milyar 795 milyon Tl. na 
çıkarılması icalbetaıektedir. 

Ayrıca, çevirme ve yatırım kredileri için 
bunun iki katı kadar daha plasmana, yani yak
laşık olarak 50 milyar lira zirai kredi ihtiycı 
olacaktır. 

Adalet Partisi hükümetleri bu hesapları ve 
hedef tâyinini Yüce Meclise ve kamu oyuna şi
rin gözükmek ve söz etmek maksadiyie yapmış, 
değildir. İcraatta başlıadığımız günden beri bu
nu, gerçekleştirmek; için gerekli gayreti göster
miş ve tedbirlerini de almış bulunmaktadır. 

Aşağıdaki rakamlar çalışmaımızın dereceısini 
açıkça göstermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, 
1960 - 1967 yıları arasındaki yıllık plasman 
programı tutarı ve bu programlarda yer alan 
zirai krediler tutarı 1960 yılında bilû
mum plasmanlar 3 635 000 000 iken, bunun 
2 642 000 000 \,u. zirai sektöre aktarılmıştır. 
Bilûmum plasmanların % 72,7 sini teşkil et
mektedir. 

1964 te bu miktar 4 529 350 714 e çıkmış 
ve bunun 2 milyar 765 milyonu, yani % 61,3 ü 
zirai sektöre ayrılmıştır. 

Adalet Partisi iktidarının başladığı devrede 
- ki, 1964 ten 1968 e kadar - 9 876 500 980 lira
ya çıkmış, zirai sektör için İse 6 908 391 980 
lira, yani umumi plasman tutarının % 69,9 u 
ayrılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin toprak 
varlığı ve ekolojik şartları ihtiva eden güneş
leme, ısı, yağış, iklim, rüzgâr ve su kaynakları 
muazzam bir potansiyele sahiptir. îç ve dış pa
zarların ihtiyacı olan hemen bütün ürünleri ye
tiştirecek iklim özelliğimiz vardır. Üreticiye 
lâzım olan girdileri ve bunların satınalabile-
cekleri krediyi temin etmek, modern ziraat tek
niğini kendilerine öğretmek, tarım hizmetlerini 
organize etmek ve pratik sonuç veren problm-
lerin halline dayanan araştırmayı geliştirmek, 
insangücünü harekete geçirmek suretiyle bu 
potansiyeli sonuna kadar kullanmak imkanı 
daima mevcuttur. 

Bizim, birim sahadan ve birim başına âza
mi verime ulaşmak olan jyolitikamız, bu kuv
vetleri ve imkânları harekete geçirmek pren
sibine dayanmaktadır. Ancak, müsaidolan ik
lim ve ekolojik şartlarımızın tam olarak kulla
nılması suretiyle hedefe ulaşmamız mümkün 
olabilecektir. Meselâ, çeşitli kültür bitkilerinin 
istediği yıllık ısı ıtoplamı, 2 000 derece ile 5 000 
derece arasında değişmektedir. Memleketimizin 
bölgelere göre yıllık ısı toplamı ise 6 000 ile 
17 500 derece arasındadır. Bol gübre, iyi tohum, 
zamanında toprağı işleme ve su kaynaklarının 
tam olarak kullanılması suretiyle bu ısı mik-
tarliyle aynı arazide senede birden fazla ürün 
almak daima mümkün olabilecektir. Bu konuda 
kesif bir araşitırma faaliyetine girilmiş ve bâzı 
konularda da tatbikata geıçtiümifcjf bulunmaktadır. 

Meteorolojik hâdiselere göre, üretimin ta-
havvüller göstermesi, fındık, zeytin, elma gibi 
ürünlerin verim münavebesine girmesi ve bu 
yüzden yıllara göre ticari muvazenenin bozul
ması, tatbikatı kontrola alamıyan illkel zirai 
metotların bir neticefslidir. Bol gübre, iyi tohum, 
zamanında mücadele ve diğer tedbirlerle istik
rarlı verime ğiltmek birinci hedefümizdir. 

Son iki yılda üretim artışı, bu hedefe ulaş
mak için gösterilen çabanın bir miöalidir. An-
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cak, bizi hiçbir zaman tatmin etmiş değildir. 
Gayemiz daiha yüksek ve gittikçe yükselen 
üretim seviyelerine varmafetır. Türk milleti de 
/bu güce sahiptir. 

Sayın milletvekilleri, kredilerin hedeflerine 
ulaşabilmesi ve tefecilerin eline geçmemesi içini 
gerefeH tedbirler alınmış ve uygulamaya geçil
miş bulunmaktadır. Küçük çiftçiyi tüccarın 
eline düşmeye mahkûm eden teminat mektubu 
yerine müteselsil kefaleti, gayrimenkullerin te-
minat göstermeleri yanında, menkul malların 
da teminat gösterilmesini, kredinin nakdî ola
rak verilmesi yerine aynî olarak verilmesini ve 
Ziraat Bankasının zirai kredi plasman hacmi
nin artırılmasını gerçekleştirmiş ve bu sayede 
yukarda izah edilen girdilerin çiftçi eline geç
mesi temin edilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Güneş, 
biı dakikanızı rica edeceğim. 

Efendim, içtüzüğün 88 nci maddesi gere
ğince yazılı bir metnin kürsüden okunması 20 
dakikayı geçemez. Eğer daha uzun sürecekse 
Yüce Heyetin tasvibini almam lâzım. Ne ka
dar var efendim orada? 

MUSTAFA KEMAL GtfNEŞ (Devamla) — 
Sekiz sayfa. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın yazılı 
metinden yaptığı konuşma 20 dakikayı geçti. 
Devam da edecekler. Yüce Heyetin tasvibini 
rica edeceğim. Konuşmanın devamını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir., 

Buyurun Sayın Güneş. 

MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, bu türlü çalışmalara ve 
gayretlere rağmen, realist bir görüşle memleke
timizde bugünkü tarım ve kredi politikasını 
aşağıda arz ediyorum: 

Tarım sektörü, ekonomik ve sosyal ölçülerle 
yaşantımızda en önemli yeri tutagelmiştir. An
cak, kaynakların rasyonel bir şekilde kullanı
lamaması, teknoloji seviyesinin düşüklüğü, iş
letmede toprak, insangücü ve sermaye gibi üre
tim faktörlerinin yeterli bir ölçü ve ideal bir 
kombinezon içinde bulunmaması, sektörün hızlı 
ve sürekli gelişimini önlemiştir. 

Memleketimizde tarım işletmeleri, genellikle 
küçük parçalara ayrılmış ve rantaibl olmıyan 
işletmeler durumundadır. Bu işletmelerde, baş
lıca kendi tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak 

ölçüde üretim yapılmakta, bunun neticesinde 
düşük gelir elde edilmekte, bu düşük gelirle de 
müteşebbis tasarrufu ve dolayısiyle tarımsal 
gelişmemiz açısından zaruri yatırımları gerçek-
leştirsmomektsdir. 

Elli dekara kadar büyüklükteki işletmelere 
2 900 Tl. yıllık gelir düşmektedir. Tarım sek
töründe çalışan nüfus başına düşen safi millî 
hâsıla ise, diğer sektörlere oranla çok düşük
tür. Endüstri sektöründe 11 000 lira olan ge
lir - ki, 1967 rakamlarıdır - tarım sektöründe 
2 900 dür. Tarım sektöründe sermaye ve topra
ğın sınırlılığı yanında tarımsal nüfus fazlalığı, 
diğer bir sorun olmaktadır. Böylece işgücü is
rafı yanında tüketici olarak kalkınma çabaları 
olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde ta
rımsal gelişmenin en büyük endikatörü olan 
verimde son yıllarda olumlu artışlar temin 
edilmişse de bu, iktisaden gelişmiş ülkelere 
oranla çok düşüktür. 

Hepimizin malûmu olduğu gibi, tarım sek
törü geniş ölçüde iklim şartları gibi, kontrol 
edilemiyen faktörlerin etkisi altındadır. 

Memleketimizde tarım ürünlerinin alınıp sa
tıldığı pazarlarda üretici ve tüketicinin hakları
nı tam olarak koruyabilen serbest pazar şartla
rını sağlamak her zaman mümkün olamamakta-, 
dır. 

Tarımsal ürünleri iyi bir organizasyonla pa
zarlama ve tarım ürünlerini işliyen ziraat sa
nayiinin gelişmemiş olması nedeniyle, çiftçimi
zin istikrarsızlık ve mevsimlik dalgalanmalar 
gösteren yüksek gelirli, fakat çabuk bozulabi
lir ürünler yerine, daha az kârlı fakat emni
yetli ve bozulmıyan ürünleri yetiştirmeyi ter
cih etmektedir. 

Yine üreticilerin, devlet müesseseleri ya
nında kendi kurdukları müesseselerin yer alma
mış olması olumsuz bir faktörüdür. 

Sayın arkadaşlar, bir kısmı yukarıda sayı
lan nedenlerle Türkiye tarımına istenilen yö
nün verilmesi amaciyle tarım politikasının, 

Birim sahadan alınacak verimin artırılma
sını entansif tarım şeklinin benimsenmesini, 

İşletmelerin arazi parçalarının toplulaştırıl
masını, verimli işletmeciliğin yapılabileceği ser
maye türlerinin ideal ölçüler içerisinde geliş
tirilmesini, 
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Tarım işletmelrimizin düzenli ve yeter ge
lirli, pazar için üretim yapan ekonomik üniteler 
haline getirilmesini, 

Tarım işletmelerimizin ,i'klim değişmelerin
den en az müteessir olacak şekilde düzenlenme
sini, bu amaçla tarımsal faaliyetlerin çaşitlen-
dirilmıesdni, 

— Arazi sınırlandırılmasını Ve bunum neti
cesinde toprak kaynaklarımızın en uygun kul
lanılma şekline göre değerlendirıiljmıesini, 

— Sulama ve gübreleme gilbi tekniklerle 
üretim paitternıinin değiştirilerek yüksek gelir 
sağlıyacak ürünlerin yetiştirilmesini, 

— Tarımda girdi kullanımını artırmak ama-
ciyle bu girdilerin gerek ülkemizde imali ve 
dış ülkelerden ithal için gerekli döviz imkân
larının yaratılmasını, 

Tanmlsal girdilerden birine ağırlık verme 
yerine, çeşitli girdilerin bir arada ve optimum 
miktarlarda kullanılmasını, 

Tarımsal girdi fiyatlarını asgari seviyede 
tutacak tedbirleri, gerek devlet yardımı, hibe 
ve sübvansiyonlarını, 

Tammsal pazarlama ve gıda sanayii tesis
lerinin geliştirilmesini, 

Devlettin kendi kuracağı alım - satım ve iş
leme organlariyle veya üreticilerin meydana 
getireceği kooperatifler kanaliyle taransal 
ürünlere destekleme mahiyetimde müdahalele
rimi, 

Çiftçilerin teşkilâtlanmaisını ve bu kuruluş
lar kanaliyle devlet hizmetlerimin çiftçiye ulaş
tırılmasını ve çiftçi ihtiyaçlarımın kendi im
kânlarının devletimkiyle birleştirilmesini, sağ
lıyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Aziz arkadaşlar, sermaye birikiminin pek 
dar olduğu tanım sektöründe tarımsal hedefle
rin üreticinin kendi öz kaynaklariyle geriçek-
leştirilebilmesdmiin zorluğu açıktır. Memleketi
miz, tarım sorunlarının, çözümü, büyük kredi 
imkânlarını zaruri kılmaktadır. Tarım politi
kası ve hedeflerine uygun olarak, tanmlsal üre
timin artması çiftçilerimizin tanımsal krediler
den ihtiyaçları misbetimde kolay ve ucuz şekil
de istifade edebilmelerinle bağlı bulunmakta
dır. Böylece kredi, tarım sektöründeki değişim
lerin arzu edilen yönde gelişmesini sıağlıyan 
ıbir araç olacaktır. 

Şimdi tarım kredi ihtiyacına geçiyorum; 

Tanmısal kredi ihtiyacının kesin olarak tes-
biti konusunda bugüne değin etraflı bir çalış
ıma yapılmamıştır. Ancak Tarum Bakanlığımız 
tarafından yapılmış bulunan 1968 - 2000 yıllan 
tanmsal üretim projeksiyon çaluşmalan netice
sinde 2000 yılında tarım kredisi ihtiyacı, daiha 
önce de ifade olunduğu gibi, 50 milyar Tl. ola
rak tesbit edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca her 
yıl 1,5 milyar kadar net kaynak artışı realize 
edildiğinden, 2000 yılında sözü geçen meblâğa 
ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; tanmsal kredi mües
seselerine gelince; bugün memleketimizde ta
nmsal kredi veren resmî teşekküller, T. 0. Zi
raat Bankası ile buradan kredi alan Tarım 
Kredi ve SaJtiş Koioperatiifleridir. Birçok ülke
lerde tanm kredisi sahasında geniş bir iş bö
lümü yapıldığı, farklı yapıdaki tanmsal kre
diler başka başka müesseseler tarafımdan ve
rildiği halde T. O. Ziraat Bankası miemleketi-
mlizde bu hkmeti gömn tek bankadır. 

Bunun dışında özel sektör, tarım kredi mü
esseselerinin de sayı ve iş hacmi çok sınırladır. 
özel bankalar," tarım sektörünün diğer sektör
lerden farklı bir karakterde oluşu ve mahsul 
fıiyatlannın devamlı dalgalanmalara mâruz bu
lunuşu nedeniyle, bu sahaya kredi vermekten 
çekiıım'elktiedirler. 

Bellilbaşlı tek zirai finansman müessesesi 
olan T. C. Ziraat Bankası, memjleketlimiizde çok 
çeşitli ve büyük bacımdaki kredi ihtiyacımı 
karşılamaya imkân bulamamaktadır. T. C. Zi
raat Bankasının kredileme imkânlan oluimlu 
bir gelişim içimde ise de 1965 yılında 3 milyar 
287 milyon Tl. ve 1969 yılında 8 milyar 789 
ımıOyon Tl. olmuştur. Bu plasman artışlarına 
konjonktürünü etkisi unutulmamalıdır. 

Sayım arkadaşlar, üretici, işletmesi için ih
tiyaç duyduğu yabancı sermayeyi, örgütlenmiş 
zirai kredi kuruluşlan dışında, örgütlenmemiş, 
her hangi bir kanun ve mevzuatı olmryam kişi
lerden ternılm etmektedir. Bu kanaldan temin 
olunan krediler daiha ziyade yüksek faizi, te
minatı belli olmıyan işletme sahibime zararlı 
olan kredileridir. 

Bu tarz krediye başvurmanın başlıca neden
leri şunlar olabilir. 

— 202 — 
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Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kre
di Kooperıaitifleriimöe yeterli ölçüde kredi veri
lememesi, 

Bu kuruluşlarca verilecek kredilerde temi
nat müesseselerinin çiftçi lehine olmayışı, 

Memleketimizde zirai sektörde meydana ge
len her türlü tabiî âfetlerin etkisini telâfi ede
cek sigorta mevzuatının bulunmıam'aaı, 

Çiftçinin elide ettiği ürünlerin pazarlanıp 
değerlendirilmemesi ve dolayısiyle alivre satış 
mecburiyeti, 

Çiftçi ailesi başına düşen gelirin düşüklü
ğü, bunun yanında üreticinin sosyal ihtiyaçla
rını giderecek yardımların noksanlığı, 

Çiftçimizin ne ölçüde bu tip krediyi kul
landığına ilişkin geniş çapta bir araştırma ya
pılmamıştır. Bölgesel mahiyette yapılan birkaç 
araştırmanın neticeleri ise şöyledir : 

1905 yılında Denizli ilinde yapılan sos-
yo - ekonomik survey sonuçlarına göre, çiftçi
ler tarafından kullanılan kredinin yüzde 55 
nin T. C. Ziraat Bankası ve kooperatiflerden, 
yüzde 45 nin ise özel kaynaklardan sağlan
dığı tesbit edilmiştir. 

Kredilerin faiz ve vâdeler yönünden bü
yük çeşitlilik gösterdiği de sanılmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; bu defa da, tarım kre
disi kullanımında karşılaşılan güçlükleri izaha 
çalışacağım. 

Tarım kredisi kullanımında karşılaşılan 
belli başlı güçlükler şöylece özetlenebilir : 

Kredilendirmede vâdeler yönünden denge
sizlik, T. C. Ziraat Bankasının genel zirai kre
dilerinin büyük bir kısmını «çevirme kredisi» 
dediğimiz istihsal dışı gayelerle kullanılmıya 
müsait ve yıldan yıla alıp ödemelerle abon
man kredisi mahiyetine gelmiş krediler teşkil 
etmektedir. Orta ve uzun vadeli kredilerde 
ise istenilen ölçüde bir artma görülmemekte
dir. Bu durumda iktisadi faaliyetlerin uzun 
vadeli gelişmeyi güçlü bir şekilde etkiliyecek 
yönde düzenlenmesini ve tarımda teknolojik 
gelişmenin hızlandırılmasını esas alan kalkın
ma plân ve programlarımızda da çelişmeye 
düşülmektedir. 

Kaynak yetersizliği, öz ve yabancı kaynak
lar arasındaki dengesizlik, T. C. Ziraat Ban
kasının 1968 yılı itibariyle toplam kaynak tu
tan 10 milyar 289 milyon 390 bin Tl dır. Bu 

kaynakların yüzde 12,5 nü öz ve yüzde 87,5 
nu da yabancı kaynaklar teşkil etmektedir. 

Görüldüğü üzere öz kaynaklar yetersizidir 
ve istenilen ölçülerde artmamaktadır. 1964 yı-
lııida Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans; 
Heyetinin, «iktisadi Kalkınmanın Zirai Cep
hesi» konulu konferansında, zirai kredi ihti
yacını karşılıyabilmek için öz kaynağın en 
azından 7 milyara çıkarılması sorunlu görüL-
müşıtür. 

Zirai kredilerin finansmanı büyük ölçüde 
yabancı kaynaklara, özellikle T. C. Merkez 
Bankası reeskont kredilerine dayalı kalmakta
dır. 

iSaym arkadaşlarım; kredilerin yeterli mik
tarda verilememesi sebeplerine gelince : 

Ziraat Bankası, Zirai Krediler Müdürlüğü 
kredilerinde 1968 yılında çiftçi ailesi başına 
1 709 Tl. düşmektedir. Tarım Kredi Koope
ratiflerinde ortak başına yapılan rirai ikra-
zat 1968 yılında 1 640 Tİ. dır. Kontrollü Zi
rai Kalkınma kredi sistemi ile çiftçi ailesi ba
şına ikraz edilen kredi miktarı ise, 1969 yı
lında 14 400 Tl. dır. Bu, yeterli görülebilir. 

(Sarf olunan çabalara rağmen bugünkü du
rumda ortalama kredi ikras miktarlarınm 
düşüklüğü yanında, kredinin dağılımı da den
gesizdir. Bu dengesizliğin nedeni, toprak var
lığının işletmelere dengesiz dağılmış olmasıdır. 
Çünkü bugün Ziraat Bankası tarım işletmelerine 
maddi teminat karşılığında kredi verme du
rumundadır. Toprak değer baremleri, topra
ğın gerçek değeri ile karşılaştınlmıyacak ka
dar düşüktür. 

Türkiye'de kadastro işlemlerinin tamam
lanamamış olması da kredileme sistemini olum
suz yönde etkilemektedir. 

Yüksek faiz haddi uygulaması, gerek çe
virme, donatma, gerekse tesis kredilerine uy
gulanan faiz hadleri çok çeşitlidir. Kredi faiz 
hadleri, kredinin sağlandığı kaynağa ve da
yandığı kanuna göre değişik olmaktadır. 

G-enel olarak T. C. Ziraat Bankasınca kısa 
vadeli kredilere % 9, orta ve uzun vadeli 
kredilere % 7 faiz uygulanmaktadır. Ancak, 
hizmet komisyonu, ekspertiz, kontrol ve ben
zeri gibi masraflarla çiftçinin öded'jği faiz had
di % 10 ilâ % 14 arasında değişmektedir. 

Tarım kr!edi kooperatiflerine tahsis edilmek 
üzere açılan Merkez Bankaisı reeskont kredileri 
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% 5,25 ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Bitlik
lerine tahsis edilmek üzerce açılan Merkez Ban
kası reeskont kredileriyse % 7,5 faiz haddiyle 
açılmaktadır. 
Ziraat Bankasınca hu krediler Tarım Kredi 

Kooperatiflerine % 5 Ve Tarım Satış Kooperatif 
ve Birliklerine % 10,5 faiz haddiyle verilmekte
dir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından temin ettiği kay
nakları ortaklarına % 8 (nakdî) ve % 7 (ayni) 
faiz hadleriyle kullandırmaktadır. 

Aziz arkadaşlar; görüldüğü üzere faiz had
leri yüksek olup bunun neticesinde tarım ürün
lerinin maliyeti artmakta, dış memleketlerde pa
zar bulma Ve ihracat imkânları azalmakta ve 
üreticiye tatminkâr bir gelir kalmamaktadır. 
Ayrıca kredi 'kullanımında risk artmaktadır. 

Krediyle teknik bilgi istenilen ölçüde bir 
arada götürülememekte ve çoğunlukla kredinin 
amaca uygun olarak kullanılıp kullanılamadığı
nın (kontrollü krediler dışında) etkili bir kon
trolü yapılmamaktadır. 

Kredilerin bölgeler arasımda rasyonel bir şe
kilde dağıtımı yapılamamaktadır. 

Kredi ikrazında formalite çokluğu ve diğer 
nedenlerle ihtiyaç zamanında kredi verilememek
tedir. 

Çiftçinin ödeme gücü iyi tâyin edilememek-
te ve bunun neticesinde geri ödeme kapasitesi 
düşmektedir. (Kontrollü ziraî krediler hariç
tir.) 

Tarımsal kredi müesseselerimden Tarım Kre
di Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri, kuruluş amaçlarından uzaklaş
maktadırlar. 

Sayın milletvekilleri; sayılan bu gerçeklerin 
ortaya koyduğu durumu gidermek için iktida
rımızın almayı öngördüğü kredi yetersizliğinin 
izalesiyle ilgili tedbirlere geçiyorum : 

Memleketimizde tarım kredisi durumunu, 
finansman müesseselerimi ve karşılaşılan belli 
başlı zorlukların incelenmesinden sonra aşağı
daki tedbirlerin alınması uygun görülmekte
dir : 

Ziraat Bankasının sermayesi, özellikle öz kay
naklarının artırılması düşünülmektedir. 

6617 sayılı Kanun gereğince Ziraat Banka
sına yapılması gereken sermaye yatırımları için 
icabeden tahsisat her yıl imkânlar nlisbetinde 

Devlet bütçesinden noksansız olarak konula
caktır. 

Çeşitli kanun ve kararnamelere göre, muh
telif zirai maksatlarla kullanılmak üzere Zira
at Bankasına her yıl verilmesi gereken tahsisa
tın da, ilgili bakanlıkların bütçelerine tam ola
rak konulmasına gayret sarf edilecektir. 

Merkez Bankasınca tarım sektörüne ayrılan 
reeskont kredileri miktarlarının artırılması dü
şünülmektedir. 

Ziraat Bankasına AID fonları gibi ucuz faiz 
ve uzun vadeli yatırım kredileri kaynakları 
sağlanmasına çalışılacak ve mevcutları çoğaltı
lacaktır. 

T. C. Ziraat Bankası tahvil satışlarının artı
rılmasına dikkat edilecektir. 

Kredi kullanımı neticesinde, çiftçilerimizin 
üretim ve gelirlerinde önemli artışlar sağlana
bileceği hususunun yayım hizmetleri ile köylü
müze anlatılabilmesi için tüm imkânlar seferber 
olunacaktır. 

Tarım Kredilerinin, tarım politikasına para
lel ve hedeflerini gerçekleştirecek şekilde kul
landırılması sağlanacaktır. 

Çiftçilerimize yeterli miktarda çevirme ve 
daha büyük ölçüde yatırım kredileri sağlanma
sı ve işletmeleri en kısa zamanda kendi gelir
leri birikimiyle yatırım yapabilecek ekonomik 
üniteler haline getirilmesi hedefi güdülecek
tir. 

Tarım işletmelerimiz, «Toprak değer barem
leri» metodu yerine, işletme plân ve bütçeleri
ne dayalı «proje» esasına göre kredilendirilme-
si yoluna gidilecektir. 

Kredilenldirmede tarım işletmelerimizin, ken
di malî güçlerinin âzamisi ile iştirakleri sağlan
masına çalışılacaktır. 

Kredilenldirmede, «kredi emniyetli» garanti
ce alınacaktır. 

Çiftçimize teminat kolaylıkları sağlanacak
tır. 

Tarım kredileri, faiz hadleri düşürülmesi için 
gerekli inceleme yapılacaktır. 

Tarım kredilerinin tarım tekniği ve ekono
mi kurallarına uygun bir şekilde kullandırıl
ması esasları tesblit olunacaktır. 

Kredilerin tarımsal üretim faaliyetlerinde, 
amacına uygun bir şekilde kullanılmasını de
netleyecek bir kontrol mekanizması kurulması 
esas prensibimizdir. 
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Proje esasına dayalı kredilendircne sistemi
nin geliştirilebilmesi içim. Ziraat Bankasının 
yıllık met artışlarının bu tip kredilerde kullan
dırılması sağlanacaktır. 

Sosyal amaçla Krediler Fonu tesisi, çiftçi
mizin tüketim ihtiyaçlarının bu fondan karşılan
ması düşünülmektedir. 

Çok yüksek faiz haddiyle çalışan örgütlen
memiş kredi müesseselerine karşı çiftçimizi ko
ruyacak tedbirlerin alınması esasında anahede-
fimizdir. 

Tarım kooperatiflerini finanse edecek bir 
Kooperatifler Bankası kurulması düşünülmek
tedir. 

Tarım kredi kooperatifleri, müstakil bir 
finansman kaynağına kavuşturulacak ve mev
duat toplama yetkisi verilecektir. 

Tarım Kredi ve Satış Kooperatiflerinin, or
taklık faiz paylarının günün ihtiyaçlarına uy
gun olarak artırılması öngörülmektedir. 

Kooperatiflerin yürürlükteki mevzuatları gü
nümüzün şartlarına uydurulacak ve kooperatif 
amaçları yeniden düzenlenecektir. 

Merkez Bankasından temin edilen ticari ve 
zirai reeskont kredilerine aynı seviyede ve 
% 2 oranında faiz haddi uygulanması düşünül
mektedir. 

Birliklerin likidite durumlarının takviyesi 
için eski kampanyalardan olup, hâlen ellerinde 
bulunan ürün stokları, iç ve dış piyasa fiyatla
rına uygun olarak mümkün olan en kısa zamanda 
eritilecek ve T. C. Ziraat Bankasına vâdesi geç
miş borçlarını kapatma imkânları araştırılmak
tadır. 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri bün
yesinde destekleme alımlarından doğan zarar
ların karşılanması için bir zarar fonunun tesis 
edilmesi imkânları düşünülmektedir. 

Bilhassa Tarım Satış Kooperatiflerinde ya
pılan destekleme alımlarının daha gerçek alan
lar ve ürünlerde, tutumlu bir şekilde yapılması 
sağlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri; projeksiyon hedefleri
ne ulaşmak, kredileri isabetli şekilde kullanmak, 
tefeciliğe meydan vermemek için her tedbir mut
laka ele alınacaktır. 

Tarım hizmetlerinin reorganize edilmesi ve 
tarım reformunun elde bulunması bu gayeye 
ulaşmak ve memlekette tarımsal kalkınmayı sağ
lamak içindir. 

24 . 11 . 1969 0 : 1 
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Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri açıkla
nan hususlar dâvanın büyüklüğünü ortaya koy
maktadır. 

Böylesine geniş ve çetin meselenin hallinin 
kısa zamanda mümkün olamıyacağı gerçeğini 
kabul edersiniz. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da iktidarımız Türk köylüsünün, dolayısiyle 
Türk Milletinin belli - başlı dâvalarından biri 
olan kredi ihtiyacını zamanında yeterince karşı
lamak için bütün çalışmaları yapacak, bu dâ
vaya yardımcı olacak her hareketi olumlu kar-
şılıyacaktır. 

Ancak, kredi yetersizliğinin izalesini, enflâs-
yonist bir düzeye gitmeksizin, hakiki tasarruf
larla karşılamak icabetmektedir. Tâ İslâm âle
minin ilk kuruluşundan bugüne kadar çeşitli 
şekillerde devam edegelen kredi müessesesi, Tür
kiye'mizde kolayca halli mümkün bir mesele ol
maktan çıkmıştır. 

Ancak, ekonomik inkişafa paralel olarak, 
şimdiye kadar alınmış ve bundan sonra alınacak 
çeşitli tedbirlerle hallini beklemek zorunluğu 
vardır. 

Hangi siyâsi partinin mensubu olursak ola
lım, yurt meselesinin üstüne hakikatlerden ay
rılmadan, Anayasamızın koyduğu rejim içinde 
bu meselenin halli yolunda hep beraber eğilme
miz ve dertlere isabetli teşhis koymamız, asgari 
müştereklerde birleşmemiz icabetmektedir. 

Hiçbir zaman tefeci ve tefeciliğin yanında 
olmıyan, fakat daima karşısında bulunan ve 
Türk köylü ve çiftçisinin ve toptan Türk Mille
tinin dâvalarını benimsiyerek her seçimde onla
rın teveccühünü kazanan A, P. nin Meclis Gru-
pu olarak önerge lehine oy kullanacağımızı ve 
Meclis araştırmasına taraftar olduğumuzu Yüce 
Meclisin değerli üyelerine arz eder, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, 
buyurun. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, büyük milletimizin saym 
vekilleri; 

Aranıza ilik defa gelmiş bir insan olarak, 
Türk köylüsünün senelerden beri çekegeldiği 
ciddî, vaJhîm bir ıstırap üzerinde Yüce Meclisin 
parti farkı gözetmeksizin birleşmesini, Türk kö̂ -
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yünün ve Türk köylüsünün istikbâli için parlı-
yan bir ışık olarak selâmlamakta kendimi haklı 
görürüm. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan hatiplerin çoğu, ciddî, istatistikî rakamlarla 
size zirai kredilerin dağıtımı konusundaki ger
çekleri dile getirdiler. Ben, zamanın geçmiş ol
ması itibariyle size müşahhas bâzı hâdiseleri zik
retmekle yetineceğim. 

Bugün zirai kredilerin dağıtımında bir ada
let olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Zira 
bunun tesbiti ve tâyini, objektif esaslara göre 
değil, muhtarların hislerine veya görüşlerine 
bağlı bir konudur. Bu nedenle zirai kredilerde
ki dağıtım adaletini temin edebilmek için, ku
rulması öngörülen komisyonun bu konuda ob
jektif bâzı esaslarla gelmesi en büyük temenni
mizdir. 

Bu mevzuda tefecilik konusu sık sık geçmiş
tir. Size tefeciliğin nasıl işlediğini çok kısa arz 
etmek isterim. 

Faiz, dinimize göre haramdır, fa/kat bu de
ğiştirilir; kuvvet parası namı altında, arpa pa
rası namı altında, daha mahsul tarlada iken te
fecinin eline geçer. 1969 senesi içerisinde arpa 
daha tarlada iken arpa parası namı altında köy
lüye 8 ilâ 10 lira peşin para dağıtılmış ve istih
sal edilen arpalar tefeci tarafından alınmak su
retiyle 20 - 22 liraya satılmıştır. Bu bir gerçek
tir. 

Gene köylerimizde çok basit görünen bir he
sapla, 24 saat için 1 liraya 1 kuruş faiz alınmak 
suretiyle para verilir. Bu çok enteresan bir nok
tadır, hesabettiğmiz takdirde senede % 365 faiz 
öder köylümüz. 

Bütün bu şartlardan kurtuluşun yegâne ça
resi, hatip arkadaşlarımın ittifak ettikleri gibi, 
Yüce Meclisin araştırma önergesine müspet rey 
vermek suretiyle bu derdimize süratle bir hal 
şekli bulması en büyük temennimizdir. 

Seçilmesi, derpiş edilen komisyondaki kıy
metli arkadaşlarımız da, işin vehamet ve müsta
cel durumunu göz önüne almak suretiyle süratle 
bu işin tahkikine girişir ve Yüce Meclise elde 
edebilecekleri bilgilerle gelirse, Sayın Adalet 
Partisi Sözcüsünün işaret buyurduğu gibi, 2 000 
yılı hedef alınmak suretiyle değil, kısa zamanda 
bu işin halline çalışmak hepimizin borcudur ka
naatindeyim. 
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Neticenin Türk köylüsü için hayırlı ve uğur
lu olmasını canügönülden temenni eder, zamanı
nızı almamak için hepinizi hürmet ve saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var. 
Hükümet adına görüşecek misiniz? 
Buyurun Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Dallı. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Usule göre 6 

kişi konuşmadığı için yeterlik önergesi oya ko
nulamaz. 

BAŞKAN — 6 kişi konuştu efendim, Hesa
bını tutuyorum, ona göre söyledim Sayın işgü
zar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Önerge sahip
lerinin sayılmaması icabeder. 

BAŞKAN — Öyle şey olur mu efendim? Mil
letvekili değil mi, onlar da görüşüyorlar. Bugü
ne kadar ki, uygulama böyle. 

HÎLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Önerge sahip
lerinin dışında 6 kişinin konuşması icabeder. 

BAŞKAN — Öyle bir usul yok Sayın İşgü
zar, yanlış hatırlıyorsunuz efendim bunu. 

Buyurun Sayın Balkan. 
TİCARET BAKANI AHMET DALLI (Bur

sa) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 

Para ve kredi politikasının zirai alanlardaki 
tatbikatının ıslahı ve millî üretimi artırmak ted
birleri Hükümet programında etraflı ve açık su
rette izah edilmiş, münakaşası da yapılmıştır. 
Çalışmalarımız, programın bu husustaki beyan
larını tahakkuk ettirmek istikametine de tevcih 
edilmiştir. 

Bu itibarla sayın hatiplerin bu husustaki be
yanlarına tekrar temas etmeye ihtiyaç görmüyo
rum. 

Tefecilik, Hükümetimizin de tasvibetmediği 
bir haldir. Bununla en kesin mücadele halinde 
bulunmamızın delili, memlekette toplam kredi 
hacmma dört yıl içinde yaptığımız katkıdır. 

Bu mezmum fiil bâzı yerlerde bâzı kimseler 
tarafından yapılmıyor mânasına alınmamalıdır. 
Şüphesiz ki, bir kısım vatandaşların çok mustar 
durumlarından istifade etmek istiyen fırsatçılar 
da vardır. Ama bu geçim ehlinin iktidarımız 
devresinde türediği ve fırsat bulduğu iddia edi-
lemiyeceği gibi, bunların Hükümet tarafından 
himaye edildiği, kaynaklarla desteklendiği inti
baını verecek beyanları da insaf ile tavsif ve te
lif etmeye imkân yoktur, 
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Biz Hükümet olarak böyle bir Meclis araş
tırmasının yapılmasını uygun görmekle beraber, 
ileri sürülen bâzı görüşlerin dayandığı yanlış 
doneleri düzeltmek maksadiyle bâzı bilgiler de 
arz etmek istiyorum. 

Kredi sisteminin yeniden düzenleneceği Hü
kümet programımızda yer almış bulunmaktadır. 
Zirai kredinin inkişafını rakamlarla takibettiği-
miz takdirde, 1964 senesi sonunda 2 991 000 000 
lira olan kredinin 1968 senesi sonunda T115 mil
yar liraya vardığını görmekteyiz. Kredilerin 
türlü mülâhazalarla daraltıldığı iddiasına karşı 
bu rakamlar kâfi bir delil ve cevap teşkil etmek
tedir. 

Memlekette kredi tevziinin âdil esaslara da
yanmadığı hususundaki beyanların mesnedini 
toplam kredi bareminin sektörler arasında da
ğılışına ait rakamlar teşkil etmektedir. Bu ko
nu Meclis kürsüsünde birkaç defa münakaşa 
edilmiş bulunmaktadır. Bu kere de Sayın Erten 
arkadaşımız, Ağustos sonunda 30 milyar küsur 
liraya varan toplam kredinin 18 milyar 700 mil
yon lirasının muhtelif kredilere, 951 milyon li-
rasımn küçük sanat kredilerine, 7 milyar 31 
milyon lirasının tarım kredilerine, 2 milyar 145 
milyon lirasının ipotek mukabili kredilere, 1 
milyar 462 milyon lirasının da sınai kredilere 
tahsis edildiğini, böylece kredilerin % 80 nin 
ticari ve ipotek mukabili kredilerde kullanıldı
ğını ifade buyurdular. 

Muhterem milletvekilleri, toplam kredileri
nin dağılışına dair verilmiş olan bu dekompo-
zisyon maalesef yanlıştır ve bunun düzeltilme
si için gerekli tedbirler de alınmıştır. Muhtelif 
krediler namı altında gösterilmekte olan 
18 700 000 000 liranın içerisinde, ticari banka
ların, sınai sektör de dâhil olmak üzere, tahrik 
etmiş olduğu krediler de bulunmaktadır ve bu
nun takriben bankalar kredileri içerisinde % 40 
derecesindeki bir kısmını sınai maksada tahrik 
edilmiş krediler teşkil etmektedir. 

Takdir buyurursunuz ki, genel indeks ra
kamlarına göre 1948 i 100 itibar ettiğimiz tak
dirde 1964 te 393, 1968 de 618 olan sınai üre
tim, 1 462 000 000 liralık bir kredi hacmi ile 
kabili tahakkuk değildir ve idare edilemez. Bu
rada sınai krediler olarak gösterilmiş olan 
1 462 000 000 lira sadece iki sınai yatırım ban
kasının sanai sahasına tahsis etmiş olduğu iş
letme ve yatırım kredilerinden ibarettir. Sana

yiin diğer kredi ihtiyaçları diğer tica
ri bankalar tarafından karşılanmak ve bun
lar 18 700 000 000 lira olarak gösterilmiş olan 
muhtelif kredilerin içerisinde yer almaktadır. 

Bu izahatı Sayın Meclise arz etmekten mak
sadım, yanlış bir esas üzerine istinadettirilen 
muhakemelerin bizi yanlış neticelere götürmek
te olması ve böylece memlekette kredi tevziin-
de bir adaletsizlik olduğu hakkında bir fikrin 
yaygın bulunmasıdır. Bu dekompozisyon usu
lü yakında terk edilecek ve toplam kredi hac
minin hangi maksatlarla, kimlere, nerelere tev
cih edilmiş olduğu hususunda umumi efkârı ay
dınlatacak doğru istatistikler verilecektir. 

Yine bu mevzu ile alâkalı olarak vuzuh ver
mek istediğim bir nokta da, teşkilâtlanmamış 
kredi piyasası olarak isimlendirilmiş olan tefe
cilik muamelelerinin Jranka kredileriyle destek
lendiği hususundaki ifadedir. Filhakika Devlet 
Plânlama Teşkilâtının vermiş olduğu bilgilerin 
içerisinde, teşkilâtlanmamış kredi piyasasının 
bankalar sisteminden üç küsur milyar lira rad
desinde bir finansmana mazhar olduğu hakkın
da bir ifade mevcut idi. 

Bu malûmatın neşredilmesini mütaakip ben, 
Meclis Riyasetine yazılı bir soru tevdi ederek, 
bu rakamların ne şekilde tesbit edildiğini, teşki
lâtlanmamış kredi piyasası olarak ifade edilmek
te olan tefecilik piyasasının ne suretle ve han
gi bankalar tarafından finanse edilmekte oldu
ğunun bildirilmesini Başbakanlıktan rica etmiş
tim. O zaman bu yazılı sorum üzerine verilmiş 
olan cevapta hâdise şöyle izah edilmiştir; Dev
let Plânlama Teşkilâtı Türkiye'deki iş hacminin 
iktiza ettirdiği kredi ihtiyacının ne olduğuna 
dair bir tahminde bulunmuş, bu tahmine naza
ran tahakkuk eden kredi ihtiyacının ne kadarı
nın bankalar sistemi tarafından karşılanmakta 
olduğunu da yine mevcut rakamlarla tesbit et
miş, arada bir açık görmüş, olsa olsa bu açık da 
teşkilâtlanmamış kredi piyasası tarafından kar
şılanmaktadır, diye bir hükme varmış, bu hük
münü de memlekette teşkilâtlanmamış kredi pi
yasasının yapmış olduğu finansmanlardan alır
lar demiş ve bankalar, banker sistem memleket
te teşkilâtlanmamış kredi piyasasını bu suretle 
desteklemektedir diye bir hükme varmış. Bana 
verilmiş olan bu yazılı sorumun cevabı Meclis 
zabıtlarında mevcuttur. Yanımda tarihi ve tu-
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tanağm hangi sayfasında yazılı olduğu yoktur. 
Arzu eden arkadaşlara bunu takdim edebilirim. 
Tetkik edip, Devlet Plânlama Teşkilâtının Baş
bakanlık kanaliyle vermiş oldukları bu cevabı 
görebilirler. Arzım şudur ki; Türkiye'de şüphe
siz ki, tefecilikle meşgul olan bir sınıf insan mev
cuttur, bâzı kimselerin ihtiyaç hallerinden, mus-
tar vaziyetlerinden istifade yoluna da gidebilir
ler, ama teşkilâtlanmamış kredi piyasası diye 
ifade edilmiş olan bu tefecilik piyasasının, ban
ker sisteminden böyle milyarlarca lira verilerek 
desteklenmekte olduğu hakkındaki beyan haki
kati hâle mutabık değildir. 

Yine bu vesileyle bir bilgiyi daha arz etmek 
istiyorum. Sayın Erten arkadaşımız 6 Mart 1968 
tarihinde burada yapmış oldukları konuşmada 
Toprakhisar köyünün kredi durumuna temas 
buyurmuşlardı. Bugün de aynı mevzuu tek
rarladılar. 6 Mart 1968 tarihinde yapmış oldu
ğu görüşmeye zamanın Ticaret Bakanı arkada
şım tarafından verilmiş olan cevabı bir kere da
ha okumakta fayda görüyorum. O zaman da 
bu köyün Ziraat Bankasından ancak 1 400 lira 
kredi alabildiğini, buna mukabil tefecilerden 
200 bin lira kredi almış olduğunu söylemişler
di. Ticaret Bakanı olan arkadaşımız şöyle ce
vaplamışlardı: «Meseleyi bir inceleme konusu 
yaparak derhal yetkililere emir verdim. Altınö
zü'nü aradılar ve bana bu köyün aldığı çevirme 
kredilerinin rakamlarını verdiler. 31 . 12 . 1967 
tarihi itibariyle 17 200 lira zeytin, 239 619 li
ra pamuk ve 6 130 lira hububat için cem'an 
262 949 liralık çevirme kredilerinin bakiyeleri 
mevcutmuş. Tahkik eden arkadaş bu farklı 
netice karşısında şaşırdı ve rakamları şube 
müdürüne bir daha tekrarlattı. O zaman her 
halde bu köyün bu kredileri yeni aldığı düşü
nüldü, bu husus da müdüre soruldu, 1964 yılın
dan beri orada vazife gören müdür arkadaşı
mız, hayır efendim, eskiden beri bu seviyede 
kredi alırlar, bilemediniz son rakamlarda % 30 
bir artış vardır, dedi.» 

Şimdi, görülüyor ki, bâzı bilgiler, kaynakla
rı ne olursa olsun, sıhhatli olmak itibarına ma
lik bulunmuyorlar. Bu bilgileri dikkatle tetkik 
ve tahkik etmeden bunları mevzuubahs etme
nin bâzı yanlış neticelere de ulaşmamıza se-
bebolduğunu böylece görmekteyiz. 

Yine sayın hatip arkadaşlarımız kontrollü zi
rai krediler ve Doğu bölgesiyle ilgili bâzı mu

kayeseler yaparak bu bölgelere ait temenniler
de bulundular. Doğu bölgesi hakkındaki Hü
kümet düşünceleri Hükümet programımızda 27 
madde halinde yer almış ve tatbiki için gerekli 
tedbirler de ittihaz edilmeye başlanmış olduğun
dan bu konu üzerinde de fazla bir şey söylemi
yorum. 

Biz Hükümet olarak, verilmiş olan Meclis 
araştırma teklifinin kabulü lehindeyiz. Böylece 
yanlış mutalara dayanarak ileri sürülen iddia 
ve görüşlerin ne dereceye kadar mavakaa muta
bık olduğunu tesbit edecek olan Meclis araştır
masının faydalarına inanmaktayız. 

Sayın Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim son söz olarak C. H. 
P. Grupu adına Sayın Muammer Erten söz is
temiştir. Buyurun Sayın Erten. 

Zirai kredilerin artırıldığını ifade etmek 
için 1964 ve 1968 rakamlarını verdiler. Biz 
1965 Şubatında Koalisyon olarak ikaidardan 
ayrıldığımız zaman Ürgüplü Hükümetine dev
rettiğimiz zirai kredilerin yekûnu 3 milyar 
223 milyon liradır. 1962 de devraldığımız mik
tar 1 402 000 000 liradır. Bunun 1968 de 
7 milyara gelmesi nasıl olmuştur; aslında ek
siktir, daha fazla artması gerekirdi, genel 
kredi hacmmda. Daha evvelki konuşmalarım
da millî gelire göre sektörlerin durumunu arz 
etmiştim. Aslında, Birinci Plân döneminde 
yapılan hazırlıklara göre, tarım kredileri 1968 
senesinde bu rakamın çok üstünde olması ge
rekirdi. Aslında bu seviyeye çıkabilmiş olması
nın sebebi de 1964 yılında teklif edilmiş, 1965 
Şubat ayında yürürlüğe konan Ziraat Banka
sının sermayesinin yüzde yüz artırılmasını sağ-
lıyan kanun sayesinde olmuştur. Çünkü, ser
maye artırımı olmuştur, Ziraat Bankasının bu 
suretle kaynaklarının genişlemesi imkânı doğ
muştur, onun dışında 1965 ten 1969 a kadar 
Ziraat Bankası kredilerinin artırılması için 
Hükümetin Meclise bir teklifi olmamıştır ve 
Meclisten bu konuda her hangi bir kanun geç-

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Bakanın konuşmaları üzerine tekrar söz almak 
ihtiyacını duydum. Bâzı konularda kendileriyle 
fikir ihtilâfında olduğum için bu noktalan arz 
etmeye çalışacağım. 
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memiştir. Eğer bir artma varsa, noksan ola
rak, bu kanun sayesinde olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Bakan ikinci 
bir noktayı yanlış ortaya koydular. Ben, muh
telit krediler ve ipotek karşılığı kredilerin yüz
de 80 civarında olanının ticari kredi olduğunu 
ifade etmiştim. Bunun dışında, Sayın Baka
nın dediği sınai kredi sanayi kredisi değil
dir, aslında, bir miktar kamu sektörüne ait 
İştisadi Devlet Teşekküllerine verilen krediler 
de vardır, bunun içinde. Ama, bu kredilerin 
ipotek ve muhtelit kredilerin yüzde 80 civarın
dası tam ticari kredilerdir. Bu daima iddia 
edilir; muhtelit kredilerin içinde veya ticari 
maksatla kullanılan kredilerin içinde büyük 
miktarda sınai krediler vardır, denilir. 

1964 yılında sınai kredileri artırmak için 
yapmış olduğumuz bir teşebbüste o zaman Ti
caret Bakanlığı çevreleri, Maliye Bakanlığın
daki bâzı uzmanlar ve Merkez Bankası, sınai 
kredilerin ticari kredilerden ayrılamıyacağını 
ifade ederek karşımıza çıkmışlardır. 

Sanayi Bakanlığı ile diğer kuruluşlar ara
sında büyük tartışma oldu, sonuçta şu karşımı
za çıkmıştır : Yüzde 40, yüzde 30 iddiaları o za
man da söylendi, ama Plânlama Teşkilâtı ile 
Ticaret Bakanlığı uzmanlarının ve Maliye Ba
kanlığı uzmanlarının Bakanlar Kuruluna kesin 
rakamlar getirmek için yaptırttığımız bir etüt
te, bu yüzde 40 denen sınai kredilerin 223 mil
yon civarında olduğu meyydana çıkmıştır, veri
len nisbetlerden çok düşük olduğu anlaşılmış
tır, bugün de durum aslında böyledir. Zaten 
muhtelit krediler içinde kullanılan kredilere sı
nai krediler olarak her zaman söylenir, ama 
doğru değildir. Aslında bizim sanayicilerin ti
caret vasfı ile kullandıkları kredilerdir, bun
lar, kısa vadeli kredilerdir. Halbuki sanayiin 
hammadde, yatırım maddesi ihtiyacım kavsılı-
yacak olan orta vadeli ve uzun vadeli krediler
dir ki, onlar da Sınai Yatırım Bankası kredile
riyle Sınai Kalkınma Bankası kredileridir ve bu 
tasnifte gösterilen 1 400 000 000 civarında olan 
krediler de aslında bunlardır. Bunların bugünkü 
seviyesine gelmesi de Sınai Kalkınma Bankası
nın imkânlarının artınlmasiyle Birinci Plân dev
resinde ve Sınai Yatırım Bankasının bir kanunla 
kurulmasiyle mümkün olmuştur, onun dışında 
bir özel sektör yatırım bankası kanun tasarısını 
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I dört senede dahi Parlâmentodan geçirmek müm
kün olmamıştır, Hükümet bunu takibetmemiş-
tir. Özel sektörcü bir iktidar olarak sermaye pi
yasasını kurmaya dahi muvaffak olamadınız. 

Değerli arkadaşlarım; teşkilâtlanmamış kre
di konusunda plânın ortaya koyduğu rakamlar 
hakkında Sayın Bakanın burada verdiği izahatı 
biraz hayretle dinledim, çünkü biraz evvel ra
kamlarını arz ettim konu Sayın Başbakanın ve 
o zaman ikinci Beş Yıllık Plânı hazırlıyan Ba
kanlar Kurulunun imzalariyle önümüze gelmiş
tir. Demek ki, ya bu o zaman Hükümet tarafın
dan incelenmeden getirilmiş oluyor, ki bunu tas-
vibetmek mümkün değildir, yahut da sonradan 
takibedilen politikaya uygun düşmediği için bu
nu gizlemek için bir vasıta, bir gerekçe ortaya 
çıkarılıyor demektir ki, ikisini de tasvibetmek 
mümkün değildir. Biz, Hükümetin imzasını taşı
yan, Sayın Başbakanın - bugün de Başbakandır -
imzasını taşıyan bir vesikaya itibar etmek duru
mundayız. Kaldı ki, gerçek, plânın ortaya koy
duğundan da kötüdür ve tefecilikte kullanılan 
para miktarı plânın ortaya koyduğundan da çok 
fazladır ve bu tamamen bankalar sisteminden 
gelmektedir. Plânda ortaya konan öz sermaye 
olarak kullanılan miktarın da üstünde bir mik
tar, öyle tahmin ediyorum ki, daha fazladır. 

Tefecilikten bütün köylülerimiz inlemekte
dir. bu bir gerçektir, hiçbirimiz bunu gizliyeme-

| yiz, bütün sözcüler de bunu ortaya koymuşlar
dır. Kaldı ki, yalnız Sayın Bakanın ifade buyur
dukları şekilde Türkiye'deki ihtiyacolan kredi 
hacmi tâyin edilip, bunun ne kadarı bankalar-

I dan veriliyor, geri kalanı da tefecilik yoluyla
dır, şeklinde tesbit edilmemiştir. Bendeniz de ge-

| çen sefer bu mesele Meclise geldiğinde Plânlar 
| mada yaptığım temaslarda, ayrıca Plânlamanın 

muhtelif bölgelerde bu konuda örnekleme etüt
leri yaparak, dediğimiz sistemi uyguladıktan 

! sonra, ayrıca Karadeniz bölgesinde, Ege'de, Gü-
I ney - Doğu Anadolu'da bâzı örnekleme etütleri 

yaparak bu sonuca vardıklarını da tesbit etmiş 
| bulunuyorum. Demek ki, Sayın Bakana vaktiy

le verilen yazılı cevapta da bir noksanlık olması 
gerekir, aslında Plânlama Teşkilâtının yaptığı 
çalışmalar da benim izah ettiğim şekildedir. Bir 
taraftan kredi hacmim, ihtiyacı bankaların 

j karşıladığı tesbit edilmektedir, bir taraftan 
i da bâzı örnekleme etütleri yapılmaktadır. 
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Sayın Bakandan rica edeyim; maliye uz
manlarının Hükümete verdikleri raporlar var
dır, Karadeniz bölgesi hakkında, Ege bölgesi 
hakkında bu konuda etütler yapmışlardır, o 
raporları lütfen tetkik buyursunlar, resmî ola
rak ne kadar vahîm bir durumla karşıkarşıya 
olduğumuzu o raporlardan görmeleri mümkün
dür. Tefecilik konusunda Ege'de yakın zaman
da maliye uzmanları tetkikler yapmışlardır, 
Karadeniz bölgesinde yapmışlardır, Hükümete 
bu raporlar verilmiştir, bunlar tetkik edildiği 
zaman durumun ne kadar vahim olduğu orta
ya çıkacaktır. O bakımdan tefeciliği veya bu
nun bankalar yoluyla ticari krediler kanaliyle 
beslendiğini inkâr etmeye imkân yoktur. Onun 
için Sayın Hükümet, bu konuda ticari kredi
lerin tefeciliğe yönelen kısmının, hiç değilse, 
alacakları tedbirlerle tarıma veya diğer verim
li alanlara geçmesini sağlamalıdır. 

Toprakhisar köyü konusunda verdiğim mi
sali ben kendim ortaya atmadım; Plânlama 
Teşkilâtımızın yayınladığı «Köy ve Köylü So
runları» ismindeki bir kitapta mevcut bulun
maktadır, zannediyorum 56 ncı sayfasındadır. 

Kredilerin muhtelif zamanlarda verilmesi 
değişik olabilir. 

Ben, demin 1969 Ağustos sonu rakamlarını 
verdim. Sizin elinizde Ekim sonu rakamları bu
lunabilir. Onları verdiğiniz zaman bu kredi da
ğılımında çok büyük farklılıklar olabilir. Muh
telif tarihlere göre değişiklikler mevcuttur. 

Ancak, benim bu konuda istinadettiğim ra
por, Plânlama Teşkilâtımızın raporudur. Plân
lama Teşkilâtı da Ticaret Bakanının bu beya
nına rağmen raporun aleyhinde, aksine bir şey 
ortaya koymuş değildir. 

O bakımdan, bugün mevcut rakamlar da 
ortada, her birimizin seçim bölgelerimize git
tiğimiz zaman veya memleketi gezdiğimiz za
man gördüğümüz gerçek Türkiye'de feci bir 
tefecilik sisteminin işlediğidir. Rakamları iste
diğimiz gibi tartışabiliriz, ama bu gerçeği hiç 
bir zaman kapatmak mümkün olmaz. 

Onun için, bugün yapacağımız iş, bu yara
yı kapatmaktır. Biz, uzun zamandan beri bu
nun mücadelesini yapıyoruz, bundan sonra da 
yapacağız. 

Türk halkının, geniş halk topluluklarının 
gerçek haklarına kavuşabilmesi için haklı olan 
bu mücadelenin ergeç, kimin eliyle olursa ol

sun, zafere ulaşacağına biz inanıyoruz. Saygı
larımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığı

nı almaları için kredi ve üretim alanında alın
manı frerekli tedibMeri tesbit etmek maksadiy-
le tıalebedilen Meclis araştırması yapılmasına 
fİTİr verilen önerce üzerinde altı sayın milletve
kili konuşmuştur. 

Konuşmacıların hepsi, Meclis araştırmasını 
taleibetmişler ve durum da aydınlanmış oldu
ğundan görüşmenin yeterliğini talebederim. Say
gılarımla. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Önergeyâ oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakerelerin ba
şında aldığınız bir kararla, gündemin birinci ve 
altıncı maddelerinde yer alan araştırma önerge
lerini birleştirerek müzakere ettik. Buna göre 
şimdi oya sunulması gerekli hususu şöylece tes
bit etmiş bulunuyorum; 

Tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığını 
almalarını sağlamak için kredi ve üretim ala
nında alınması gerekli tedbirleri tesbit ve tefe
ciliğin, halkın ekonomik ve sosyal durumuna 
yaptığı etkileri önlemek maksadiyle bir Meclis 
araştırması yapılması hususunu oyunuza sunu
yorum. 

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

Bu, Meclis araştırmasını yapmak üzere ku
rulması gerekli Komisyonun üye sayısı hakkın
da her iki önergede de bir teklif, bir aded yok
tur. 

Ancak, Başkanlığın yapmış olduğu hesaba 
göre, bütün siyasi parti gruplarının, kuvvet 
oranlarında temsili içjn bu kurulacak araştırma 
komisyonunun sekiz üyeden meydana gelmesi 
şarttır. 

Aksine bir teklif olmadığına göre veya 
başka bir teklif olmadığına göre Başkanlığın 
bu sunuşunu oyunuza sunuyorum. 

Komisyonun sekiz üyeden kurulması husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Önergede belirtildiği üzere araştırma komis
yonunun, komisyonun seçim tarihinden itibaren 
üç ay ile sınırlandırılmasını ve bu üç ay içinde 
görevini bitirmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara'dan başka 
yerlere de gitmesi hususunu tasvibinize sunuyo
rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, gündemimizde diğer 
araştırma komisyonları teşkiliyle ilgili önerge
ler vardır. 

Ancak, vakit gecikmiş olduğu cihetle 26 Ka
sım 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te yapılacak 
olan T. B. M. M. birleşik toplantısından sonra 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,35 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

9 NCU BİRLEŞİM 

24 . 11 . 1969 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının, tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/1) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/2) 

3. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arakadaşımn, Devlete, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavül usul
leri konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/3) 

4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki' 
arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/4) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/5) 

6. — G-iresun Milletvekili' Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin, halkın ekonomik ve sosyal 
durumuna yaptığı etkileri önlemek maksadiyle 

bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Mill'etvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Ulu Ir
mak projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/6) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




