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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Grup temsilcilerinin, Meclis çalışmalarının 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 
günleri olanak üzere haftada 5 gün yapılmasına 
ve Çarşamba günlerinin saat 17 ye kadar genfel 
görüşme ve Meclis Araştırması önergelerine ve 
saat 17 den 10 a kadar da sözlü soru önergeleri
ne tahsisine dair önergesi kabul olundu. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ile Nail 
Atk'nın; Marmara Zeyitin Tanım Satış Koopera
tifleri Birliği yöneticilerinin tutum ve davra
nışları sonucu meydana geldiği iddia edilen 
zararları teisbit ve gereken tedbirleri almak üze
re bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi okundu ve bu önergenin günldeime alınarak 
sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile aynı 
mahiyeJtt'eki kanun teklifleri öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kabul olundu. 

2 . 6 . 1970 'Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,44 te son verildi. 

Başkan Kayseri 
Ferruh Bozbeyli Şevket Doğan 

Kâtip 
ISiirt 

Zeki Çeliker 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşjhur'un 

1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair sözlü soru önergesi Sanayi Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/144) 

Yazılı sorular 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul 11 özel İdaresi Müldürü tarafından, 
hakkında rapor yazılan zata dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/192) 

2. — Afyon Karahlisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Afyon ilinin Bolvadin ilçe
sinde bir idare âmiri aleyhine dağıtılan beyan
nameye dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/193) 

3. — Sakarya Milletvekili Vedat ÖnBal'ın, 
1969, 1970 yıllarında montaj kotasına ayrılan 
döviz miktarına dair yazılı soru önergesi, Sana
yi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/194) 

4. — Sakarya Milletvekili Vedat önsal'ın, 
Başbakanın kardeşleri tarafından ödenen vergi
lere dair yazılı soru önergesi, Bffaliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/195) 

5. — Ordu Milletvekili Ferda Güleylin, Or
du'da Sosyal Sigortalar şubesinin açılmasına 
dair yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına 
g1''-::1 Emiştir , (7/İC3) 

6. — OMu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du iline bir T. O. Merkez Bankası şubesi açıl
masına dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/197) 

7. — Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Hil-
van ilçesinde sel felâketine uğrıyan vatandaş
lara yapılacak yardımların çabuklaştırılmasına 
dair yazılı soru önergesi, imar ve İskân Bakan
lığına göndermiştir. (7/198) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel 
Yükseliş Koleji sahibinin de yatırım mdirimin-
den istifade ettirilme sebebine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/199) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Merkez Bankasınca dağıtılan fon
lardan hangi bankanın ne miktar faydalandığı
na dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/200) 

10. — Maraş Milletvekili M. Nejat Çuha-
dar'm, yatılı bölge okulları hakkında Millî Eği
tim Bakanlığınca yapılan çalışmalarına dair ya
zılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1201) 

11. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
«Mahidut Mesuliyetli Uşak - Afyon ve civarı 
pancar ekicileri istihsal Kooperatifi» nin kong
resine daJir yazılı soru önergesi, Ticaret Bakan-
lwnn, ^önderilmişitir. (7/202) 
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12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Orhaneli ilçesinde bir lise açılmasına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/208) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul - Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Telsizaltı 
semtinde yapılması düşünülen istimlâke dair 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica edeceğim. 

Yoklama otomatik cihazla yapılmaktadır, 
sonradan gelen üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Arka
daşlar (koridorlarda efendıim. 

BAŞKAN — Efendim, İdare Âmirlerinin ve 
grup yöneticilerinin, dışarıda bulunan milletve-
kiüerini saltana davetleri içlin Başkanlığa yar
dımcı olmalarını rica ederim... 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonradan 

yazılı soru önergesi, Bayındırlık ve İmar ve İs
kân Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/204) 

14. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, bir profesör tarafından Türkiye ideki 
ormanlar hakkında yayımlanan rapora dair 
yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/205) 

gelen sayın üyelerin de lütfen beyaz düğme
lere basmalarım rica ederim... 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz yoktur. Bir saat 

sonra da çoğunluk olacağını muhtemel görmü
yorum. Bu itibarla 3 Haziran 1970 Çarşamba 
günü... («Bir saat sonra olur» sesleri.) 

Efendim, yoklamada bulunsun arkadaşları
mız, lütfen. Şu anda çoğunluğumuz yoktur. Bir 
saat sonra toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 15.05 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Bıaşkanvekili İsmail Arar 

KATİPLER : Şevjket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 94 ncü Birleşimimi açıyorum. 

II - YOKLAMA 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saatli : 16,00 

BAŞKAN — Bıaşkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memdulı Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 94 ncü Bıirleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, isayın üyelerin lütfen, beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, Bağcılığımızın modernleştirilmesi 
ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında kanun 
teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/193) (8. Sayısı : 115) (1) 

BAŞKAN — Gündem gereğince ve ayrıca 
Yijce Heyetinizin bir önerge üzerine almış oldu
ğu karar gereğince adı geçen kanun teklifinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

İlgili komisyon ve hükümetin yerini alması
nı rica ederim. 

Bu kanun tekliflinin bütün işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkmida Ge
çici Komisyon Başkanı Edirne Milletvekili Mus
tafa Ha-rlmancıoğlu'nun önergesi vardır, önerge
yi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcı

lığımızın kalkındırılması hakkındaki Mustafa 
Ok ve arkadaşlarının vermiş olduğu kanun tek
lifinin diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda gereken işlemin 
yapılmasını emir ve müsaadelerinizi saygı ile 
dilerim. 

18 numaralı' Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
Edirne 

Mustafa Harmancıoğlu 

(1) 115 sıra sayılı hasmayazı tutanağın so
nuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmişitir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

I BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Savcılar Ka
nunu daha evvel değil miydi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efen'dim. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Çıraklık Ka

nunu hakkında bir teklifimiz vardı Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, teklif ve Komisyon raporu evvelce 

basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış olduğu ci
hetle, yeniden okutmaya lüzum görmüyorum. 
Böyle bir istek var mı?.. Yok. 

I 'Teklifin tülmü üzerinde söz alanların kayıt 
I sırasına göre isimleri şöyledir efendim : Sayın 

Âdil Turan, Sayın Ömer Buyrukçu, Sayın Mus
tafa 'Ok, Sayın Şinasi Çolaikoğlu. 

İHSAN KABADAYI (Kc|nya) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN— İhsan Kabadayı, Güven Partisi 
grupü adına. 

COŞKUN KARAGöZOĞLU (İzmir) — Cum
huriyet Halk Partisi grupu a'dma söz rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Cumlhuriyet Halk Partisi gru
pu adına Sayın Karagözoğlu ve Sayın Ahmet 

| Şener, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Turhan 
j özgüner, Sayın Süleyman Çağlar, Sayın Hilmi 
i İşgüzar söz almışlardır. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Simidi söz sırası, Güven Partisi grupu adına 
Sayın İhsan Kabadayıdadır, buyurun Sayın Ka
badayı. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYİ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Bağcılık: mevzuu Türkiye için çok önemli 
olan, ihracat listesinde 3 ncü yeri, işgal ederek 
memleketimize en çok gelir gtetiren ve şimdi 
arz edeceğim hususları da dikkatle nazara alı
nır ve icapları yapılırsa 1 nci sırayı sağlıyacak 
ve döviz sılknıtılannı giderecek imkânlara sa
hip bir mevzudur. 

Hani, Anadolu'da bir tabir vardır. «ıŞahve-
renıin bağı var, yaprağı var, ama üzümü yok, 
yaprağı var» derler. Maalesef yılların ihmali 
ile bağcılık Türkiye'de yaprağı olan, üzümü ol-
mıyan bir duruma gelmiştir. 

Ege ile sık sık irtibatı olan bir kişi olarak 
her gittiğimde, cümleniz ve hepimiz üzümü tat
lı tatlı yeriz, ama üzümü çıkaran rençfoerin son 
yıllarda düştüğü sıkıntıları bilmeyiz. Bu renç-
berlerin sıkıntılı ve acılı günler yaşadığını bil
meye, anlamaya ve dertlerine çare bulmaya da 
mecburuz. 

Çekirdeksiz üzümün ilik vatanı Anadolu ve 
Ege'dir. Tarihin ilk kaydettiği ziraat âbidesi de 
Anadolu'da izmir'dedir. Bâzı gidenleriniz varsa 
görmüşsünüzdür. Bu ziraat âJbidesindeki yazı 
şöyledir : «iSarayda bir çocuk ilken bu çubukla
rı ben diktim. Tarhendaz Tanrı onun bereketi
ni artırsın.» Bunu kral söylüyor. 

Bu âbide dahi gösteriyor ki, bağcılığın ana
vatanı Anadolu ve Ege'dir. 

Çekirdeksiz üzüm 19 ncu asrın sonlarında 
ve 20 nci asrın başlarına kadar yalnız ve yalnız 
Türklere mahsus bir ürün olarak imtiyazını 
muhafaza ederken, maalesef 20 nci asrın başla
rından itibaren Avusturalya'ya sıçrama yapmış 
Amerika'ya ve oradan da Kaliforniya'ya geçmiş
tir. Birinci Dünya Harbinden sonra ise Anado
lu'dan hicret eden Rumlar vasıtasiyle Yunanis
tan'a, hassaten Girit'e götürmüşlerdir. 

Bunlardan Amerika üzümünün kabuğu kalın 
ve flokseranın fazla oluşu dolayısiyle zararlı 
durumu var ise de, anaçubukların bulunması, 
ilaçlama ve teknik ziraatin gelişmiş olması se
bebiyle orada bu mahzurlar yenilmiş ve verimi 
artırıcı neticelere kavuşulmuştur. 

— 57 

Avusturalya'da ise topraklar dinç, kumsal 
ve verimi çok, fakat kum fırtınaları yüzünden 
arzu edilen kalitede üzüm olmamaktadır. Türki
ye'de Ege bölgesinde toprakların yıllar boyu iş
lenmiş olması, dinç olmaması, teknik ziraatin 
tatbik edilmemesi, floksera gibi hastalıkların 
salgın halinde gelişmesi dolayısiyle maalesef 
Ege'de ve Türkiye'de son yıllarda üzüm bağcı
lığının verimi yıldan yıla düşer hale gelmiştir. 

Bugün rakibimiz olan bu üç memleket bağ
cılıkta babadan kalma iptadai usulleri terk et
miş, makinalı tarımı ve teknik ziraati bağcılı
ğa tatbik etmek, yüksek terbiye sistemini tat
bik etmek suretiyle bizim aldığımız ürünlerin 
üç misline yakın verini alır hale gelmişleridir. 

Üzümün şöyle kısaca tarihçesine bakarsanız, 
(maalesef yıldan yıla üzümün fiyat bakımından 
seyrelttiği yol, bir müstahsil için hiç de mem
nuniyet verici değil, ıstırap verici olmuştur. 
1920 ilâ 1931 yılları arasında 1 kilogram üzü
mün fiyatı 60 kuruş iken o yıllarda bir 
altını da 6 ilâ 8 lira arasında idi. Aşağı yukarı 
10,5 kilogram üzüm karşılığında bir Reşat altı
nı almak mümkün idi. 1968 yılında Reşat altını 
180 - 190 lira arasındadır. Bugün bir kıyaslama 
yaparsak, bugün üzümün 17 lira olması lâzım 
gelirken, maalesef yılların ihmali üzümün 
ciddî anlamda korunmayışı bugün tavan fiyat 
olarak bir kilogram üzümü 227 kuruşta tut
muştur. 

Bunun karşılığında masraflar yıldan yıla 
sıralanarak artmış, 1962 yılında bir dekara 340 
lira, 1966 da 503 lira ve 1968 yılında da 816 li
raya çıkmış olduğu halde, üzüm fiyatları hem 
yerinde saymış ve hem de relkolte düşmüştür. 
Bu düşüş Ege'de üzümle uğraşan rençberi güç 
durumda tutmuş ve bugünkü haliyle bağcılığı 
olduğu gibi bırakırsak, - size haber vereyim -
mütehassısların yapmış olduğu hesaplara göre 
Türkiye'de 10 sene içerisinde bağlar sökülecek, 
hattâ ve hattâ dışarıdan üzüm ithal etmek gibi 
bir durumda kalacağız. 

Şu üzümcülüğün ciddî olarak bir kritiğini 
yapar isek; Dünyada çekirdeksiz üzüm rekolte
si 500 000 ilâ 550 000 tondur. Bunun % 90 ı 
kek sanayiinde kullanılır. Kek sanayiinde kul
lanılacak üzümün ince kabuklu ve kıyımının ko
lay olması lâzımdır. Kaliforniya üzümü kaim 
kabuklu, kekte kullanılmaya pek elverişli değil. 
Avustralya üzüimü, üzümün kurutma mevsimin-
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ide kum fırtınalarının esmesi ve ince kumlann 
üzüme yerleşmiş olması dolayısiyle pis oluyor, 
kek sanayiine müsait değil, Girit üzümleri de 
sulama imkânlarından yoksun olduğu için hiç
bir şartla ve hangi faktörle mukayese ©derse
niz ediniz, Ege Bölgesinde, Gediz vadisinde çı
kan üzümün nefasetinde, inceliğimde, kek sana
yiinde lüzumlu olan evsafa sahip üzüm niteli
ğinde değildir. 

Eğer ki, Türk üzümünü içinde bulunduğu 
çıkmazdan, babadan kalma metotlardan kurta
rır, teknik bir sistemde üzüm yetiştirme imkân
larına kavuşturur isek, Türkiye'nin tek başına 
yılhk istihsali 500 tonu bulacak ve bütün dün
ya piyasalarını elimize almak ve dilediğimiz gi
bi rekabet etmek imkânı doğmuş olacaktır. 

Bugünkü bağcılık sistemi maalesef hepinizin 
gelip geçerken gördüğü gibi yere yatkın, ba
badan kalma bir bağcılık sistemidir. Yeni ola
rak, Ege Bölgesinde uygulanan «Turgutlu Yük
sek Baş sistemi» demiş olduğumuz metoda geçi
lir ise, kek sanayiinde kullanılacak 500 ton üzü
mü sağladığımız gibi, masrafı az olacak, kali
tesi yüksek olacak, verimi de fazla olacaktır. 

Bu sistemde eğilimli arazide çubuğun 70 san
tim, düz ovada 1.20 santim yükseğe alınması 
suretiyle sıralar arasında 3 - 3,5 metre, çubuk
tan çubuğa da 1.20 - 1.5 metre gibi bir mesafe 
verilerek asma ve yükseltme sistemi olur ise 
bağın motorla sürülmesi imkânı doğuyor, kolay 
çapa yapma imkânı doğuyor, az kalifiye işçi 
kullanmak imkânı doğuyor, toplama kolaylığı, 
filiz kırma kolaylığı, ilaçlama kolaylığı ve bu
nun yanı sıra da bir topraktan rahat rahat iki 
mahsul almak imkânı oluyor. Aralara patates, 
domates ve bakla gibi ürünler ekmek imkânı da 
doğuyor. 

Ayrıca, bağlar için en büyük (tehlike; kesme 
zamanında yağmur yağarak üzümün kalitesinin 
bozulması, bir ide üzümün lolgunlaşimadan evvel, 
küçük çiçek çağında iken soğuk vurma âfetine 
mâruz kalmasıdır. Yüksek sisteme geçilirse, tec
rübelerle sabit olmuştur ki, yüksek sistemde 
bağ âfetten korunduğu gibi ayazdan mutlaka 
korunmuş oluyor. « IŞapka - Ihalka» hali tatbik 
etmek suretiyle istenilen kalitede, İstenilen bü
yüklükte üzüm almak imkânları doğuyor. !Ba-
ğın bakım masrafı 1/3 nisbetinde azaldığı gibi 
verim dört misli oluyor, asgari bir ton üzüm al
mak ıgibi büyük bir imkân sağlanmış oluyor. 

Bütün Ege bağcıları dertli. Halen mevcut 
olan metotla 1965 de 144 Kg., 1966 da 98 Kg,, 
lyö'7 de 12U Kg., 1968 de de dekar başına 134 
Kg. üzüm alınmıştır. Amerika 500 kilo alıyor, 
Avustralya ve Yunanistan 4UU kilo alıyor, bizim 
ise masraf ağırlığı artıyor, maliyet düşüyor, üs
telik de verim düşüyor. 

Bu sarkarla Turgutlu Yüksek Bağ sistemi
ne geçiimeaiği takdirde, Eğedeki üzümle işti
gal eden köylünün, maalesef tutunma ve yaşa
ma imkanı kalmıyacak. Ama, köylünün kendi 
maddi imkânlariyle Turgutlu Yüksek bağ siste
mine geçmesine imkânı yoktur. Turizm kredisin
de olduğu gibi, bâzı kooperatiflere »ağlanan 
imkânlarda olduğu gibi, çay bahçesi yetiştiren
lere olduğu gibi hükümetin bâzı fedakârlıklar 
yaparak bütçeden finanse etmesi zarureti aşi
kâr olmuştur. 

Yüksek Bağ sistemine geçişte demin arz et
miş olduğum yüksekliği almak için beher dekar 
eski bağa yeni usule kavuşturabilmek için 630 
lira istiyor. Yeniden dikim için de 600 lira 
istiyor. Yenüden ıdilkim için dekarda 1 230 lira, 
eski bağı yeni usule kavuşturmak için 600 lira 
istemektedir. Her sene bütçeye konacak bir fon
la ege bağcısını kurtarmak, bütçeye de büyük 
gelirler sağlamak imkânları mevcuttur. 

Eğer bu dediğimiz usul yapılır ise, her yıl 
memleketimize 160 -170 millyon dolar sağlamak 
imkânı olacaktır. İBunun portesi 260 - 270 mil
yon istemektedir. IBunu birden yapmaya imkân 
olmıyacaktır. Her sene 27 - 30 milyon arasında 
bir fon teslis edilir, kanun teküfçisinin madde
lerde dercettiği gibi % 2 faizi© (Komisyon bu
nu % 5 e çıkarmış) en az 16 ilâ 20 senede eşit 
taksitlerle ödeme imkânı olursa yıldan yıla bi-
ribirini desteklemek imkânı ile ©ski usulden 
bağcılığımızı kurtarmak imkânı doğduğu gibi, 
alın teri değerlenmiş olacak, bağın hakiki vata
nı olan Ege bölgesinde de bağcılık yaşıyacak, 
dış pazarlarda rakiplerimizle rekabet etme im
kânı hâsıl olacak, onları da pazarlardan tasfiye 
ederek Dünya üzüm borsasında ve pazarında 
tek başımıza hâkim olmak gibi imkânlar doğ
muş olacaktır. 

Bu kanun hakikaten en çok verim sağlayan, 
çiftçinin yüzünü güldüren, döviz kaynağı bakı
mından da, kârı şurada <aırz elttiğimliz ölçülerin 
ıaltmda değil, ilerisinde imkânlar yaratacak olan 

58 — 



M. Meclisi B : 94 2 . 6 . 1970 0 : 2 

bir kanundur. Temenni ederiz ki, bu kanunu l 
Yüce Heyetliniz' tasvibeder. Yılbjk konacak 
30 000 000 luk fonlarla da bu takviye edilirse 
Ege köylüsünün 7 - 8 sene içerisinde bu seviye
ye varmış olacağını, köylünün yüzünün güle
ceğini, bütçede büyük dış, ticaret açığı olan bir 
memleket olanak, geliriyle de dış ticaret açığın
da imkânlar sağlıyacağiBi G. P. Grupu adıma 
arz eder, Heyetiniz tarafından tasvip görmesini 
temenni ederim. Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — C. H. F. Grupu adına Sayın 
Coşjkun Karagözoğlu, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA GOŞKUN KARA-
GÖZOĞLU (İzmlir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Türkiye bağcılığının modernOıeştiralmssi ve 
bağcılarımızın kalkmdırılabilmesi için C. H. P. 
Milletvekili Sayın Mustafa Ok ve iarkadaşları 
tarafından yapılmış bulunan kanun teklifi üze
rinde C. H. P. Grupu adına görüşlerimizi arz et
mek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Hemen belirtmek isterim ki, Türk bağcılığı
nın her gün geriliye geriliye yok olmaktan kur-
tanlabilmesi içjin yeni bir ümit ve kredi imkânı 
hazırlayacak olan bu kanunu C. H. P. Grupu 
olarak şükranla karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bağlarında 
çekirdekli ve çejkirdeksiz üzüm yetişjtriırilmekte-
dir. Bu üzümler iç piyasada ve dış piyasada 
yaş ve kuru olarak tüketilmektedir. Çekir
dekli üzüm yaş ve kuru olara|k bilhassa Güney -
Doğu Anadolu'da Gaziantep, Urfa, Malatya, Di
yarbakır, Maraş, Mardin illerinde; Orta - Ana
dolu'da Nevşehir, Niğde, Kayseri, Ankara ve 
Eskişehir ilerinde; Kuzey - Anadolu'da Tokat; 
Batı - Anadolu'da İsparta, Muğla, Denizi, İz
mir, Manisa, Balıkesir illerinde yetiştârilmek-
tedir. Yalnız Ege'de İzmir, Manisa ve Balıke
sir'de 250 000 de|kar çekirdekli üzüm bağı mev- I 
cuttur. Türkiye'de senede ortalama olarak I 
40 - 50 000 ton çekirdekli üzüm yetiştirilmek
tedir. Türkiye'nin içinde daha ziyade sofralık 
olarak 'kullanılan bu çelkirdekli üzüm son za- I 
manlarda küçük partiler halinde, bilhassa Av- I 
rup'cVda pazarı rahatlıkla temin edilebildiği hal- I 
de yeni yeni ihraç imkânları araştırılmaktadır. I 
Daha çok kuru olarak çekirdekli kuru üzüm I 
% 100 iç piyasada kullanılmaktadır. | 

— 59 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 
zannedümerneJlidir ki, sadece Ege bölgesinde ye
tişen çekirdeksiz üzüm bağcılarına imltcân geti
recektir... Türkiye'nin dış ticaretindeki döviz 
imkanını, çekirdekli üzümün ihracatını temin 
etmek suretiyle ve çekirdekli üzüm yetişıttiıren 
müstahsıla uzun vadeli, düşük faizli kredi ha
zırlamak suretiyle büyük ölçüde artıracaktır. 
Biraz önce bahsettiğim ilerdeki sayısı 10 bin
leri bulan 'bağcı 'aile bu kanundan yararlana
caktır. 

Asıl önemli olan çekirdeksiz üzümdür. İlk 
önce Türkistan'da menşeini bulan bu üzüm 
Türkiye'de Ege bölgesinde İzmir, Manisa kıs
men Balıkesir, Muğla ilerinde yetiştirilmekte 
olup Dünyada Yunanistan, İran, Girit, Kalifor
niya, Avustralya'da bol miktarda yetiştirilmek
tedir. 

Kısaca ortalama Dünya rekoltesi hıajkkında 
Yüce Meclisin bilgi sahibi olmıası için istihsal ra
kamlarının vasatilerini arz etmeyi lüzumlu gö
rüyorum. 

Türkiye'de vasati olarak üzüm istihsali, her 
sene hava şartlarına ve hastalığa tabi olarak bü
yük alçalma ve yükselmeler göstermektedir. 
Hastalıklı ve Ikötü hava şartlı senelerle iyi ha
va şartlı senelerin ortalama rakamlarını arz edi
yorum. Türkiye'de 40 000 ilâ 97 000 ton ara
sında değişen biir rekolte vardır. Yunanistan'
da 28 500 ilâ 86 000 ton arasında değişen bir 
rekolte vardır. Avustralya'da 51 000 ilâ 86 000 
ton «arasında değişen bir rekolte vardır. İran'
da 38 900 ilâ 66 000 ton arasında değişen bir 
rekolte vardır. Kaliforniya'da 163 000 ton ilâ 
239 000 ton arasında değişen, hemen hemen 
Dünya rekoltesinin yansına yaklaşan Ameıüfka 
rekoltesi bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de senede 
ortalama biraz evvel arz ettiğim kayıtla 290 000 
ilâ 330 000 ton arasında yaş çekirdekli üzüm 
yetiştiriimejktedıir. Bunun 5 000 tonu şaraplık 
ve sofralık olarak InıllanılmaktaJdır. Geriye ka
lan 285 000 ilâ 325 000 ton - âzami veya asgari 
senelerini söylüyorum - arasındaki yaş çekir
deksiz üzüm kurutularajk dörtte bir hesabiyle, 4 
kilo yaş üzümden bir kilo kuru üzüm elde edil
mesi hesabiyle senede vasati, Türkiye 75 ilâ 
80 000 ton kuru çekirdeksiz üzüm isitöhsal et
mektedir. Bunun 10 000 tonu dâhilde reçel, 
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kek, çerez olanak kullanılmakta, geriye kalan 
65 000 veya 75 000 <w>nu dışarıya ihraç ©dilmek
tedir. 

Yalnız Ege'de 50 000 bağcı .aile çekirdeksiz 
)kunu üzüm yetiştirmektedir. Manisa'da bu 
•bağcılıkla iştigal eden ailelerin % 40 ı, İzmir'
de % 35 i tüm maişetlerini doğrudan doğruya 
bağcılıkla temin etmektedirler. Demek ki, Tür
kiye ̂ de sayısı küçümsenemiyeoek 50 000 civa
rında bağcı aile maişetini sadece bağcılıktan 
temin etmektedir. Sadece Ege bölgesinde 
700 000 dekarda bağcılık yapılmaktadır. Bu
nun 450 000 dekarı çekirdeksiz üzüm, 250 000 
dekarı çekirdekli üzüm istihsal etmefetedir. 

Bilhassa Ege bölgesinde bağcılık aile ziraatı 
şeklinde yapılmaktadır. Bağlar küçük parçalar 
halindedir. Yüce Meclisin bildiği gibi, bilhassa 
verasetle bu parçalanma zaman içinde gittikçe 
çoğalmaktadır. 2 lilâ 15 dönüm bağ tüm bağların 
% 85 ini teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, senede ortalama 
200 milyon liradan fazla döviz temin eden, çe
kirdeksiz 40-50 bin ton, çekirdekli 290-330 
bin ton üzüm yetiştiren, çoğu aile ziraati şeklin
deki binlerce ailenin alın teri döktüğü bağcılı
ğımız ciddî tehlikelerle karşı karşıya bulunmak
tadır. 

Türk tarımının bilhassa son yıllarda içinde 
(bulunduğu ağır buhran bağcılığımızı da çok 
güç şartlar altına sokmuştur. Bir taraftan ma
liyet en azından % 40 artar, hayat pahalılığı da 
bu niısbete yakın artış gösterirken, tarım ürün
lerimizin, bu arada üzüm fiyatlarının bu artış 
nisbetini tâkibedemeyişi yüzünden çiftçilerimiz 
perişan olmuştur. Bizim samimî inanışımıza 
göre bu, Türkiye'nin, Anayasamıza aykırı sosyal 
ve ekonomik düzeninin bir neticesi olarak ken
dini göstermektedir. Kati inanışımız odur M, 
'bozuk düzeni değiştirmeden, tüm Türk çiftçile
rini olduğm gibi, bağcılarımızı da kurtarmak 
mümkün değildir. Ancak bu bozuk düzen içinde 
dahi yapılabilecek birtakım işler vardır. Bu ka
nun tasanısı da bu işlerden birisi olarak huzuru
nuza getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, son senelerde üzüm 
fiyatındaki ve maiyetindeki rakamları size arz 
ettiğim zaman meselenin vahametini daha net, 
daha kesin tesbit etmek mümkün olacaktır. 

1966 yılında yapılan hesaplara göre 9 numa
ra üzümün bir kilosunun maliyeti (üzüm mese

lelerinin münakaşasında esas kıstas olduğu için 
9 numaralı üzümün fiyatını ve maliyetini veri
yorum.) 250 kuruşun üstünde, fiyatı ise 220 ku
ruş. 

1967 yılında maliyet, rekolte çok olduğu için, 
200 civarında, fiyatı 227 kuruş. 

1968 de 211 kuruş maliyet, fiyat 227 kuruş, 
1969 senesinde 230 kuruş maliyet, 237 kuruş 

tüccar alımının ortalaması, 242 kuruş Tariş 
alımı. 

Bu tablo açıkça göstermektedir ki, bağcılığı
mız her sene yetiştirdikleri mahsulü maalesef 
zararına satmaya mecbur olmaktadırlar. 

Ayrıca Türkiye'deki bağların çoğunun eski 
olması, bağcılıktan para kazanılmadığı için ye
ni bağ dikilmesinin tercih edilmemesi ve hasta
lıklarla mücadele edecek gücün üreticide bu
lunmaması, hava şartlarının iki-üç senede bir 
âfet halinde bağlara zarar vermesi yüzünden 
bağcılığımızın perişanlığı daha da artmıştır. 

ilmî iddialara göre bu gidiş değiştirilmiye-
cek olursa 10 sene sonra Türkiye üzüm ithal 
eden bir memleket haline gelme tehlikesiyle kar
şı karşıya kalabilecektir. Bu şartlar içerisinde 
bağcılarımızın, bırakınız modern bağcılığın ge
reği olan ışartları yerine getirmesini, günlük 
maişetini temin etmek, karnını doyurmak mese
lesiyle karşı karşıya kaldıklarını düşünecek 
olursa, şu kanun tasarısı ile getirilmek istenen 
imkânın ne derecede hayati, ne derecede önem
li olduğu kendiliğimden ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bağcılık 
ilkel şartlarda yapılmaktadır. Bağların büyük 
kısmı yaşlanmıştır. Türk bağlarında verim 
dünya ölçülerine göre çok düşüktür. Hastalık 
ve tabiat şartları ile mücadele fennî ve teknik 
olarak yapılamamaktadır. Fiyat maliyetin al
tındadır. 

Size 1962 ilâ 1966 yıllan arasındaki 5 yıl
lık ortalama rakamları bildirmek istiyorum : 
1962 ilâ 1966 arasında 10 dekar bağda yapılan 
masrafı ve elde edilen verimi, kârı, bağcılığın 
durumunu rakamları ile arz etmek istiyorum : 

1962 ilâ 1966 yılı arasında 10 dekar bağ için 
25 484 lira masraf, 9 965 kilo üzüm. Ortalama 
fiyat 5 ısenede 219 kuruş. 21 304 lira gelir. Ara
daki fark, yani zarar 4 180 lira. 

Dekar başına 1962 ilâ 1966 yılları arasında 
364 lira masraf. 142 kilo üzüm, 304 lira gelir. 
Masraf 064 lira olduğuna göre, 60 lira zarar. 
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Değerli arkadaşlarım, bunu seneler içinde de 
hesaplıyabiliriz. 1965 yılında Türkiyeide 107 bin 
küo üzüm istihsal edilmiştir. Ortalama fiyatı 
227 kuruttur. Bunun toplam geliri 242 090 000 
liradır. Aile başına düşen nisbeti, her bir aile
nin »geliri 4 852 liraJdır. Masrafı 4 945 Hıradır. 

1966 yılında, biraz kuraklık ve hastalık se
nesi, soğuk olmuştur, 75 000 kilo üzüm istihsal 
edilmiştir. Ortalama fiyat 227 kuruş. 107250000 
liralık üzüm istihsal edilmiş. Aile başına düşen 
gelir 3 405 lira. Masraf 5 092 lira. 

1967 yılında 90 bin kilo üzüm istihsal edil
miş. 227 kuruş kilosunun fiyatı. Toplam gelir 
204 300 O00 lira. Aile başına düşen 4 086 lira. 
Masraf 5 393 lira. 

Görülüyor ki değerli arkadaşlarım, üzüm 
müstahsilinin para kazanması şöyle dursun, her 
sene zarar etmektedir. Ayrıca yetiştirdiği ürünü 
maliyetinin altında satmaya mecbur bırakılan 
üzüm yetiştiricisi, her sene olmasa bile, 2 - 3 se
nede periyodik olarak ağır ibir zarara mâruz 
kalmaktaJdır. Don, soğuk gibi âfetler de bunla
rın üzerine ilâvt edildiği takdirde bağcının mo
dern bağcılığa geçmesi için herhangi bir teşeb
büste bulunma imkânına saJhibolması bir hayal
den ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, üzüm geliri dağılımı 
da adaletsizdir. Türkiye'de bağcılar sömürül
mektedir. Elimizde bulunan resmî rakamlar bu
nu teyidetmektedir. Üzüm ihracatının, ki bu ih
racatçıların hepsi izmir'dedir, % 92 sini yap
makta bulunan 14 ihracatçı firmanın resmî ra
kamları, Ikendi vergi beyannamelerine göre se
nelik kazançları 1 milyon liranın üzerindedir, 
ama Ibuna mukabil bir bağcının hangi şartlar 
içinde bulunduğunu size biraz önce rakamları 
ile arz ettim. 

Üzümün (dünyada bir belirli fiyatı vardır. 
Bu fiyat, iktidarlar değişir, ama çok defa az 
farklarla aynı seviyede kalmaktadır. Bu fiya
tın işleme masraflarını, amortismanını, faizini, 
ihracatçı kârını bıraktıktan sonra karma ekono
mi düzeni içerisinde geriye kalan kısmının üre
tici köylüye ait olması gerekirken, ortalama 
tonu 325 dolar olan üzümün 1>u hesaba göre ve 
bu ölçüler içinde üreticinin elinden alınmadığı, 
her sene 'gördüğümüz, âdeta alışageldiğimiz bir 
ıstırap olmuştur. 

j Değerli arkadaşlarım, bağcılara bugün veril
mekte bulunan kredi de yetersizdir. Bugün ve
rilmekte bulunan kredi miktarı ile bağcıların 
bağlarını işlemeleri mümkün değildir. 

Bir de üzümde dış rekabet vardır. Türkiye, 
Yunanistan, Avusturalya bir üzüm birliği mey
dana getirmişlerdir. Bu üzüm birliğinin içinde 
ve dışında devamlı bir mücadele vardır. Yuna
nistan, bizim tabiat şartlarının bahşettiği üstün
lüklerimizi birtakım oyunlarla, birtakım küçük 
hesaplarla (bertaraf etme gayreti içindedir. Tica
ret Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında 
Sayın Ticaret Bakanının açık yürekle ifade et
tikleri gibi, maalesef Yunanistan üzümlerini 
rüsturn yapmak suretiyle bizim pazarlarımıza 
satma gayretleri içinde ve bizim üzümümüzün 
değer fiyatına satılmasını önlemek için her tür
lü gayreti sarf etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bağcılığımızın içinde 
bulunduğu ıstıraptan kurtarılabilmesi için Mec
lis gündeminde bulunan bir araştırma önergesi 
vardır. Bu önerge vesilesiyle uzun uzun düşün
celerimizi ifade etme fırsatını bulacağımızı 
ümideldiyorum. Onun içindir ki, biran önce çık
masını bağcılarımızın dört gözle beklediği bu 
kanun tasarısı üzerinde sözlerimi kısa kesmek 
mecburiyetindeyim. 

Ancak, şu kadarını ilâve etmeye mecburum 
ki, Yunanistan bilhassa Girit'de bulunan genç 
bağlan ile, bizim üzümlerimizin gerek kaput in
celiği, gerek lezzet, gerek şeker miktarı itiba
riyle üstünlüğünü bir'taikım fenni ve teknik ça
lışmalar, birtakım dış ticaret oyunları ile son 
senelerde büyük bir ilerleme kaydederek bizim 

I pazarlarımıza doğru kayma istidadı göstermek
tedir. Bu itibarla da bu kanunu biran evvel çı
karmak; Türk bağcılarının dış pazarlarda re
kabet edebilecek evsafta üzüm yetiştirmelerini 
temin etmek, onların ayakta durmalarım sağlı-
yabilmek için bizim vecibemiz halini almıştır. 

I Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda bulu
nan kanunla getirilmek istenen iki husus vardır. 
Bunlardan birisi, bugünkü bozuk düzen içeri
sinde gerçekten çok müşkül şartlar altında bu
lunan bağcılanmızMi kalkınabilmesini, yüksek 
ısiıstemde bağ yetiştirilmesini temin etmek, eski 
bağların yüksek sisteme alınmasını sağlamak 
üzere 15 yıl vadeli, % 5 faizli projeye dayalı 

I kredi vermektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye 
bağlarının çok büyük bir kısmı, % 900 yakın nis-
betteki kısmı yatık bağ dediğimiz, toprağa çok 
yakın olan bağlardır. Bu yatık bağlarda verim 
düştüktür. Bizde dekarda 200 kilogram istihsal 
edilebilirken, Amerika'da 500 kilogram, Avus-
turalyafaa ve Yunanistantâa 400 kilogram üzüm 
istihsal edilebilmektedir. Türkiye'de vasati 200 
kilogram üzüm istihsali, esasında biraz da kâ
ğıtta kalmış bir iddiadan ibarettir. Yapılan 
araştırmalar 1965 yılımda 144 kilo, 1966 yılında 
9S kilo, 1967 yılında 120 kilo, 1968 yılında 134 
kilogram Türkiye'de dekardan üzüm istihsal 
edilebildiğini göstermiştir. Buna mukabil hatır
latmak istiyorum ki, Yunanistan'da meselâ 400 
kilogram üzüm istihsal edilmektedir. Bu şartlar
da Türk bağcılığının ayakta durması, dış reka
bete dayanabilmesi, bugünkü ekonomik şartlar 
içerisinde Türkiye'de verimli bir ziraat şekli 
olarak yaşayabilmesi elbette mümkün değildir. 
Bizim verimimizi dünyanın standardına uydur
ma zarureti aşikârdır, bunun zamanı çoktan 
gelmiş ve geçmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Ege Bölgesinde yapı
lan tecrübelerde eğer bir bağ yaitık bağ olmak
tan kurtarılır, yüksek sistemde bağ haline geti
rilirse, bir dekarda 1113 kg. üzüm alınıyor. 
Demek ki Türkiye bağlarını yüksek sistem ha
line sokacak olursak bizim de, esasında bağın 
anavatanı olan bu topraklarda ve bu hava şart
larında, bir dekardan 1000 kg.'in üzerinde üzüm 
almamız mümkün olabilecektir. Bir yandan millî 
gelire getireceği refahı, diğer yandan bağcıla
rımızın hayat seviyelerinde ortaya koyacağı, 
ilâve edeceği gücü hesaböMğimiz takdirde yük
sek sistemde bağ yetiştirmenin, bağları yüksek 
sisteme almamın ne kadar önemli, ne kadar ha
yati bir dâva olduğu kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk çiftçisini, 
Türk köylüsünü edebiyatla, lâfla kalkındırmak 
ve kurtarmak mümkün değildir. Aynı şekilde 
Türk ekonomisini de. Türk çiftçisini, Türk köy
lüsünü ve Türk ekonomisini kalkındırabümek 
ioin işte önümüzde bir müşahhas misal, bir 
canlı örnek ayakta durmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, aynı derecede bağlar 
soğuktan, dondan son derecede müteessir olan 
nebatlardır. Soğuğun vurduğu senelerde, meşe- I 

lâ; üretim 1963 yılında yüzde 38, 1964 yılında 
yüzde 28 nisbetinde düşmüştür. Şimdi diyebilir
siniz ki buna, ortalama olarak iki senede bir so
ğuktan, dondan Türkiye'de istihsal edilen üzü
mün miktarı yüzde 30 düşmektedir. Bu 

bir tabiat hadisesidir. Değerli arkadaşla
rım, bu bir tabiat hadisesidir, ama medeniyet ta
biatla mücadele etmenin adı olduğuna göre, 
fende ve teknikte bunun çareleri mevcut ise 
Türk çiftçisine bu çareleri vermek de bizim gö
revimizdir. işte eğer bir bağ yatık bağ olmaktan 
kurtarılır, yüksek sistemde bağ halline getirilir
se, fiilen yapılan tecrübeler göstermektedir ki, 
ımıeselâ bir soğuk yılında, don yılında bir de
kar yatık bağdan 50 kg. üzüm alınabilirken, 
eğer aynı bağ yüksek sisteme alınimış ise o bağ
dan 850 kg. üzüm alınabilmektedir. Demek ki, 
soğuk ve don zararı da, bağ yüksek sisteme alın
dığı takdirde çok önemli nisbetite önlenebilecek
tir. Aynı derecede bağlar yüksek sisteme alın
dığı takdirde, bağın yetiştirilmesi için gerekli 
n.asraf azalmaktadır. Çünkü bağda makinalı 
•ve teknik ziraat, bağcılık yapılabilme imkânı 
bulunduğu için, orada birim başına düşen mas
raf azalmaktadır. Ayrıca bağın altında kalan 
toprakta da yan gelir şekilde ziraat imkânı do
ğacağından yine masraf düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle elde edi
lecek olan üzümlerin, en ömemili noktalardan 
birisi budur, kalitesi yüksek olmaktadır. Türk 
üzümlerinin nefasetine, rakip memleketlerin re
kabetti day anlamamaktadır. Ama her sene yapı
lan menfi propagandalar, bizim üzümlerimizin 
içinde toz, toprak, taş olduğu iddiaları Türk 
üzümlerinin pazarlarını kaybetmesine sebebiyet 
vermektedir. 

Gerçekten üzümlerimizin standartları. düş
müştür. Üzümlerimizin (içinde taş, toprak, 
kum, çiçek tohumu gibi yabancı maddeler bu-
lunmafktiadır. Bunlar şu şekilde meydana gel
mektedir : Yatık bağda toprağa yakın olan sal
kımda üzüm teşekkül ©derken, bu üzümün içline 
kum, taş, topraik girebilmektedir. Bu, üzü
mün kalitesini düşürmekte; bu, üzümün fiyatına 
teısir etmekte; bu, Türk üzümünün dünya piya
salarındaki rekabet imkânını iazaltmıajktifeadır. 
Aynı şekilde bağ,yatık bağ olunca sal|kım teşek
kül ederlken toprağa sürtündüğü içdn salkım
larda zedelenme, çürüme meydana gelmekte, bu 
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suretle de rekolte hem düşmekte, hem de kali
tesiz olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyada rekabet 
ettiğimiz memleketlerde; Kaliforniya'da, Yu
nanistan'da, Avusturialya'da 'artık bugün ya
tık bağ nisbeti çok azalmıştır. Bütün rakip ül
keler yüksek sistemde bağcılık yapaıfken, hem 
onlara rekabet edeceğiz, hem biz yüksek sis
temde bağcılığa geçmiyeceğiz; bu mümkün de
ğildir. Bu itibarla yeni yetiştirilecejk olan 
bağların mutlaka yüksek sistemde yetiştirilmesi, 
©ski bağların da en kısa zamanda yüksek sis
teme alınması için getirilmiş bulunan bu ka
nun tasarısını şüjkranla karşılamak gerektiğini 
söylerimin başında ifade ettim. 

Değerli 'arkadaşlarım, kanunun getirdiği 
birinci hizmet imkânı yüksek sisteme almak su
retiyle olacak. İkinci hizmet imkânı sergi yer
lerinin betonlanması ve üzerlerinin tente ile ör
tülmesi için bağcılara yüzde 5 faizle 15 sene 
vadeli, projeye dayanan krediler verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kaliforniya ve 
Avusturalya'da üzümler bugün iartık suni «sis
temle kurutulmaktadır. Suni sistemle kurutu
lan üzümün; güneş beklemeden, güneş şartları
na bağlı olmadan kurutulan üzümün elbette 
içinde taş, toprak, toz bulunmamakta, kalitesi 
yüksek olmaktadır. Maialesef Türkiye'de yüzde 
90 in üzerinde üzüm toprak şergillerde Jcuru-
tulmaktadır. Bilhassa Yuanistan'da üzümlerin 
büyük kısmı beton sergilerde kurutulmakta 
iken bizim ülkemizde yüzde 90 toprak sergiler
de kurutulmasının ne demek olduğunun ve bu 
suretle üzümlerimizin içine karışan yabancı 
maddelerin Yunanistan üzümleriyle rekabet 
yapmamızı ne ölçüde güçleştirdiğinin takdirini 
sizlere bırakmakla iktifa etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, her sene bağcılar 
üzümün kurutulma mevsimlinde başlarını havaya 
kaldırarak gökyüzünde bulutları takiıbederler. 
Çünkü binbir emekle meydana getirdikleri, o 
toprak sergilere koydukları üzümler, bir bulu
tun getireceği yağmurlarla perişan olur. Elle-
rinda bir imkân yoktur, boyunları bükük ola
rak yağacak olan yağmuru takip etmekle yeti
nirler. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, medeni
yet, tabiat şjartlariyle mücadele deme]k ise, di
ğer rakip memleketlerin bulduğu çareyi bizim 
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de bu topraklarda kendi halkımıza vermek za
manı gerçekten geldi 'değerli arkadaşlarım. Bu
nun çaresi çok kolay, çok açık: Kurutulan 
üzümün tentelerle muhafaza altına alınması. 
Bunu küçümsememeniizi istirham etmek için 
d&âve ediyorum. 

1966 yılında, yalnız Ege'de tabiî, 16 000 
ton 1967 yılında 37 440 ton üzüm yağmurdan 
zarar görmüştür. Bu üzümlerin fiyatı 227 ku
ruş civarında elmasıma rağmen, TARİŞ yağmur 
yemiştir diye 197 kuruştan alacağını iddia et
miş,'aına TARİŞ, o bölge milletvekilleri bilir, 
bazan yavaş davranır, bazan gerekli derecede 
ve şekilde fonksiyonunu yerine getirmez ve 
müstahsil aracının insafsız 'kucağına itilir. Bu 
fırsattan istifade eden anacı, 227 kuruşa satıl
ması icabeden bu üzümleri 140 - 160 kuruşa al
mıştır. Meselâ 1967 yılında 37 440 ton üzümün 
140 - 160 kuruşa isaJtılmak zarureti doğmuş
tu?. 

Demek ki değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 
bağcılığımızı kurtarabiimıelk için bağcılarımız, 
bugünkü şartlar içerisinde kendileri modern 
bağcılığa geçebilmek imkânına sahibolmıadıkla-
nna göre, onlara modern bağcılık imkânını ve
rebilmek düşüncesiyle Devletin yardımına 
muhtaçtır. 

Bu sözlerimi biraz sonra takdim edeceğimiz 
önergelerin tam değerlendirmesini temin edebil
me endişesiyle de ifade etmeye çalışıyorum. 
Bağcılarımızın keridi imkânlariyle yüksek sis
temde bağcılığa geçmesi, beton sergiye geçmesi, 
tenteye geçmesi mümkün değildir. Bu haliyle 
bırakırsak Türkiye''de bağcılığın yaşaması müm
kün değil. Bir ürünün millîsi olmaz, ama yer
leşmiş tabir olduğu için, millî üründen olmak 
istemiyorsak Devlet olarak buna elimizi uzat
maya mecburuz. 

Ancak değerli arkadaşlarım, bir önerge tak
dim etmiş bulunuyoruz. Kanunun bu 1 nci mad
desinde bir noksanlık vardır. iSadece yüksek sis
temde bağ yetiştirmek ve yüksek sisteme bağla
rı almak, beton sergi ve tente için ucuz ve uzun 
vadeli kredi vermek yetmez. Maksat modern 
bağcılık yapmak ise oraya «gibi» kelimesini ilâ
ve etmek suretiyle, yüksek sistemde bağcılık, 
beton sergi ve tente gibi modern bağcılığın ge
rektirdiği vasıtalara bağcıların saJhibolabilmele-
ri için bu kredi imkânından istifade etmelerini 
temin etmemiz gerekmektedir. Madde metnini 
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Komisyondan geldiği şekilde muhafaza edecek 
olursak, bu takdirde Ibu kredi imkânı iki şarta 
hasredilmiş olacak : Yüksek sistemde bağ yetiş
tirmek, bağlan yüksek sisteme almak veya ser
gileri beton yapmak ve üzerlerine tente örtmek 
gibi hasredilmiş hallere münhasır olacaktır. 
Ama bunun dışında da meselâ; sergi yerini be
ton yaparsınız, üstünü tente ile örtersiniz, yük
sek sisteme bağı alırsınız; ama ne bileyim, mo
dern ucuz fiyatla satılabilecek savurma cihaz
larını almazsanız yine üzümün içine taş toprak 
karışabilir. Bu itibarla meselâ; savurma cihazı
nı alabilecek bağcının bu talebine de bu kredi 
imkânını baJhşedebilmek için «... modern bağcı
lığın gerektirdiği gibi...» diyerek ilâve edilme
sini lüzumlu görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, esasen kredi ziraat 
teknisyenliğinin projesine istinadedilerek veri
lecektir. Modern bağcılığın gerektirdiği bir ta-
löbolup olmadığı teknisyenler tarafından tesbit 
edilecektir. Bu itibarla meseleyi önceden tahdi-
detmeınin doğru olmadığı kanısındayız. Buna 
dair verdiğimiz önergeyi de Yüce Meclisin ka
bul edeceğini ümidediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu izühatımın ışığında 
Komisyonun getirmiş bulunduğu yüzde 5 faiz 
nisbetinin yüksek olduğunu ilâve etmek iste
rim. Her ne kadar Ziraat Bankasının verdiği 
kredi nisbetine göre, bağcılara getirilmiş bulu
nan yüzde 5 nisbeti düşük olarak görülmekte 
ise de, arz ettiğim şartlar içinde bulunan Türk 
bağcılarının yüzde 5 faiz nislbetiyle dahi mo
dern bağcılığa geçebileceği şüphelidir. Ziraat 
Bankası bu nisbetin altında faizle kredi ver
mekte midir, diye düşünülebilir. Bir misal ola
rak ilâve etmek isterim; turistik tesislere yüz
de 1,5 faizle kredi verilmektedir. Çok yerinde 
bir karardır, devam etmesi gereken bir karar
dır, misal olduğu için söylüyorum, kınamak için 
söylemiyorum; 'Tekel Genel Müdürlüğüne Zira
at Bankası yüzde 1 faizle kredi veriyor ve yine 
bilindiği gibi değerli arkadaşlarım, meselâ; Par
lâmento üyelerinin Ziraat Bankasiyle olan mü
nasebetlerinde kullanılan faiz nisbeti de yüzde 
5 in altındadır. 

Bu itibarla, bu % 5 nisbetinin % 3 e indi
rilmesini, meselenin önemi karşısında İsrarla ta-
lebediyoruz. 

Ayrıca, kanunun 1 nci maddeisinde; «Ara
daki fark, her sene bütçelerden ödenir» deni

yor, yani kanuni faiz haddiyle % 5 arasındaki 
fark. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk mevzuatında 
birçok kanunlar bütçeden ödenek konulmasını 
emrettiği halde, bu hüküm bugüne kadar maale
sef kâğıt üzerinde kalmıştır. Biz bu endişemizi, 
bu ciddî meselenin de kâğıt üzerinde kalmaması 
ıçjm tekrar ediyoruz. Meselâ, her sene fakir 
orman köylülerinin kalkınması için bütçeye ko
nulması gereken 50 milyon liralık ödenek büt
çeye konulmamaktadır. Bu kanunun da böyle 
b r akıbete mâruz kalmasından endişe ettiğimizi 
ifade etmeye mecbur oluyorum. Ancak ümidedi-
yorum ki, bu kanuna iltihak ettiğini beyan et
tiğini memnuniyetle gördüğümüz Sayın Hükü
met, bu kanunun önemine binaen tatbik edil
mesi için gerekli ödenekleri her halde zamanında 
ve seneler içinde ihmal etmiyerek koyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; bir önemli husus da, 
Türkiye'deki kredi sisıtemi içerisinde, bir ada
ma, «ıSana kredi veriyorum» demek yetmez, ona 
yeteri kadar kredi verebilmek lâzımdır. Bir de
kar bağın yüksek sisteme alınabilmesi için, 
yeterli ölçüde kredi verilmesi lâzımdır. Bu nis-
Ibette kredi vermezseniz, bu kredi istihlâk kre
disi olarak kullanılır, istihsal kredisi olarak 
kullanılamaz ve yine yüksek sistemde bağcılığa 
geçilemez. Onun için, bu verilecek olan kredi
nin, mutlaka yüksek sistemde bağcılığa yeter, 
beton sergi yapmaya yeter, tente yapmaya ye
ter n'isbette tutulmasının zaruretini, tatbikatın 
biribir acı tecrübesi karşısında tekrar etmeyi va
zife telâkki 'ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; ayrıca, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Türkiye ide bağcılar, büyük 
kısmı itibariyle borçludur. Bu borçlu olan bağ
cılarımızın bağları ipoteklidir. Bu yeni getiri
lecek olan kredi imkâniyle, banka, kredi mev
zuatı içerisinde teminat isterken, eğer siz yeni 
bir teminat isterseniz, bağcının bu teminatı 
vaz'etmesi mlümkün olmıyacaktır. Onun için, 
bu kredinin işlemesinde hiç olmazsa, mevcut 
İpotekli aynî teminatların kâfi teminat kabul 
edilmesine dair takdim edilecek olan önergenin 
önemine dikkatinizi çekerek bunun da kabul 
edilmesini istirham ediyorum. 

İSMAİL HAKKI ALAOA (Kars) — Kısa 
kes. 
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' COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; ben bu kürsüden, her 
konuşmanın 'kısa keisiknesine en aız sizin kadar 
taraftar bir insanım. Bir sözün kısa kesilmesini 
istemek marifet değildir; «Şu sözünüz sadet di
şidir, şu sözünüz tekrardır, şu sözünüz lüzum
suzdur, şu sözlünüz gerçek dışıdır» diyebilirse
niz, şükranlarımı sunarım. Birçok meseleyi at
lıyorum ama, söylenmesi şart olan, söylenmesi 
vazgeçilmez olan sözleri söylemeyi de kendim 
için bir vecibe telâkki ediyorum. Meselenin cid
diyeti karşısında, 'buna tahammül etmenizi 
Parlâmentonun ciddiyeti adına istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 'bu konularda öner
gelerimin geldiği zaman, yine fikirlerimizi arz 
edeceğiz. 

Kanunun Türk bağcılarına faydalı olacağı 
ümidiyle, Hükümet tarafından bu kanunun cid
diyetiyle ve tam olarak tatbik edileceği inan-
ciyle Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

'BAŞKAN — Konuşmaların kısıtlanmasiyle 
ilgili iki önerige vardır, arz ediyorum: 

«Yüksek Başkanlığa 
Vatandaşlarımıza kısa yoldan hizmet ve 

hayır getirecek olan kanunların süratle çıkabil
mesi için, konuşmaların 5 er dakika ile sınır
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğraisızoğlu» 

«iSayın Başkanlığa 
Gündemimizde önemli başka kanunlar da 

bulunduğundan, konuşmaların grup sözcüleri 
için 20, şahıslar adına konuşanlar için 10 da
kika ile tahdidini arz ve rica ederim. 

Samsun 
Doğan Kitaplı» 

Bu iki önerige içinde aykırı olanı, Saym 
Uğraisızoğlu'nun önergesidir. Grupları da içine 
almak üzere, genel olarak bütün konuşmaların 
5 dakika ile kısıtlanmasını teklif ediyor, Saym 
Uğrasızoğlu. 

Bu itibarla evvelâ hu önergeyi oyunuza... 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Gruplar 

adına 10 dakika, şahısları adına beşer dakika 
olmak üzere... 

BAŞKAN — O şekilde tavzih ediyorsunuz. 
Saym Uğrasıızoğlu önergesini gruplar adına 10, 
şahıslar adına 5 dakika olmak üzere tavzih edi
yor. 
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Evvelâ bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
Ibul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Binaenaleyh, diğer önergeyi de oylatmaya 
lüzum yoktur. Bundan sonra bu kanunla ilgili 
(bütün görüşmeler gruplar adına 10, şahıslar 
adına 5 dakikadır. 

Şimdi söz sırası Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Süleyman Çağlar'da, buyurun Saym Çağ
lar. 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ÇAĞ
LAR (Manisa) — iSaym Başkan, değerli arka
daşlarım; ihraç ürünlerimizin 3 ncü sırasını iş
gal eden ve memleketimize 24 - 25 milyon dolar 
gelir sağlıyan, 65 000 - 70 000 (bağcı ailesinin 
maişet kaynağı olan ve Türkiye'de 350 000 dekar 
çekirdeksiz kuru üzüm isltilhsaliyle ilgili bir ka
nun teklifini müzakere etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; ben, çekirdeksiz kuru 
üzümle ilgili bulunduğu için, çekirdekli üzüm 
istikametinde bir mütalâada bulunmıyacağım. 
Çünkü ihraca yönelmiş olan şekli, 3 ncü mad
dede yer aldığı için, tamamen çekirdeksiz kuru 
üzüm ve yaş üzüme müteıvveccih bir kanun 
teklifidir. O bakımdan, yalnız çekirdeksiz kuru 
üzümle ilgili mütalâalarımızı serdedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; uzun yıllardan beri 
(bu mesuliyet kürsüsünden zaman zaman Türk 
bağcısının ıstırabı dile getirilmiş, haklı, haksız, 
zaman zaman tarizkâr ihracatçıya, mustahsıla 
fbir çok lâflar edilmiştir. Ben burada, Ticaret 
Bakanlığının arşivlerine dayanarak bir kaç ke
lime ile bir hususu belirtmek istiyorum. 

Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm istihsal 
eden devletlerden, Yunanistan, Avustralya, Tür
kiye her sene, mûtaden toplanır, pazarlar 
kontrol edilir ve kendi aralarında (bâzı anlaş
malar varılır. Bu cümleden olarak, 1959 yılında 
Eoma'da yapılan bir toplantıda, Avustralya ve 
Yunanistan, Türk ihracatçısının piyasada mü
temadiyen fiyat kırmasından bizar olarak ya
kmıyorlar ve dönüp diyorlar M; «Geliniz bir 
dünya talban fiyatı teslbit edelim.» Çünkü Ame
rika 'nm pazarı ayrıdır; Avustralya, Türkiye ve 
Yunanistan'm pazarları aynı pazarlardır, 3 dev
let aynı pazarların malını satar. «Bu rekabeti 
ortadan kaldıralım ve malımızı değerlendirme 
istikametinde müşterek bir protokole bağlıya-
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hm.» diyerek, bir teklifte bulunuluyor, üzüle
rek ifade edeyim, Türk ihracatçıları, Avustral
ya'nın yapmış olduğu bu teklifi şiddetle redde
diyorlar. Bir süre sonra da netice bendenize de 
intikal etti. Bendeniz o zaman Bağcılar Birliği 
Başkanıydım, aradan kısa bir süre sonra 
ihtilâl oldu ve 1961 yılında da, bildiğiniz gibi 
bendeniz mebus olarak buraya intikal ettikten 
sonra, bu konu üzerinde çalışmalarımızı teksif 
ettik. 

Muhterem arkadaşlarım; 1961 yılında, ihra
catçı birliklerinin, Avustralya, Türkiye Yu
nanistan olarak, yaptıkları toplantıda teklif 
Türkiye tarafından ileri sürülmek suretiyle bir 
dünya kuru üzüm taban fiyatı testbiti istikameti
ne gidilmiştir. 325 dolar olarak 1962 yılından 
itibaren uygulanan dış taban fiyat politikası, 
o günden bu yana Türkiye'de de tatbik şeklini 
bulan «Bloard Kararnamesiyle», bir de fon ke
silmek yoliyle devam edegelmekteldir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi, meselenin 
en nazik tarafı, istihsal edilen kuru üzümün 
dünya rekoltesiyle istihlâki arasındaki büyük 
farkın giderilememiş olması, satış yerlerinin bu
lunamamış olmasıdır, bundan neşet eden bir sı
kıntımız bahis konusudur. 

Dünya kuru üzüm rekoltesi 550 - 600 bin ton 
civarındadır. Bunun 75 - 80 bin tonu vasati ola
rak (110 000 tona kadar çıktığımız yıllar da 
olmuştur) Türkiye, 65 - 70 bin tonu, Yunanis
tan, 40 - 50 bin tonu Avusturalya, 230 veya 240 
bin tonu Amerika, 40 - 45 bin tonu da iran ta
rafından istihsal edilmektedir. Yekûn olarak 
bu 3 yılın ortalaması olan 513 bin ton dünya 
rekoltesini meydana getirmektedir. Muhterem 
arkadaşlarımın; bunun ancak 400 000 tonu is
tihlâk edilmemde ve 100 000 ton civarında da 
bu Devletlerin elinde bir sene stok kalmakta
dır. 

Gayet calibi dikkattir arkadaşlar; «Müşte
rek bir pazarımız olsun ve bir protokol etrafın
da toplanalım, dünya taban fiyatı olsun» diye 
bundan 12 sene önce Türkiye'yi bu istikamete 
getirmek için çaba sarf eden Avustralya, geçen 
sene bu müşterek anlaşmadan çıkabilmek için 
gayretler sarf etmiştir. 

Çünkü, 12 sene evvel bağlarını yatık sistem
den yüksek sisteme alabilmek maksadiyle 15 
yıllık bir program yapıyor ve 12 yılda gerçek-

I leştiriyor. 12 sene içerisinde, 250 000 dönüm 
civarında olan bağlarınm tamamını yüksek sis
teme alıyor. Onlar da bizim gibi yatık sistem
den yüksek sisteme geçince, rekoltelerinde 2 
misli bir artış kaydederek bizimle rekabet ede
bilecek bir duruma giriyor ve bugün ıdış taban 
fiyatın, dünya taban fiyatının aleyhinde bulun
maya başlıyor. Bundan 20 gün sonra, zannedi
yorum ispanya'da yapılacak olan toplantıda yi
ne Avusturalya dünya taban fiyat anlaşmasın
dan çıkma gayreti içerisinde bulunacaktır. 

Çünkü, bağlarını yüksek sisteme almak sure
tiyle rekoltesini iki misli inkişaf ettirmiş bu
lunmaktadır. 

Bu bakımdan, getirilmiş olan kanun teklifi, 
bu yüksek sistemin bir an evvel yapılabilmesini 
temin zımmında görünüyor ise de, birçok nok
ran tarafları var. «15 sene vadeli» demiş. Zan
nediyorum, Ziraat Bankası 1,6 ay kadar önce 15 
sene müddetle, bu kredilerin uygulanması isti
kametinde teşkilâtına bir tamim göndermiş bu
lunmaktadır. Zaten şimdiye kadar yapılan da 
10 sene idi. 

Kanunu esasında kaç sene içerisinde reali-
ze edebileceğiz? Türkiye'de 350 000 dönüm bağ 
var. 10 seneye ayırırsak, her senenin dilimi içe
risinde kaç para vermek suretiyle bağcıya, ge
rek yüksek sisteme almak ve gerekse sergisini 
beton yapmak veyahut ta tente haline getirebil
mek için ne kadar meblâğa ihtiyacımız vardır 
ve kaç sene içerisinde malî takatimiz bunu ta
mamlayabilir? Bu istikamette bir hesap yapıl
mış ve bir müeyyide getiriliyor delildir. Binaen
aleyh kanun birçok yönleriyle fevkalâde nok
sandır ve mevcut tatbikatın kanun haline geti
rilmesinden başka bir şey değildir. Bununla 
beraber Türk bağcısına bir teminat olma ba
kımından, - çünkü bizim Ziraat Bankasının çe
şitli anlayışta bulunan müdürlerinin elindedir. 
İşte kimisine 7 sene, kimisine 6 sene, kimisine 10 
veya 12 sene gibi bir kanun uygulaması, yani 
onların yetkisi içerisinde, kendi keyfi tatbikatı
nı bertaraf etmesi bakımından - faydalıdır, ama 
meseleyi tamamen realize edebilecek bir teklif 
olduğu kanaatinde değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, 10 dakikalık sü
re doldu efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ÇAĞ-
I LAR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım di-
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yor ki; % 5 faiz.. Zaten uygulanan Merkez Ban
kası reeskontu % 5,25 tir. % 5,25 te Merkez 
Bankasından alınıyor, % 5 den verdiğiniz zaman 
25 santim daha Ziraat Bankası kendi kesesin
den değil, Maliyeden alacaklı olacaktır, beher 
kuruş için, beher lira için 25 santim alacaklı 
kalacak. 

Bakınız muhterem arkadaşlar, ben size bir 
misal vereyim: 1961 yılında bir Hükümet karar
namesiyle, (Faizin indirilmesi ayrıca bir kanun 
meselesi değil muhterem arkadaşlarım, bir Hü
kümet kararnamesiyle de halledilebiliyor bu 
işler) Birinci İnönü Hükümeti zamanında bir 
indirim yapılmış ve o zaman 5,25 e indirilmiş, 
fakat denilmiş ki; - Sayın Mustafa Ok'un kanun 
(teklifinde yaptığı ıgilbi - «aradaki fark Maliye 
Bakanlığı tarafından karşılanır.» Ondan bu ta
rafa Ziraat Bankası 182 milyon lira Maliye Ba
kanlığından alacaklıdır. Maliye Bakanlığı da 
para ödememektedir. Binaenaleyh, bu teklifi 
Sayın Mustafa Ok bu şekliyle değil de; Merkez 
Bankası reeskontunun düşürülmesi istikametin
de getirmiş olsaydı, o zaman daha cazip bir hale 
gelebilirdi. Nitekim bendenizin geçen sene ver
diğim ve devre değişikliği için kadüfc olan ve 
fakat bu sene Hükümetle bir anlaşma yapmak 
suretiyle, Hükümet getirmezse ondan sonra ben 
getireyim diye beklettiğim reeskont faiz hadle
rinin % 2 ye indirilmesi istikametinde ve bütün 
çiftçiye uygulanması yolunda bir teklifim var
dı. Biraz evvel Ticaret Bakanı değerli arka
daşımla konuştum. Hükümet de bu hazırlık içe
risinde imiş. İnşallah diğer mahsullere de uygu
lanmak suretiyle faiz haddinin indirilmesi elbet-
teki maliyetin düşmesi istikametinde faydalar 
tevlidedecektir. 

Kanunun Türk bağcısına hayırlı olması te
mennisiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci .defa 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz. 

O. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; müzakeresini yaptığımız bu teklif vesile
siyle bağcılığımızın modernleştirilmesi münase
betiyle, 50 yıllık Cumhuriyet Tarihimizde Tür
kiye'nin kalkınmasında temin ettiği dövizlerle 
büyük bir yeri olan, tarihi ihraç mallarımız 
arasında üçüncü sırayı teşkil eden üzüm yetiş
tiren Ege bağcılarımız başta olmak üzere Tür

kiye'nin bültün bağcılarına Güven Partisi ve 
şahsım adına şükran ve saygılarımı sunurak 
sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün gerek kuru 
üzüm, gerekse yaş üzüm yetiştiren Amerika, 
Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, İran, 
Avusturalya ve Güney Rusya; Kafkaslar ve 
Orta Asya gibi memleketleri gezip gördüğümüz 
zaman tesbit ediyoruz ki, artık alçak sistem 
veyahut da tek kütük sisemi dünyada tamamiy-
le vazgeçilmiş bir sistemdir. Bütün dünyada; 
bu kanun ile getirilmekte olan yüksek sisteme, 
yani bağların dallarını yerden 120 santim yük
sekte, yana, teller üzerine asma sistemine geçil
miştir. Bizim Türkiye'mizden gayri dünyanın 
hiç bir yerinde artık alçak sistem mevcut de
ğildir. 

Yüksek sistem sayesinde, - benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın da çok iyi belirttiği gibi -
bağın bakımı, kazılması, gübrelenmesi, ilâçlan-
maisı hem kolay, hem maliyeti alçak sisteme na
zaran M üç misli daha ucuz, verimi de iki ilâ 
üç misli fazla olmaktadır. 

Biz Ortak Pazara giriş hazırlığı içerisinde
yiz. Or<tak Pazara mal veren diğer memleketleri 
nazarı dikkate alırsak, bizim gerek kuru ve ge
rekse yaş üzümümüzün fiyatı Ortak Pazara mal 
verenlerin üzüm. maliyeti yanında çok fazladır. 
O halde ihraç mallarımız arasında üçüncü sı
rayı teşkil eden kuru üzümümüze dış piyasada 
pazar bulabilmemiz için, bunun maliyetini dü
şürmemiz lâzımdır. Bu maliyetin düşmesi veri
lirin artmasiyle ve faiz hadlerinin düşürülme'si 
ile olur, sistem değişikliği ile olur. Bu kanun 
hem alçak sistemden yüksek sislteme geçişi sağ
lamakta, hem emeği azaltmakta, hem verimi yük
seltmekte ve hem de bugün tatbikatta olan 
% 7 faizi % 5 e indirmektedir. Bu bakımdan 
Güven Partisi olarak kanunu desteklemekteyiz. 

Yalnız, Güven Partisinin öteden beri kabul 
ettiği bir prensip vardır, her bütçe vesilesiyle 
tunu tekrarlamakta fayda görüyorum, o da şu
dur: İhracata yüzü dönük olan her nevi zirai 
ürünlerimizin, gerek bitkisel ve gerekse hay
vansal ürünlerimizin miktarını artırmak, ye
tiştirme maliyetini indirmek, dış pazarlarda da
ha kolay alıcı bulmak için zirai ürünler için 
verilen, - Ziraat Bankamızın 3202 sayılı Kanu
nunun a, b, c fıkraları gereğince verilen - kre-
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dilerin faiz miktarının % 2 ye indirilmesi ve 
böylece üretim maliyetinin alçaltılmlasını mü
dafaa etmekteyiz. Bunu yalnız ihracata yüzü dö
nük hayvansal ve bitkisel zirai ürünlerimiz 
için söylüyorum. Gönül arzu ederdi ki, bütün 
p aittiler, ihracata yüzü dönük olan bütün zirai 
ürünlerimiz için birleşısinler, müşterek bir ka
nun ile Meclis huzuruna gedsinler. Bu yapılama-
aığına göre, bu işte sayın arkadaşlarımız ön ol
muş bulunduğuna göre, hiç yoktan daha iyidir 
(kabilinden bunu destekliyoruz, fakat Güven 
Partisi olarak temennimiz odur ki, ihracata yüzü 
dönük olan bütün ımahsulerimiz için bütün 
r. artiler müşterken bir teklif getirelim, hem 
Ziraat Bankasını yıkmadan, onu müşkülât içeri
sinde bırakmadan, hem de üreticimizi sıkıntıya 
düşürmeden bu işi halledelim. Bunun yolu da, 
Ziraat Bankamızın reeskont faiız miktarını 
% 2 ye indirmekle uğrayacağı kayıpların Mer
kez Bankası ve Hazinemiz tarafından karşılana
rak faiz miktarının düşürülmesidir. 

Bu kanun gereğince yüksek sisteme geç
memizi, beton sergileri, örtüleri ve saire hep
sini candan destekliyoruz. Muhterem arkadaş
larımızın da bu kanuna iltifat buyuracağından 
eminim. Bu kanunun bütün bağcılarımıza ve bil
hassa büyük sıkıntı içinde alan Ege bağcıları
mıza hayırlı ve uğurlu olmasını candan diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Musltafa Ok, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye'de 2 200 000 aile bağcılıkla meşgul 
o,lur ve 852 000 hektar bağ alanımız vardır. Bu 
kanundan, yaş ve kuru üzüm yetiştiren bütün 
bağcılarımız yararlanacaktır, şümulü böyledir. 
Yalnız gerekçede ve- kanunda bağcılığın bir ke
simi ele alınmış ve daha çok onun üzerinde iş
lenmiştir. 

Meselâ Egette 70 dönüm bağ yetiştiren bir 
bağcının beş senelik durumu şöyledir: Bâzı yıl
lar soğuk vurmuş, bâzı yıllar hastalık gelmiş, 
bâzı yıllar üzüm yağmur yemiş, beş senenin so
nucunda 70 dönüm bağ sahibi 20 900 lira za
rarlı çıkmıştır. Bu rakam Devlet Plânlama Teş
kilâtının yayınımdan alınmıştır. 

Elimde 400 bağcının göndermiş olduğu bir 
mdktup var, ıstırabı bir bir anlatıyorlar. Sizi 

temin ederim, bağcıların tümü borçlu ve bağ 
bölgelerinin de çoğu ipoteklidir. Biraz evvel ar
kadaşım bağların söküldüğünü arz etti. Ege'de 
'olanlar bilirler, meselâ İzmir Cumhuriyt Ege 
bürosunun bildirdiği bir kupürü arz edeyim; 
Üzüm taban fiyatının düşük olması sebebiyle 
Manisa, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir çevrele
rinde 1 000 dönüme yakın üzüm bağı sökülmüş
tür. Gene uzmanlar; 10 sene sonra üzüm ithal 
edecek duruma gireceğiz diyorlar; üzüm ihraç 
etmekten çıkıp, üzüm ithal edecek memleket ha
line geleceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bağcılıkta fasit daire 
şudur: Verim düşüktür; (Amerika, Avustral
ya ve Yunanistan'dıa dekarından 400 - 500 kilo 
alındığı halde, TürMye^de ortalama verim 145 
kilodur) dolayısıiyîıe verim düşük olduğundan 
maliyet yüksek olmaktadır. Resmî rakamlara 
göre maliyet, üç yılın ortalaması 236 Ikuruştur, 
1 kilo kuru üzümün maliyeti... Halbuki 4 - 5 
senedir tavan fiyat, - taban değil, tavan fiiyat -
227 kuruştur. O halde maliyetin altında satıl-
maMadır. Kalite düşüktür, zira yağmur ye
mektedir. Beton veya bez ısergilere sedimediği 
için üzümün içinde yabancı madde bulunnuak-
tadır. Meseılâ İngiltere'ye ihracettiğimiz bir kı
sım üzümde yabancı madde çıktığı için sıkıntı
ya düşmüşüzdür ve üzümlerin kâğıt sergilere 
serilmesi geçen yıl teşvik edilmiştir. 

İhraç güçlüğü mevcuttur. Neden ihraç güç
lüğü mevcuttur? Çünkü Avuısturalya, Yuna
nistan dekarından 40 kilo alırken Türkiye 145 
kilo almaktadır. Maliyet yüksek olduğu için di
ğer mıemleiketıiede rekabet edemiyoruz. Piyasaya 
İran sokuluyor, Güney - Afrika sokuluyor, 
Kıbrıs sokuluyor, Batı Avrupa ülkelerimin Tür
kiye Wen aldığı üzüm miktarı günden güne 'aza
lıyor. 

Bir iki misial arz edeyim: Almanya Türki
ye'den ithalâtının % 43 nü yaparken ıson yıllar 
bu miktar % 18 e düşmüştür. Fransa Türki
ye'den % 56 sim alırken % 28 e düşmüştür. Yu
nanistan ve Avusturalya yükseliyor. İtalya, it
halâtının % 88,6 sini Türkiye'den yapıyorken bu 
'.% 48 e düşmüştür. İngiltere % 40 m Türkiye'
den ithal ©diyorken bu % 38 e düşmüştür. 
Holânda % 100 nü Türkiye'den lalıyorken bu 
% 80 e düşmüştür. 
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O halde, yabancı ülkelerle, rakip olduğu
muz ülkelerle başa çıkamıyoruz, çünkü fiyatı
mız yüksdk, kalite, yağmur yemiş olduğu için 
düşüyor. 

Arkadaşlarım, bu kanun ne getiriyor Sa
yın Süleyman Çıağlar'ın buradaki sözlerini hay
retle karşıladım; «Esasen şimdiki tatbikatımız 
budur» diyor. Zannediyorum bilgileri yanlış
tır. Elimde bakanların limaasiyle henüz birkaç 
>ay evvel aldığım yazılı cevaplar vardır. Fara
za tatbi|kat muvaffak ise, Sayın Ticaret Baka
nımızın imzaslyle gelen bir yazı var elimde, şim
diye kadar yüksek sisteme alınan bağ miktarı 
sadece 69 dur. Hemen on - onbeş gün evvel gel
miştir. Yüksek ıslistemıe alınmış bağ miiktan 
yalnız 69 dur. Demek muvaffak bir şey uy
gulanmıyor Faizi Bağcılar Bıanjkası % 7 ilâ % 9 
dan dağıtır. O halde bağcılarımız bu derece 
yüksek faizi lalma gücünde değildir. Vâdenin 
en uzunu zannediyorum beş işemedir. Sonra, 30 
dönümden daha küçük bağcılara bu kredi veril
mez, 30 dönümün üstünde'ki bağcılara verilir. 
Ziraat Bankasının bir tamimi ile böyle sağlan
mıştır. Vaktim olmadığı için tamimi okumı-
yacağım. O halde arkadaşlarım, bağların 
yüksek sisteme alınmasını bu kanun teşvik edi
yor. 

ikincisi, sergilerin betonlanmaısını veya bez, 
tahta sergi Ikullanılmasını teşvik ediyor ki, be-
tonlanma esas oluyor, tente tertibatı ile sergi
lerin üstünün örtülmesini sağlıyor. Biraz evvel 
Sayın Ooşkun Ramagözoğlu arkadaşım ifade 
ettiler, 1967 yılında ıslanmış üzüm miktarımız 
37 000 tondur, yani ihracettiğimiz üzüm mik
tarının % 50 sidir, üzüm yağmur yemiştir, iki 
numara kaybeder, dokuz numara yediye, on 
numara sekize düşer, ihraç güçlüğü belirir. 

Değerli arkadaşlanm yüksek sisteme lalındı-
ğı takdirde bağlan soğuktan korumuş oluruz. 
Elimde bagcılann göndermiş olduğu bir mek
tup var. Turgutlu'dan Salim örgle ismindeki 
bir bağcımız geçen sene bağının yansını yüksek 
sisteme almış, diğer yansı yerdedir. Yükse|k 
«istemde olan bağdan 800 kilo aldığı halde, yer
deki bağdan sadece 50 kilo almıştır. 1966 yılın
da soğuk o kadar zarar vermiştir ki, dekarın
dan 98 kilo alınabilmiştir ve bir ikilo üzümün 
maliyeti 298 kuruş olmuştur. Arkadaşlanm 
resmî rakamları arz ediyorum, bir kilo kuru 

üzümün maliyeti 298 kuruş olursa, bundan 
bağcımız nasıl kazanır, bundan ihracatçımız 
nasıl ihraç imkânı bulur ve nasıl (kazanabilir? 
Mümkün değil. Halbuki yüksek sistem© alın
dığı takdirde verim 500 ilâ 1 000 kilo arasın
da olacaktır. Âzami masraf 500 lira olduğuna 
göre maliyet 1 lira ile 50 kuruş larasmda deği
şir. Tasavvur ediniz, 298 [kuruş maliyeti bir 
liraya hattâ bâzı bölgelerde 50 kuruşta indirmiş 
oluyoruz. 

Elimde yine uzmanlann verdiği bir ra
por var, iarkadaşlarım vaktim olmadığı için 
bu raporu okuma imkânını bulamıyorum, bağ
lara bâzı bölgelerde soğuk yüzde yüz zarar ver
diği halde, yüksek sistemdeki olan bağlara yal
nız % 1 - 3 zarar vermiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlanm, elimdeki rapor 
Ege-bölgesi ile ilgilidir. Kanunun adı, «Bağ-
cıkğın modernleştirilmesi» dir. Binaenaleyh 
diğer bölgelerde modernleştirme ne mânaya 
geliyorsa o tarz ile kullanılacaktır. Ege'de 
yüksek sistem verimi artırmaktadır, maliyeti 
düşürmektedir, ıkaflüeyi yükseltmektedir. Daha 
çok Ege için mâruzâtta bulunuyorum, diğer böl
geler hakkında esasen arkadaşlanm sıralan gel
dikçe kendi bölgeleri ile ilgili hususlan sizlere 
arz edeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Ok, süreniz doldu efen
dim. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Krediden daha ço)k küçük bağcılar, yani 30 
dönüme kadar olan bağcılar öncelikle yararla
nacaktır. Ege'deki bağcıların % 90 ı arkadaş
lanm 2 ilâ 15 dönüm arasında küçük bağ işlet
meleridir. Bu kanunla % 5 faiz, 15 sene vâde 
5 sene ödemesiz kredi sistemi getiriliyor. Biağ-
cılığımızm modernleşmesi bu suretle sağlana-
oajktır. 

«Bu üzümü nereye ihracedeceğiz?» diye bir 
endişe lütfen buyurmayın. Çünkü ihraicedece-
ğimiz miktara göre bağ talanını ayarlamak 
mümkündür. Meselâ bugün Ege'de 450 bin 
dekar çekirdeksiz üzüm yetiştiren bağ alanı 
vardır, yüksek sisteme alındığı takdirde 450 bin 
dekarlık bağın karşılığını 90 bin dekardan ala
cağız. O halde 90 bin dekardan 450 bin de
kara varan miktar elian'izde çok verimli bir arazi 
olarak, başka mahsuller için hazır bulunacak-
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tır. «Bu kadar üzümü nereye ihraç edeceğiz» 
ıdiye bir endişe söz konusu olamaz. Bağ yetişen 
yerde aşağı - yukarı her mahsulü yetiştirmek 
mümkündür. Bu endişeye lüzum olmadığı ka
nısındayız. Teşekkür edenim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Do
ğan Kitaplı, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA DOĞAN KİTAPLI 
(Salmsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, 

Huzurunuza bağ müstahsıllarmı koruyucu, 
takviye edici, istihsali geliştirici önemli bir 
kanun getirilmiştir, grupumuz bu kanunu des
teklemek kararındadır. 

Ancak bu kanun istenilen neticeyi hâsıl et-
miyecektir. Haddizatında Ziraat Bankasının 
tatbik etmekte olduğu kredi çerçevesinde bun
ların hepsi vardır; gerek miktar bakımından, 
gerek mevzu baklanından gerekse vâde bakımın
dan. Ancak bu kanun çiftçiye, yalnız bu maksat
la yapılan ikrazatta % 2 bir faiz faydası geti
recektir ki, bu da çiftçimiz için bir fayda oldu
ğuna göre, önemsiz addetmek mümkün değildir. 
Halen Ziraait Bankasınca bağ müstahsılına üç 
mevzuda kredi verilmektedir, arkadaşlarımız 
bunu yakımdan bilir, çevirime mevzuu, donatma 
mevzu ve tesis ve verimlendirme mevzuu. 

Çevirme kredisi malûm, bir yıl vadelidir. 
Donatma kredisinde, 1967 yılında fazla mik

tarda yağmur gören üzümün sıkıntısı duyuldu
ğumdan bilhassa Ege Bölgesinde yeni bir tat
bikata gidildi, tente mevzuu münakaşa edildi 
ve tatbikatına başlanıldı; beton sergi meselesi 
düşünüldü ve tatbikatına başlanıldı ve nitekim 
Ziraat Bankası bu mevzularda açtığı kredilerle 
diğer mevzuların haricine plasman şartını da 
aidindi. Donatmada 5 yıla kadar vâde, tesis ve 
verimlendirmede de kanunda olduğu gibi 5 yıl 
ödemesiz ve 15 yıla kadar da vâde tanıdı ve 
halen de bu mevzuda tatbikat devam edegel-
mektedir. Nitdkim Sayın Ok'un söylediğinin ak
sine, bunda bağ tahdidi de bahis konusu de
ğildir. Zaten 3202 sayılı Kanun önceliği küçük 
çiftçiye tanımıştır. Kıstas şöyle kabul edildi: 
Bir dekar kuru üzüm için ne miktar tente lâ
zımdır, bu tente için ne masraf lâzımdır? Bu 
naylon olursa nasıl olur, bez tente olursa nasıl 
olur? Bir dekar üzümü beton sergide kurutmak 
için, mümkün olduğu kadar tozsuz, taşsız ku

rutmak için köylünün ne miktar yardıma ihti
yacı vardır ve bir dekar bağı yatık sistem veya 
yüksek sisteme alabilmek için ne miktar köy
lünün masraf da yardıma ihtiyacı vardır? Bunlar 
tesbit edilmiştir. Nitekim, bir dekar üzümün 
kurutulmasında tente ihtiyacı için bez olursa 
P00 lira, naylon kullanılırsa 225 lira, bir de
kar bağa gerekli beton kurutma yeri için 
400 lira, bağ müstahsıillarmın alçak sistemden 
yüksek sisteme geçebilmeleri için 800 lira, alçak 
sistemde bağ ıslahı için de 540 lira kredi haddi 
tesbit edilmiştir ve tatbik edilegelsnektedir. 

Ancak, malûm olduğu üzere bir alışkanlık 
vardı, bu alışkanlığı kırmak kolay olmamıştır. 
Nitekim demin arz ettiğim plasman şartının kal
dırılmış olmasına, proje mukabili (bu projeler 
mahallî ziraait tekniısyenciliğince yapılmaktadır 
kredi verilmesine rağmen 1969 yılı içerisinde 
ancak 2708 müstahsil müracaat etmiş Ve bunlara 
bu mevzuda 3 ,5 -4 milyona yakın kredi verile
bilmiştir. Tabiî bu alışkanlığı yenmek kolay iş 
değildir, ama mutlaka lâzımdır. Bütün hatip 
arkadaşlarımızın söylediği gibi bağcılığımızın 
ıslaha ihtiyacı vardır. Dünya piyasalarında ra
kiplerimizle mücadele edebilmek için bu şarttır 
ve bunun içinde bu mevzuda çalışmalar başla
mıştır. 

Demin arz ettim, bu kanunda bâzı aksaklık
lar vardır. Meselâ bu kanun bizatihi Ege Böl 
gesine hitaJbeder mahiyettedir. Bunu tashih et
mek lâzımdır. Bağların yüksek sisteme alınması 
veya başka bir sistemle ıslahı aynı mahiyette
dir. Bir bölgede yüksek sisteme alınır faydalı
dır, bir bölgede bu mümkün değildir, bir başka 
sistemle ıslahı mümkündür. Belki ileride bir 
başka sistem de gelecektir. Onun için kanunda, 
«yüksek sisteme alınmak» diye bir tasrih getir
mek, kanaatimizce ilerideki imkânlarımızı Ön
lemek bakımından uygun değildir. Bunu müna
sip şekilde, ilerideki gelişmeyi de kapsıyacak 
şekilde tashih etmek lâzımdır. 

Sayın Karagözoğlu'nun bir beyanına istemi-
yerek değineceğim. Ziraat Bankasının Tekel'e 
% 1 faizle kredi verdiğinden bahsettiler. Ziraat 
Bankası Tekele kredi vermez. Tekel, Hazine bo
noları karşılığı Merkez Bankasından kredi alır, 
dolayısiyle Ziraat Bankasının Tekel ile kredi 
bakımından bir ilişkisi yoktur ve faiz mukaye-

I sesinde de Tekelin veya Ofisin aldığı Hazine bo-
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nosu karşılığı kredinin öbür kredilerle muka- ı 
yesesi de mümkün değildir. Ancak benden ev
vel konuşan grup sözcüsü arkadaşımız, çok fe
rahlık verici bir noktaya temas ettiler, inşallah 
bu tahakkuk ederse bütün bunların halli zaten 
kendiliğinden yoluna girmiş olacaktır. 

Grup adına bu kanuna müspet oy kullana
cağımızı arz eder, ancak tashihi için gerekli 
önergeleri de destekliyeceğimizi bildirir, hepini
ze saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, iki tane yeterlik öner
gesi verilmiştir. Sayın Bakan buyurun efendim, 
söz sırası sizindir. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(C. Senatosu Çankırı Üyesi) — Sayın Başkan, 
muhteremi milletvekilleri; 

Bağcılığımızı modernleştirmek için huzuru
nuza sevk edilmiş bulunan kanun teklifi hak
kında hükümet olarak görüşlerimizi arz etme
den evvel dünya üzüm durumu hakkında bâzı 
malûmat arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün dünyada 
üzümde bir istihsal fazlası mevcuttur. Rakam 
olarak 1969 ve 1970 senelerini ifade edeyim; 
Türkiye'de 75 bin ton, Avustralya,da 40 bin ton, 
Yunanistan'da 80 bin ton, İran'da 35 bin ton, 
Güney Afrika'da 15 bin ton, Amerika Birleşik 
Devletlerinde 230 bin ton, Afganistan'da 33 bin 
ton olmak üzere 508 955 tonluk bir üzüm istih
sali mevcuttur. 

Buna mukabil, bu memleketlerin ihracatları 
ve dâhili istihlâkleri yekûnu olan 200 tonu 
istihsalden düştüğümüz zaman 220 tonluk bir 
bakiye üzüm kalmaktadır. 

Dünya yüzünde bu bakiye üzümler, yetiştir 
miş bulunan memleketlerin pek tabiî ki, her za
man için bir meseleleri olmakta devam edegel-
mektedir. Bu, Türkiye'miz içinde böyledir. 

Gönül arzu ediyor ki, dünyada istihlâk art
sın, bizimle birlikte üzüm yetiştiren diğer dev
letler de birtakım oyunlarla, rekabetlerle, imza
lamış bulundukları imzaları inkâr ederek sap
mak için harekette bulunmasınlar. 

Bugün Türkiye'mizi ele alırsak : 
1969 yılı itibariyle elimizde mevcut üzüm 

stokumuz 32 820 tondur arkadaşlar. Bunu, 
- öyle tahmin ediyorum ki, yeni mahsul de id
rak edilmek üzeredir - yeni mahsulün idrakine 
kadar da satmamıza imkân ve ihtimal yoktur, j 
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1970 senesine nasıl devretmişse 1971 e de bu 32 
bin ton üzüm devredecektir, durum bu. 

Bu arada ifade edeyim maliyet bakımından 
bir arkadaşımın burada yapmış olduğu mukaye
sede bir yanlışlık olsa gerek. Çünkü, Bakanlı
ğımda mevcudolan hesaplara göre maliyet, de
min saymış olduğum devletlere nazaran Türki
ye'de daha düşüktür. Yalnız, diğer devletlerin 
bir dekar yerden almış oldukları üzüm ile bizim 
bağlarımızın bir dekarından almış olduğumuz 
üzüm arasında da fark vardır. 

Teklif sahibi arkadaşımızın gerekçesini tet
kik ettiğimiz zaman göreceğiz ki, kendileri şöy
le beyanda bulunmaktadırlar : Amerika'da 500, 
Yunanistan, Avustralya'da 400 kilo dekar başı
na üzüm alınmaktadır.» 

Bizdeki durum itibariyle, bâzı resmî kayıt
lara göre arkadaşımızın bahsettiği hususlar doğ
rudur, yalnız arkasından sövliyeceğim husus
lara bilhassa dikkatlerinizi çekmek isterim. 

Meselâ; 1965 yılında bir dekardan 144 kilog
ram üzüm, 1966 da 98, 1967 yılında 120, 1968 
yılında 134 kilogram üzüm alındığı bâzı resmî 
hesaplara göre istatistiklere geçmiş bulunmakta
dır. Ancak; bu rakamlar memleket ortalaması 
rakamlarıdır, ekili bağ sahalarının üretime bö
lünmesiyle elde edilmişlerdir. 

Halbuki, ekili bağ sahaları içerisinde henüz 
verime yatmamış genç bağlar ile ekonomik ömür
lerini doldurarak verimden çıkmış bağ saha
ları da bulunmaktadır. Binaenaleyh biz, elde 
tttiğimiz üzümimüzü bağ sahalarına böldüğü
müz zaman, miktar olarak düşük çıkıyor. Hal
buki, genç bağların, yani daha üzüme yatmamış 
olan bağların, ekonomJik ömrü bitmiş olan bağ
ların verimlerini de bir tarafa çıkarttır da, tam 
mânası ile üzüm aldığımız, ekonomik olarak 
üzüm aldığımız bağlara göre bir hesap yaparsak, 
Türkiye'deki dekar başına ortalamanın 144 ün 
üzerimde olduğu 250 ye yaklaştığı, hattâ bâzı 
iyi bakımlı bağlarda da 350 ye kadar çıktığı 
görülebilir. 

Buna rağmen biz, her şeyden evvel maliyet 
düşürücü unsur olarak istihsalin fazlalığını 
öngörmekteyiz. Yapılmış olan tecrübeler de 
bize şunu göstermektedir ki, - Yalnız bu söz
lerim Ege bölgesi içindir. - Eçe bölgesinde 
üzümleri askıya aldığımız, tellere getirdiğimiz 
zaman verimde bir artış olmaktadır. Bâzı ar-
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kadarlarımın, Üzüm Birliğine mensup arkadaş
larımın Bakanlığı ziyareti sırasında verdikleri 
rakamlar karcısında ben de hayretler işerisin-
df kaldım. Hakikaten, en azından dönüm başına 
yüzde 40 ilâ yüzde 50 arasında bir artış bu 
yükselme sayesinde temin edilecektir. 

işte, dünya pazarlarında rakip memleket
lerle rekaibet edebilmemiz için maliyetlerimizi 
daha aşağı düşürücü tedbirler almlayı, bunun 
içerisinden de Ege bölgesindeki bağlarımızı as
kıya yükseltmeye devam etmeyi ve bu yolda 
geniş çalışma içerisinde bulunmayı prensip iti
bariyle kabul etmiş bulunmaktayız. 

Ziraat Bankamızın, bu prensipleri tatbik ba
kımından daha evvelki senelerde, bilhassa 1967 
den sonra olmakla birlikte bu sene de almış 
olduğu birtakım kararlar mevcuttur. Buna göre, 
Ziraat Bankamız halen, bu sene yapılan bir de
ğişiklikle, 5 yıl ödemesiz, 10 yıla kadar ödemeli 
olmak üzere 15 yıla kadar vâde uygulamaktadır. 
Halihazırda Ziraat Bankasının tatbikatı budur; 
5 yılı ödemesiz, 10 yıla kadar ödemeli. Tatbik et
tiği faiz de yüzde 7 dir. Bu faiz miktarına gelin
ce muhterem arkadaşlarım, bir hususu daha 
dikkatlerinize arz etmek isterim. 

Ziraat Bankasının kaynaklan Tarım Satış 
Kooperatiflerine ve Tarım Kredi Kooperatifle
rine münhasırdır. 

Biliyorsunuz, Merkez Bankası reeskontu va-
sıtasiyle para alır ve bunlara verir. 

Ziraat Bankasının Merkez Bankasından 
reeskont yolu ile almış olduğu paraların faizi 
yüzde 6,42 dir, Tarım Kredi Kooperatiflerine 
yüzde 5 ile verir. Burada 1,42 miktarında yal
nızca paranın alışında Ziraat Bankasının bir za
rarı bulunmaktadır. Bir de bunun üzerine Zi
raat Bankasının birtakım masraflarını, yani iş
letme masraflarını, kendi bünyesindeki masraf
larını - ki, o da 3,28 civarındadır - eklediğimiz 
zaman yüzde 4,7 nisbetinde, Ziraat Bankasının 
(bir zararı olmaktadır. 

Tarım Satış Kooperatiflerinde ise daha baş
ka. Merkez Bankasından yüzde 9,12 ile reeskont 
kredisi almakta, kendisine maliyeti yüzde 
12,40 olan bu kredide Tarım Satış Kooperatif
lerine uygulandığı faiz de yüzde 10,5 tir. 

Ziraat Bankasının bu zararlarının yekûnu 
125 milyon lirayı bulmaktadır. Ziraat Bankası, 
biliyorsunuz ki, buna rağmen zarar etmemekte, 
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diğer banka muamelelerinden, diğer zirai ükra-
zattan ve ticari muamelelerden elde ettiği kâr
larla bu zararları kapatmaktadır. 

Şimdi arkadaşımız, «yetersiz» dediler,1 «30 
dekara kadar» dediler. Ben 30 dekardan yuka
rısına veriliyor gibi bir mâna anladım. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Evet, tamimde 
öyle. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Değil Mustafa Bey, yanlış anla
mışsınız o tamimi. O tamim daha evvel 15 de
kara kadar verilen miktarı 30 dekara kadar 
çıkarmıştır. Yani, 30 dekara kadar bağ sahiple
rine öncelik tanımakta, 30 dan fazlasına bunu 
vermemektedir, tamim fbu mânadadır. Şimdiye 
kadarki tatbikat da bu yolda olmuştur. Ziraat 
Bankası 30 dekardan fazla bağı olan kimselere 
bunu yapmamakta, 30 dekarda naşağı bağı olan 
(bağcılarımıza bu kolaylıkları tanımaktadır. 

Kanunun getirdiği yeniliklerden bilhassa şu 
hususu ifade etmek isterim, fazla bir yeniliği yok 
biraz evvel arz ettim teklifteki 15 sene vâde ve 
yüzde 7 faiz halen Ziraat Bankasınca tatbik edil
mektedir. Dikkat ediniz 800 lira bir dönüme 
verdiğiniz zaman 10 dönüm bağı olana 8 bin 
lira vereceğiz, yüzde 5 ten 400 lira faizi tuta
cak, yüzde 7 den 560 lira faizi olacaktır. Bu 
160 lira her halde çiftçinin beline inen bir yum
rum olmasa gerektir. 

Burada bu imkânlara rağmen bağcılarımızın 
yüksek sisteme geçme hususunda kararlı olma
maları halinde, bizim, bu kanunun çıkmasından 
sonra yapacağımız husus, en başta gelen vazi
femiz, bağcımızı yüksek sisteme geçirebilmek 
için geniş bir propaganda ile onları ikna etmek
tir. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — İk
lim meselesi. (A. P. sıralarından «İklim mese
lesi» sesleri.) 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Sizleri söylemiyorum beyefendi, 
Ege bölgesini söylüyorum, diğer bölgelere gele
ceğim. Yanlış anlamayın, Ege bölgesi içindir bu 
konuşmalarım. 

Ege bölgesinde demin verdikleri rakam doğ
rudur. Meselâ 1969 yılında Ziraat Bankası 2 708 
bağcıya donatma ve tesis kredisi olarak 
3 383 390 lira kredi açmış, ama bunun bir kıs
mı sergi için betonlaşmaya gitmiş, bir kısmı ten-
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teye igitmiş, bir kısmı da askıya almak için git
miş. Bu arada bizim yapacağımız, her şeyden 
evvel, ilk adım olarak mutlaka askıya alabil
mek için köylümüzü teşvik etmektir. 

Bu hususun bahsettiğiniz gibi don vurması
na da büyük faydası bulunmaktadır. 

Tarım Bakanı arkadaşımla yapmış olduğu
muz konuşmadan öğrenmiş bulunuyorum, ken
dileri de zaten bu sene, bağcılarımızın da fikir
lerini alarak, teşkilâtına emir vermiştir. Ege 
bölgesi ve İzmir cihetinde bağcılarımıza bu tek
nik yenilikleri temin edebilmek için gerekli rek
lâm ve teşvik tedbirleri için geniş bir kampan
yaya girmiş bulunmaktadırlar. Bu sene tente 
için gerekli çalışmalarımız olmaktadır. Tente 
dendiği zaman akla yalnızca branda gelmesin, 
naylon gelmesin. Diğer memleketler bunu o ka
dar güzel halletmişler ki, hem yağmurun geç
mesine mâni olan ve hem de güneş ışınlarını 
geçiren tenteler kullanmaktadırlar. Bu tente
lerin güneş ışınını geçirmeleri üzümün rengini 
muhafaza ederek kurumasını, yani kararmama-
sını temin etmektedir. Biz de bu tenteden ithal 
etmek için birtakım çalışmalar içerisindeyis. 

G-ene TARİŞ'in ilgilileri Üzüm Birliği ile bir
likte tel meselesinde de müracaatta bulunmuş
lardır. Kendilerine gerekli kolaylık gösterilmiş
tir. 

Direk meselesinde Orman Bakanlığı ile bir 
anlaşmaya varılmıştır. 80 - 100 bin liraya çıka
cak olan bir tesis yapılmak suretiyle direklerin 
çabuk çürümemesi için bir ilaçlama havuzu in
şa edilmektedir. 

Şu hususu da arz ederek sözlerime nihayet 
vermek istiyorum : Bugün, biz yalnızca kuru 
üzüm ihracetmiyoruz. Bizim ihracatımız arasın
da yaş üzümler de vardır. Bu getirdiğimiz ka
nunun yarın tatbikatında - ben kendi anlayışı
mı, buradan edindiğim intibalarla bir genelge 
ile Ziraat Bankasına intikal ettiririm, ama her
hangi bir yanlışlığa ve ileride münakaşalara da 
meydan bırakmamak için söylüyorum - yaş ola
rak ihraç etmekte olduğumuz üzümler için de 
ve diğer bölgelerimizde gerek yaş, gerek kura 
olarak üzüm istihsal eden bağcılarımıza da aynı 
imkânları tanımak her halde daha iyi olacaktır. 
Kanunun bir bölgevî kanun olmaktan ziyade 
Türkiye'nin bütün bölgelerinde üzü;;ı yetiştirici 
bağcılarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

genişliğe getirilmiş olmasını, biz Hükümet ola
rak Yüce Heyetinizden talebediyoruz. Bu suret
le bu alacağımız tedbirlerle ve bağcılarımızın 
da bu teşvik tedbirlerinden istifade ile göstere
cekleri gayretler sonunda istihsallerini artırıcı 
bir duruma gireceklerini ümidetmekteyiz, 

ıSözlerime nihayet verirken şunu tekrar arz 
edeyim, bir arkadaşım da bu hususa temas et
mişti; 1968 senesinde Ziraat Bankası bu türlü 
teşvik tedbirleri için bir plasman dahi ayırma-
mıştır, geniş ve açık bir bono vermiştir, âdeta; 
istiyen herkese bu donatım ve tesis kredisi ve
rilmektedir, ama buna rağmen istifade eden çok 
az olmuştur, işte burada yapılacak en önemli 
meselle; birtakım tatlı sözlerden ziyade köylü
müzü, bağcımızı bu yola teşvik etmektir. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sonra son söz 
olarak Sayın Âdil Turan, buyurun. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 
^üce Meclisin sayın üyeleri, bağcılığımızın mo
dernleştirilmesi ve bağcılarımızın kalkındırıl
ması hakkındaki kanun teklifi üzerinde kişisel 
görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Konuşma kısıtlandığı için ve esasen Sayın 
Bakan ve bir çok sayın konuşmacı enine, bo
yuna konuyu eleştirdikleri için rakamlara dön-
miyeceğim ve geniş açıklamaya girmiyeceğim. 

Hemen belirteyim ki, kanun büyük bir boş
luğu dolduracak, zorunlu bir ihtiyaca cevap 
verecek niteliktedir. Emeğin, alımberinin en az 
aeğ êr bulduğu, hemen en küçük bir âfet karşı
sında bütün emeklerin heder olduğu bir ülkede 
•bu kanun teklifini takdir etmemek teklif sa
hiplerini tebrik etmemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, hafızalarınızı lütfen 
geriye çeviriniz. Çoğunuzun bölgelerinde mor 
çubuklu bağlar vardır, türkülere geçen, bugün 
yerlerinde yeller esmektedir. Eğer, dört şeker 
fabrikası 20 - 25 milyon insanın yıllarca şeker, 
yani tatlı ihtiyacına cevap veriyor idiyse, 
biraz da bunu o mor çubuklu bağlara borçluyuz. 

ıSon zamanlara kadar, memlektim olan; Uşak 
Eşme, Ulübey, Karahanlı, Sivaslı, Banaz ilçele
rinde yollar bağlar arasından geçerdi. Bugün 
İzmir - Ankara asfaltı üzerinde Kula'dan Ba
naz'a kadar yol üzerinde bağ yeşilliği göremez
diniz. Neden mi? Çünkü, içleri sızlaya sızlaya 
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köklediler, söktüler bağlarını. Çünkü, yerlerine 
arpa, buğday ekmeyi daha kârlı buldular. İlk 
cmcaya ilk kazma vurulduğu zaman yaşlı baba
mın çocuklar gibi ağladığını çok iyi hatırlarım. 
Sökülmiyen bağlar ise, yetim çocuk gibidir, 
bugün. 

Kıymetli milletvekilleri, eğer izin verirseniz, 
bu kanun tasarısına bir madde daha ekliyelim. 
Ekliyelim ki, kanun, yeniden küçük bağ diki
mini teşvik niteliğini de taşısın ve daha mü
kemmel hale gelsin. 

Her ne kadar tasarının 3 ncü maddesinde 
«Bağcılığın modernleştirilmesi için açılacak 
krediden ihracatlık yaş ve kuru üzüm yetişti
ren bağ sahipleri ile bu maksat için yeniden 
bağ dikenler öncelikle yararlanırlar» denil
mekte ise de, kanaatimce, bu hüküm klâsik bağ
cılığı kapsamamaktadır. Yanlış anlamamışsam 
•eğer, «ihracatlık» şaftını getirmektedir. 

Yine aynı maddede, can çekişen klâsik bağ
cılığımızın gelişmesi için yeni bir hüküm de yok
tur. 

Dileğim şudur: Kanun teklifine öyle bir hü
küm koyalım ki, modernleşen bağcılığımızın 
yanında amaç ve güç olarak ihracat yapacak se
viyede olmıyan bağcılarımız da faydalansınlar. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, süreniz 
doldu, efendim. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bitiriyorum. 

Yine, şimdiye kadar mevcut statüden bu 
amaçtaki bağcılarımız hiç faydalanamamışlar ve 
bağlarını söküp, yerine başka ürünler ekmeye 
veya dikmeye mecbur oılımuşlardır. Bu da bağ
cılığımızın ' can çekişmesine sebebolmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bunu temin için Baş
kanlığa bir önerge sunuyorum ve bu önergemin 
mahiyeti şudur: Beşinci maddede... 

BAŞKAN — Sayın Turan, onu sonra izah 
edersiniz, efendim. Şimdi süreniz doldu. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Peki efendim. 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, Başkanlığa sun

duğum önerge ile eklenecek bu madde sayesin
de kanunun amaç ve ruhunda en ufak bir de
ğişiklik olmıyacak, hattâ onu tamamlıyacaktır. 
Esas amaç, bağların yüksek sisteme alınması
dır. Yeter derecede kredi sağlanırsa, yeniden 
bağ dikmek ve mevcut bağlarını perişanlıktan 
kurtarmak istiyen küçük bağcılar da kanu

nun nimetlerinden faydalanacaklardır. Kanunun 
ikinci amacı da bu olmalıdır. Esasen teklifin 
gereğince krediyi özel yönetmelik sağlıya-
caktır. Bunun için dağılım, ehemini miihimme 
tercih yolu ile yapılacak demektir. 

Hepinize saygılar sunar, çıkacak kanunun 
vüm bağcılarımız için hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, hepinizi tekrar saygiyle selâmlarım. 
'C. H. P. sıralarımdan alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Bağcıların kalkınması hakkındaki kanun ta

sarısının tümü etrafındaki görüşmeler yeterli 
görüldüğünden görüşmelerin kifayetine karar 
verilmesini dilerim. 

Kars Milletvekili 
İsmail Hakkı Alaca 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Salih Aygün 

Amasya Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Turhan öz-
£üner, buyurun. 

TURHAN Ö2GÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, önemli bir kanun ol
maktan ötede, biraz bölgesel bir kanun olduğu-
ru da bâzı arkadaşlarım belirttiler. Ben cenu
bun bir çocuğuyum, bâzı arkadaşlarım gibi, 
biraz bölgesel olduğuna ben de tarizde buluna
caktım. Şüphesiz bu kanunun müzakeresi esna
sında kanunların ehemmiyeti kadar, zaman kay
betmemek de mühimdir. Şüphesiz, önerge veren 
arkadaşlarım bu derece samimidirler. Ancak, 
biraz evvel kabul ettiğimiz bir önerge var; 
«grup adına görüşmeler 10 dakika, kişisel gö
rüşmeler 5 dakika» dedik. Gruplar adına üç 
gruptan ikişer kişi konuştuğu zaman altı kişi 
uiuyor, sonra yeterlik önergesi.. 
x Arkadaşlarım, 14 kişilik üyeden müteşekkil 
G. P. nin sayın iki üyesinden gayrisi burada ço
ğu zaman bulunmaz, iki kişi daima konuşurlar. 
Onlar iki kişi konuşunca 0. H. P. ve A. P. li 
üyelerden de ikişer kişi grup adına konuştu mu 
ediyor altı kişi, tamam. O halde bu dönem G.P. 
aen başlatılan bu yol ile kanunlar üzerinde 
veya her hangi bir müzakerede kişisel görüşme
ler mümkün olmıyacak demektir. 
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Kişisel görüşmeleri beş dakika ile kayıtla
dıktan sonra, lütuf buyurunuz şu kanunun böl
gesel olduğu üzerinde münakaşalar devam 
ederken Sayın Bakan, buna rağmen, bu kanu
nun bölgesel olmak vasfından da -ötede daha 
ihatalı olduğunu belirttiler ki, aynı görüşte ol-
mıyanlardan biri de benim. O halde, önergeyi 
veren arkadaşlarımız lütuf buyursunlar ve öner
gelerini geri alsınlar, beşer dakikadan üç ar
kadaşımız daha konuşacaklardır. Böylece ace
leye geltiıımıiyelim. önergeyi lütfen geri alma
larını istirham ederim. 

iSaygılar sunarım. 
•BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 

sunuyorum, önergeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

tvedilMe görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcıları
mızın kalkındırılması hakkında kanun 

Madde 1. — Bağların yüksek sisteme alın
ması veya yüksek sistemde bağ yetiştirilmesi, 
sergi yerlerinin betonlanması ve üzerlerinin 
ttrJte ile örtülmesi için bağcılara % 5 fazili 
asami 15 yıl vadeli projeye dayanan kontrollü 
kredi verilir. 

Tesfoit edilen faiz haddi ile T. C. Ziraat 
Bankasınca bu tür 'kredilere uygulanmakta 
olan faiz oranları arasındaki fark mütaakıp 
bütçesinin Maliye Bakanlığı tertiplerine kona
cak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddede bir matbaa hatası 
var. «Mütaakip yıl» olacaktır. 

Birinci madde üzerinde söz alan arkadaşları
mın isimlerini arz ediyorum. Sayın Hilmi işgü
zar, Salahattin Hakkı Esatoğlu, Şinasi Çolak-
oğlu, Baha Müderrisoğlu, Cahit Angın, Hüsa
mettin Başer, Turhan Özgüner, Âdil Turan, 
Hayrettin Uysal. 

ÎLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın 
Başkan, ben daha evvel bir önerge göndererek 
birinci madde hakkında söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Bana verilen liste böyle, efen-

ı dim. Tekrar bakalım. Madde hakkında Sayın 
İşgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Bal
kan, muhterem milletvekilleri, bendeniz şahsım 
'adına, bağcılığımızın geliştirilmeliyle ilgili ola-
rajk Sayın Manisa Milletvekilli Mustafa Ok ar
kadaşımızın vermiş odukları teklif üzerindeki 
görüşlerimi kısaca iarz etme|k istiyorum. 

Hepinizin de bildiği üzere, memleketimizin 
bilhassa izrai yönden ihmal edildiği bir gerçek
tir. Ziraat sahasında çeşitli iddialara rağmen, 
Türk köylüsü, Türk çiftçisi juzun yıllar kre
diden mahrum edilmiş ve bu yüzden tütünde, 
bağcılıkta olduğu gibi, diğer zirai dallarda da 
bir gelişme olmamıştır. Birinci m'adde, bülhas-
sa bağcılığın geliştirilmesi ve bağcılıkla iştigal 
eden şahısların bıağcılı|ktıan başka sahalara at
lamasını önemek gayesine matuftur. Bu mak
satla teklif edilen birinci madde, larkadaşımızın 
teklifi dışında, Geçici Komisyon maddeyi «yüz
de 5 faile, 15 sene vâde» şeklinde tadilen ge
tirmektedir. 

Biz, bilhassa Batı - Anadolu'daki bağların 
yüksek sisteme alınmak suretiyle yıllık verimle
rinin artırılacağına inanmaktayız. Yalnız, Sa
yın Ticaıeıt Bakanının da ifade ettiği gibi, ta-
kibedilen ticari politikanın sakatlıkları yüzün
den istihsal edilen üzümlerin ihracedilmemesi-
ni, bağcılığın her hangi bir noktada sabit hal
de tutulmasını müspet karşılamamıza imkân 
yoktur. Nüfusumuz her yıl iartmaktadır. Ar
tan dünya nüfusu karşısında bilhassa üzüm ve 
çekerli maddeler üzerinde ihtiyacın belirli bir 
şekilde arttığı, çeşitli etibba kongre raporlariyle 
de tesbit edülmiş durumdadır. Bu bakımdan 
biz, modern bağcılığımızın gelişmesi için arka
daşımız tarafından tetklif edM'iği şekilde mad
denin kabul edilmesinin çok daha faydalı olaca
ğı kanaatini taşımaktayız. 

Ziraat Bankası, kuruluş hedefleri itibariyle 
ticari sahada değiN, zirai sahada Türk köylüsü
ne, çiftçisine ve bağcısına gerekli krediyi ver
mek için kurulmuş olmasına rağmen, çeşjitli po
litik tesirlerle hedefini değiştirmiş ve bugün ti
cari sahada çalışan bir banka haline gelmiş
tir. Bu yönüyle de yüzde 7 nisbetlinde T. C. 
Merkez Bankasından alman paralarla aradaki 

I farkı yani, yüzde 2 nâsbetindejki düşüşü, Ziraat 
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Bankasının aleyhine telâkki etmenin de müm
kün olamıyaoağı kanaatindeyiz. Öyle olsa bile 
JVEaliye Bakanlığı bütçeyi bir bütün olanak tan
zim ettiğine göre, ©sasında bir yerin zarar et
miş olması, diğer yerlerdeki kârla kapatıla
caktır ve esasında sosyal devlet ilkesinin de he
defleri bu olduğuna göre, biz bu yöndeki mü
talâaya iştirak etmiyoruz. 

Birinci maddenin yüzde 5 faizle bile olsa 
kabul edilmiş olması halinde, bilhassa Biati -
Anadolu'da bağcılıkla iştigal eden vatandaşla
rın biraz oüısun rahat nefes alacağını ümit edi
yoruz. Esasında bağcılık iyi bir şekilde orga
nize edilirse, istihsal ©dilen çekirdeksiz üzüm
lerimize Batı - Avrupa memleketlerinde, Yuna
nistan, İtalya ve ispanyamda daha öne geçmek, 
suretiyle iyi bir pazar bullnacıağmı tahmin ©di
yoruz. Esasında bizim müşterilerimizin ıaz ol
masının sebebi, kredi imkânlarından yoksun olan 
vatandaşların istenilen şekilde kaliteli mal el
de edememelerinin, standart mal ©İde ©deme
melerinin yanında, ticari 'ahlâktan yoksun olma
mız ve büyülk tüccar olarak geçinip de, Devlet 
kesiminden büyük kredi almak suretiyle ihra
cat yapanların hile yollarını tercih etmeleridir. 
Aynca, bu durum muvacehesinde ticari yönden 
Türkiye'ye olan itimadın sarsılmış olmasının da 
menfi tesirleri olduğunu bu vesiiüeyî© bilhassa 
arz etmek isterim. 

Bu kanunun birinci maddesinin kabul edile
ceği fikri, muhterem arfeadasllanmın tümü üze
rinde yaptıkları konuşmalardan, gruplar adına 
yapılan konuşmalardan ^anlaşıldığına göne be
nimsenmiş durumdadır. Bu takdirde yıllık is
tihsalin normal, hiç değilse dekar başına 200 
ilâ 250 kiloya yükselteceğini ve bu şejkilde şim
diye kadar bağcılıkla geçinen vatandaşların 
bundan sonra kökliem© yoluna gütmemek suretiy
le [kendi statükolarını muhafaza ederek babala
rından, dedelerinden miras kalan bağcılığın 
idâmesine yardımcı olacakTan kanaatindeyiz. 
Esasında millî gelirden istenildiği şekilde istifa
de edemiyen ya da, ekonomik güçten mahrum 
olan özel işletmeciler, fertler kredidsn yolksun 
oldukları için kendi imkânlaı iyle, birinci mad
dede derpiş edilen hususları yerine getireme
mişlerdir. Bu kanun.. 

I BAŞKAN — Sayın İşgüzar, süreniz doldu 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyorum 
Saym Başkan. 

Biz, bu kanunun bininci maddesinin yerinde 
olduğuna inanıyoruz ve onun içinde bu madde-
in kabul edilmesini istirham ediyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, buyurunuz. 
SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Sayın Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve Egeli 12 arkadaşının teklif ettiği kanunun 
faydalı olduğunda şüphe yok. Yalnız, ya bu ka
nunun adını değiştirmek veya kapsamını geniş
letmek lâzım. Bunlardan birisini yapmaya mec-
Iburuz. Kanun, bildiğimize göre, genel olur. Bir 
bölge için, bir vilâyet için veyahut bir bölge
nin özel çıkarları için kanun yapılamaz. Kanu
nun birinci maddesinden anladığımız; yalnız 
Ege Bölgesinde, yatık bağ sistemi yerine, yük
sek sisteme geçişi teşvik amaciyle bağcılara 
kredi verilmesini öngörüyor. Ama, kanunun adı 
«Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcıları
mızın kalkındırılması hakkında kanun» olarak 
gözüküyor. 

Bildiğimize göre, Türkiye'de yalnız Elge'de 
değil, Orta Anadolu'da, Nevşehir'de, Maraş^a, 
Gaziantep'te de gerçekten küçümsenmiyecek 
ölçüde bağcılık zinaati yapılmaktadır. Böyle 
olunca, çıkarılacak kanunun yalnız Ege Böl
gesini kapsamına alması, gerek Orta Anadolu'
nun, gerekse Güney'in gerçekten ciddî surette 
ziraat meşgalesi olan bağcılığın ihmal edilmesi 
doğru olmaz. 

Nevşehir bağcılarının içinde bulundukları 
sıkıntı hakkında ciddî bir eserden bir cümle 
okumama izninizi rica edeceğim: «Bağcılıkla 
geçinen il nüfusunun 150 bin ferdi, istihsal edi
len 150 bin ton üzüme bel bağlamıştır. Halbuki, 
bu mahsulün tonu âzami 300 liradan satılmakta 
olduğundan, fert başına yılda 400 lira, günde 
111 kuruş isabet etmektedir. 111 kuruşla yaşa
mak imkânı olmadığından vatandaş ya fizyolo
jik sefalet içinde kahroluyor ya da, i§ merkezle
rine göç veya dış memleketlere akın ediyor». 

Görülüyor ki, Nevşehir bölgesinde bağcılık 
yapan vatandaşlarımızın durumu bu. Zannedi
yorum ki, Gaziantep, Maraş, Çukurova ve içel 
bölgelerindeki bağcılarımızın da durumu çok iyi 

I değil. Durum ve gerçek böyle olduğuna göre, 
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çıkarılan bu kanunun kapsamına yalnız, yatık 
bağ sisteminden yüksek bağ sistemine geçecek 
Ege Bölgesi bağcılarının değil, tüm bağcılarımı
zın da alınmaları gerekmektedir. 

Bendeniz bu amaçla birinci maddenin değiş
tirilmesi ve burada «Betonlanması ve üzerleri
nin tente ile örtülmesi» «ibaresinden sonra» 
Ve çeşitli bölgelerin özelliklerine, durumuna 
göre, modernleştirme girişimlerine teşebbüs ede
cek bağcıların da aynı krediden faydalanma
ları» hakkında bir değiştirme önergesi verdim. 
Bu önergemin kabulünü ve birinci maddenin 
bu suretle kapsamı genişletilerek, Türkiye'deki 
tüm bağcıların yararlanacağı bir şekle sokula
rak kabul edilmesini istirham edeceğim. 

ISaygılar sunanın. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Çolakoğlu, buyu
runuz. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, bir noktaya 
önemle dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz ev
vel Sayın Ticaret Bakanı buradan konuşmaları
nı yaparken, «kendilerini ziyarete gelen, bağcı
lıkla uğraşan bâzı kimselerin, arkadaşlarının 
söylediklerinden çıkardığı sonuca göre, yüzde 
40 oranında bir artış sağlanacağı sonucuna var
dığını ve bu durumu hayretle karşıladığını» 
ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, görüyor musunuz 
bizim Tarım Bakanlığımızın nasıl çalıştığını? 
Bir zirai araştırına müessesesi vardır. Zirai 
araştırma raporları nerede? Niçin böyle önemli 
konularda bu raporlar bize ışık tutmaz birtakım 
derme - çatma bilgilerle tasarılar hazırlamak 
zorunluğunda kalırız? Buna önemle ve üzülerek 
dikkatinizi çekerim. 

Değerli arkadaşlarım, bu, birinci madde bi
raz evvel konuşan arkadaşlarımın da ifade et
tiği üzere, memleketimizde başka bölgeleri kap-
samıyacak, bir ayrıcalık getirecek biçimde ele 
alınmıştır. Sayın arkadaşım Esatoğlu bunu 
güzelce ifade ettiler. Kanunun ismiyle, birinci 
maddenin metni arasında büyük bir fark var
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Güneyde Gaziantep 
ilimiz, Türkiye'de istihsal edilen bağ ürünleri
nin yüzde 11 ini tek başına karşılıyacak kapa
siteye sahiptir. Ben de çek ciddî bir rapordan 
sizlere bunu burada ifade etmek isterim : «Tür-
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kiyette 1962 rakamları itibariyle 807 300 hek
tarlık bağ sahasından 88 bin hektarı Gaziantep 
ilindedir., Üretimde de 'hektar ve dekar başına 
verimi dünya standartlarına uygundur.» 

Gaziantep ili, dekar başına 5,3 tonla İtalya-
dan sonra geliyor. Bizim, bu bölgede bir üretim 
artışı sebebiyle değerlendirme değil de, 500 se
ne evvelki koşullara göre tesis edilmiş bir bağ
cılıktan kurtulup, üzümlerimizi değerlendirecek 
bir desteğe ulaşma problemimiz var. Bölgelerin 
özellikleri var. Bu özellikleri, biraz evvel ifade 
ettiğim gibi, yansıtacak ilmî değerde araştırma 
belgeleri yok, raporlar yok. Zaten onun içindir 
ki, şimdi burada «madde şöyledir, böyledir, 
yüksek olacaktı, yatık olacaktı ve bölgeler ara
sında ayrıcalılk yaratacaktı» diye birtakım tar
tışmalara girişiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Güneyde, 500 yıl ev
vel KazaJblanka'dan gelen Rumî çeşit dediğimiz 
iri çekirdekli, kaim kabuklu, sofralık vasfı ol-
mıyan, ama kurutularak konserve yapılmak su
retiyle tekrar pekmez haline getirilebilen bir 
üzüm çeşidi vardır. Yani, vaktiyle taze üzüm 
mesafeler uzalk, araçlar da yetersiz olduğu için 
uzak yerlere taşınamazdı, ama kurutulunca ma
cun haline getirilen üzümü yıllarca saklamak 
ve macun halindeki üzümü parçalara ayırarak 
büyük küplerde ıslatmak suretiyle pekmez imal 
e:îerek büyük oranda istihsale ulaşmak mümkün 
idi. Ben, böyle bir bölge hakkında konuşuyo
rum. Bizim karşımıza şimdi, şeker sanayii, şe
kerden mamul maddeler ve bilhassa Batı Anado-
ludan gebn ihraçlık incir artığı incirlerin, pek
mez haline getirilip Orta Anadolu piyasasına 
«üzüm pekmezidir» diye sürülmesi problemi 
var. İşte, bu problemleri çözmek için bu kanu
nun bu kanunun, yüksek sistemden yatık siste
me geçecek bağcılar için değil, ama bağcılığı
mızın kalkındırılması, ıslahı için Devlet deste
ğini sağlıyacak bir biçim alması zorunluğu var 
arkadaşlarım. 

Bu konuda bendeniz Başkanlığa arkadaşla
rımla birlikte 1 nci maddenin değiştirilmesi yö
nünde bir önergfe takdim ettim. Bunu şu şekilde 
ifade edebilirim; yüksek sisteme geçmek 
veya yüksek sistemde bağcılık yapmak 
değil de, bökelerimizin özelliğine göre 
bağcılığımızı ıslah etmek ve bağcılığımızı kal
kındırmak veya yüksek sisteme geçmek, yük-
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&ek sistemde bağcılık tesis etmek şeklindedir. 
Kabulünü istirham ediyorum. 

Derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlıı, bu
yurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Baişikan, muhterem milletvekileri; Manisa Mil
letvekili Mustafa Ok ve 12 arkadaşının, bağcı
lığımızın modernleştirilmesi ve bağcılarımızın 
kalkındırılnıalsı hakkındaki kanun teklifinin 
ismi hakikaten fevkalâde güzel. Ama, benden 
evvel arkadaşlarımın da bildirdiği gibi, muay
yen bölgeyi kapsamaktadır; Ege bölgesini.. Ege 
bölgesinin dışında Tüıfciyede bağları bulunan 
ve belki de bir çojk arkadaşlarımızın hiç 
hatırlarınla gelmiyen yerler mevcuttur. Bu 
meyanda ben, evvelâ, Konya Milletvekili 
olduğum için Konyaldan bahsetmek iste
rim, Konyada 78 370 hektar arazi bağ ekimin-
dedir. Bağcılık Konyada hakikaten bu kadar 
fazladır, senede 200 000 ton kuru üzüm istihsal 
edilmektedir ve bağlarımızın hepsi de yataydır. 

Bunun dışımda, yine biraz evvel benden ev
vel konuşan arkadaşımın dediği gibi, Türkiye
lim aşağı - yukarı 1/3 nün bağ bulunan Gazian
tep bağlarının hepısi de yataydır. Bundan başka 
Urfa, Maraş, Adıyaman, Nevşehir, Kırşehir, 
Hatay, Niğde, Elâzığ gibi vilâyetlerimizin hemen 
hemen hepsinin bağları yataydır. Bunları di
key yaptığımız zaman verimi azalır. 

O halde bu madde, Ege bölgesindeki bağlara 
ferahlık verir, onlara imkân sağlar ise de onun 
dışında kalan - ki, Türlkiyedeki bağların 8/10 u 
:. nci maddenin dışında kalmaktadır - Onlar 
dikey yaptığımız zaman zarar getirir. 

Arkadaşlar, bir kanun, bir kısmını içine alıp 
ve bir kısmını dışarıda bırakırsa bu kanundan 
fayda beklenemez. Bunun için benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın dediği gibi, bence de bu 
madde, muayyen bir bölgeye inhisar ettirildiği 
için bağcılarımızın bir kısmını kalkındıracak
tır, büyük bir kısmını da üzecektir. 

Bu bakımdan, bağcılığımızın modern hale 
gelmesi için hepsini kapsıyacak şekilde bu Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi için ben 
de arkadaşlarımla beraber bir teklifte bulun
dum. Bu teklif istikâmetinde değiştirilmesini 
ve oy kullanılmasını istirham edeceğim. 

Arkadaşlar, bağcılık modernleştirilmelidir. 
Bağcılık aynı zamanda arazinin erozyonuna da 
mâni oluyor. İktisadi durumda da büyük etki
si vardır. Ben bilhassa Konya için konuşaca
ğım, Konyanm bir ova kısmı vardır, bir de dağ 
kısmı vardır. Dağ kısmındaki arazinin hemen 
hemen hepsi bağcılığa ayrılmıştır. Bu bakım
dan o mmtakada yaşıyacak ve Türkiyenin bü
tün bağcılarını içine alacak şekilde bu madde
nin değiştirilmesini arz ve istirham eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Angın, buyurun. 
OAHİT ANGIN (Çorum) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; kanun teklifi, bugüne ka
dar ihmale uğramış bağcılıkla ilgilidir ve bu 
bakımdan önemli bir konuya değinmektedir. 

ıKanun teklifinin güttüğü gaye, bağcılığın 
modernleştirilmesi, bağcılığımızın kalkındırıl
masıdır. Teklifçi arkadaşlarımız, bu değerli 
konuya daha çok Ege bağcılığı açısından bak
mışlardır ve bu yönden bakışlarında da haklı
dırlar. Çünkü, millî ekonomi bünyesinde Ege 
bağcılığının değerli bir yeri vardır. Bir döviz 
kaynağıdır. O balkımdan haklıdırlar. 

Ancak, konu ele alınmış iken, tüm Türk bağ
cılığını kapsıyacak ölçüde ve nitelikte de alın
masında büyük faydalar vardır. 

Anadoluda, bilhassa Orta Anadoluda ve 
Güney Doğu Anadoluda bağcılık, ezcümle ken
di çevremdeki bağcılık, bağ olarak kapatılan 
sahalar sulu ve verimli topraklardır. Ancak, 
bağın saihibine ekonomik hiçbir ilâvede bulun
maz bağcılık. Haftada bir gün piknik için ya
pılan bir masraf haline gelmiştir. Çünkü, Os
manlı bağcılığı ne ise, halen aynı şekilde bir 
bağcılık orta Anadoluda caridir ve hükmünü 
icra eder. Böyle değerli topraklar, sulu toprak
lar mil]| ekonomiye bir katkıda bulunmamakla, 
kapalı bulunmakla da bir zarar vermektedir. 

Bu itibarla zirai yönden Anadolu bağcılığı
nın, - İd, bugün şeker sanayiinin ve şeker sana
yii ile ilgili ürünlerin artması karşısında iktisa-
di değerini yitirmiştir - hiç değilse yemeklik ve
ya şaraplık üzüm haline getirilmesi için bu ka
nunda istihdaf edilen kredi desteği yanında Ta
rım Bakanlığının da yemeklik ve şaraplık üzüm 
türüne doğru bölgenin iklim şartlarına uygun 
t ir bağcılığı geliştirecek ölçüde kanunun çık
ması lâzımdır ve buna imkân vermelidir. 

— 78 -



M. Meclisi B : 94 2 . 6 . 1970 O : 2 

Bu itibarla, 1 nci maddeye «çeşitli bölgelerin 
özellikleri ve durumuna göre modernleştirmek 
girişimleri» tabirinin ilâve edilmesinde fayda 
vardır. Böylelikle kanun, sadece önemli olan, ih
mal edilmemesi lâzım gelen Ege bağcılığının ya
nında tüm Türkiye bağcılığını kapsamı içine 
almış olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; bâzı değerli 
milletvekillerince bağcılığımızın modernleştiril
mesi ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkın
da kanun teklifi gelmiştir. 

Kanun teklifinin gerekçesini okuduğumuz 
zaman, tamamen Ege bölgesinin üzümlerini içi
ne alan, bölgecilik sistemini takibeden bir ka
nun olduğunu görüyoruz. Tamamen ihraç mad
desi olacak, çekirdeksiz üzüm olacak gibi evsaf
lara dayandırılmıştır. 

Bugün Türkiye'de, yalnız Eğenin üzümü ya
tılı okullara verilir. Orduya verilir, ihraç malı 
olarak kullanılır. Fakat maalesef Gaziantep'-
in, Nevşeihir'in, Çorum'un ve diğer bölgelerin 
üzümleri ancak yaş üzüm olarak, kuru üzüm 
olarak veya pekmezlik olarak kullanılır. Bunun 
dışında hiçbir işe yaramaz durumdadır. 

Nevşehir'de 1968 de 190 000 ton kuru üzüm 
istihsal edilmiş, Tekelin 7 milyon liralık destek
leme alışiyle bu üzümlerden bir kısmı Paşabah-
çeye gönderilmiştir. 

1 nci madde bilhassa yüksek sistemden bah
sediyor. 

Muhterem arkadaşlar, Eğenin toprağında 
bastonla gezseniz âdeta baston göverecek şekil
de kuvvetlidir. Fakat diğer bölgelere geldiğimiz 
zaman bağcılık emek ve sermaye ister. Bu ba
kımdan 1 nci maddeye yatay sistemin de dâhil 
edilmesi lâzımdır. Yatay sistem şu bakımdan 
faydalıdır; kışı uzun olan memleketlerde çubuğu 
yükselttiğimiz zaman kışın don tehlikesinden 
kurtaranlayız. İkincisi, toprak verimsiz olduğu 
için fazla yükselttiğiniz zaman beslemez. Bu 
bakımdan, Eğenin dışında kalan bağcılıkta ya
tay sistem yaygındır ve Eğeden fazladır. Bu
gün üzüm deyince akla, Türkiye^de yalnız Eğe
nin üzümü geliyor. Halbuk, diğer bölgelerimi
zin üzümü, miktar bakımından Egeninkinden 
fazladır. 

Arkadaşlarımız, bu 1 nci maddeye yatay sis-

I teminin ithali için teklif vermişlerdir. Ben de 
bu yatık sistemin dahil edilmesi için teklifte bu
lundum, aynı zamanda teklife «muhitlerin hu
susiyetine göre» diye ilâve ettim. Eğenin dışın
da olan yerlerde arazi verimsiz olduğu için bağ
cılar 40 senede, 35 senede bağlarını sökerler, en 
az 70 santim toprağı aktarırlar ve yeniden bağ 
dikerler. Çünkü, her yerde «azalan verim ka
nunu» vardır, bu kanun ,bağlarımız için de ca
ridir. Bu bakımdan gübre, emek, sermaye, bağ
cılarımızın en büyük yardımciBidır. 

Saniyen üzüm, Türk köylü ve çiftçisinin yaş 
olarak, kuru olanak ve pekmez olarak ekmeği
nin en yakın katığıdır. Bu bakımdan bağcılığa 
önem vermek lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerindeki görüş

melerin yeterliği teklif ediliyor. 
Komisyon adına buyurun Sayın Aytaç. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; sayın arkadaşlarım konuşmaların
da bu kanun teklifinin bir bölgeye inhüsar et
tiğini söylediler. Haklıdırlar. Komisyon ola
rak bu kanunu müzakere ederken bizim de bu 
hususta tekâsülümüz olmuş. 

Yalmız, sayın arkadaşşlarım konuşurlarken 
faizin % 2 ye indirilmesi -ki, teklif sahibinin 
teklifinde % 2 diye geçmektedir- istikametin
de o arzuda konuşmalar yaptılar. 

Biı az sonra, böyle önergeler verildiği sanısı 
altında Komisyon olarak «bu önergelere |katul-
mıyoruz» derken, peşıinen katılıp katılmamak 
değilde, esbabı muoibesini peşinen arz etmek 
için huzurunuzu işgal etmıeş bulunuyorum. 

Umumiyetle bu gibi kredüere % 7 - 10 faiz 
tatbik edilmekte idi. Kuru üzüm anlaşmasın
dan sonra bir fark artışı olmuş, 3 kuruş prim 
verilmiştir. Prim farkı 5 kuruşa çıkarılacak
tır. 240 kuruş bir fiyatta beş kuruş, % 2 nisbe-
tine tökâbül edebilir. 

Kaliteli üzüm yetiştiren bir bağcının, bu 
primler dolayısiyle faiz haddi, otomatiknıan 
% 3 e inecektir sayın arkadaşlarım. Bunun 
içıin, sayın milletvekili arkadaşlarımın ısrarla 
üstüne basa bıaısa «% 5 faiz çoktur, % 2 ye in
direlim» dedikleri faiz, esasında % 3 »e inecek-

I tİı. 
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Sözlerimin başında, «komisyonumuz bu işte 
tekâsül göstermiştir» dedim. Eğer kabul buyu-
rursıanız, maddeyi İkomiısyon şu şekMe tedvin 
edecektir: «Bağların yüksek sisteme alınması 
veya yüksek sistemde bağ yetiştirilmesi, sergi 
yerlerinin betonlanması ve üaeai'erıinin tente ile 
örtülmesi işin, bağcılara % 5 faizli, âzami 15 
yıl vadeli, projeye dayanan kontrolün kredi ve
rilir. Tesbit edilen fıaiz haddiyle T, 0. Ziraat 
Bankasınca, bu tür knedilene ııygnılıanmıejkt'i 
olan faiz oranları arasındaki fark, müteakip yıl 
bütçesinin Maliye Bakanlığı tertiplerine konula
cak ödenekten (karşılanır. Bağ yetiştiren ve 
bağcılıkla iştigal eden bölgeler, özelliklerine 
göre bu kanunun hükümlerinden faydalanır.» 

MEHMET LÛTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Yüksek ısistemüıe kelimesini de jkcyaraak, da
ha iyi olur. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎBRAHÎM 
AYTAÇ (Devamlia) — Efendim, «özelliklerin3 
göra» deyinoö, bütün özellıMıer bunun içinde 
müçfceımLdir, vardır. Eğer, arkadaşlarımız bu 
değiştarifimize iltifat ederlerse, komisyon mad
deyi bu şekilde değiştirerek Yüjksek Bıaşkankğa 
tevdi 'edecektir. 

Say efil ar sunarım. 
BAŞKAN — Son söz, Sayın Turhan özgü-

ner'in. Buyurun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan teklifin birinci maddesi, 

iki husus getirmektedir. Birincisi: uzun vadeli, 
düşük faizli kredi, ikincisi: Yüksek sistemin 
(bir nevi teşviki. Evvelâ uzun vadeli, düşük 
faizli kredi üzerimde durmak lâzım. Çok önem
lidir, şüphesiz üzerinde ittifak ettiğimiz bir ko
nudur. 

Benim bölgem Çukurova'da ve özellikle 
İçel'de bu, önem taşır. iŞöyle ki, kışın ortasında 
üzüm müstahsili, bağcı, daha koruğu çıkmadan, 
yazın kilosunun 150 - 200 veya 250 kuruşa sata
cağı üzümü, faizciye, tefeciye kilosunu 20 - 30 
kuruştan satar. 

Arkadaşlarım, şüphesiz bu gözetilmelidir. 
Biz, Kamu tstisadi Teşebbüsleri Komisyonunda 
bunu dile getirdik. Bizim bölgemizde bu böyle 
olduğu giıbi, her yerde böyledir. Şüphesiz bu 
derece tefeciye, faizciye ezilen, ezilmeye mah
kûm bulunan müstahsil, tefeciye kaptırdığı alın-
teri mahsulüne rağmen, gene borçlu kalır. Zi-
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raat Bankası buna bir imkân tanır. Zi
raat Bankasından aldığı kredi, zaman gelir 
yine tefeci sayesinde ödenir. Tefeciden Ziraat 
Bankasına, Ziraat Bankasından tefeciye ve böyle
ce küçüle küçüle küçük müstahsil, küçük bağ
cı bu bozuk düzen içinde yok olmaya mahkûm 
olur, büyük balığın, küçük balığı yutması ka
bilinden. Türkiye'de maalesef bu böyle olmak
ta, küçük müstahsil, yavaş yavaş yok olmaya 
doğru gitmektedir. Diğer konuşmalarımızdan 
birinde de söylediğimiz gibi, Ziraat Bankasının 
gözetmesi icabeden mühim bir meseledir. Ancak 
burada, bu düşük faizli uzun vadeli kredinin 
bir kere daha bahsi yapıldığı için, çok önemli 
çok gerekli bu konu üzerinde ıbir kere daha 
durmak icabetti. 

Arkadaşlarım, % 5 faizi çok gören arkadaş
lara katılmaktayım. % 5 faiz nisbetinin daha 
da düşük (olması hususunda, getirilen önergelere 
şüphesiz katılmak isabetli olur. 

Şimdi, maddenin getirdiği (bir yenilik de, 
yüksok sistemin teşvikidir. Yüksek sistemin 
teşviki, şüphesiz belki bâzı bölgeler için geçer
li, gerekli. Ancak, benim bölgem Çukurova'da 
yüksek sistemin tatbiki mümkün değil arkad-
lar. Bâzı arkadaşlar dile getirdi kayanın, taşın, 
toprağın üzerinde, bâzı bölgede, daha kızarır, 
daJha gelişir üzüm meyvası. Ama, her bölgede 
yüksek sistem tatbiki mümkün değil. Benim böl
gemde yüksek sistemin taJtibik edildiği yerler 
var, «Asma, barana, tavuJvar» denilen sistem 
bizim bölgemizde de var, ama «çokak» dediği
miz yatık sistem daha çok tatbik edilmektedir. 
Arkadaşlarım söyledi, Gaziantep'de Muğla'da 
böyle, bütün sahilde de böyledir. 

Yüksek sistemin daJha tutarla olabileceği 
bölgeden misâl verdiler; «Bir şahıs, aynı bölgede 
hem yüksek sistemi, hem de yatık sistemi tat
bik etti. Yatıkta düşük verim aldı, yüksekte 
daha iyi verim aldı» dediler. Benim bölgemde 
de aksi. O halde, tamamen bölgesel bir yüksek 
ötemin teşvikinden ziyade, bu tasarı ve tekli
fin mahallin hususiyetlerine göre bağcıhğın 
iteşvüki için, maddenin değiştirilmesi gereklidir. 
Ben, değiştirge önergelerine katılmakla bera
ber, bu değiştirge önergelerinden bâzılarını din
ledik, öylesine geniş tutuluyor ki, tadadı müm
kün değil arkadaşlarım. Maddeyi ne kadar ge
nişletirsek tatbikatı o kadar zor olur. Bilâkis, 
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sadeleştirmek lâzımdır ve «yüksek sistem» deyi
mini çıkarıp, maddeyi şöylece, her türlü şekil
de tatbiki mümkün hale getirmek gerekir ka
nısındayım. 

Maddenin birinci fıkrası şöyle olmalıdır: 
«Bağcılığın modernleştirilmesi için, bağcılara» 
faiz için önergeler var «şu kadar faizli, âzami 
15 yıl vadeli, projeye dayalı kontrollü kredi 
verilir? Esas olan, bağcılığın modernleştirilme-
sidir. Yoksa, sadece yüksek sistemin teşviki de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, süreniz doldu 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bu se-
ıbepüıe, önergeye iltifat buyurulmaBi, her halde 
diğer bütün şikâyetleri de bertaraf eder, iha
talı bir kanunun çıkmasına mesağ ve imkân 
verir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 
Meclis Başkanlığına 

Konuşulmakta olan kanun teklifinin birinci 
maddesi aydınlanmıştır, kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Orhan Daut Doğan Kitaplı 
Manisa Samsun 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, teklifin birinci 
maddesiyle ilgili olarak, 18 tane tâdil önergesi 
vardır. Ancak, Komisyon Başkanı Sayın İbra
him Aytaç'in burada konuşması sırasında ifade 
ettiği gibi, Komisyon maddeyi yeniden tedvin 
ederek, başka bir şekilde huzurunuza arz et
mektedir; 

Bu itibarla, evvelâ Komisyonun önergesini 
okutacağım. Muhtemeldir M, bu teklif muva
cehesinde, evvelce önerge vermiş olan arkadaş
larımızdan bâzıları, kendi önergelerini geri ala
bilirler. O takdirde rica edeceğim, bu arkadaş
lar ifade ederler, önergelerini geri veririz, öner
gelerinde İsrar edenleri, tekrar usule göre oku
tur, oyunuza Sunarım. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin, aşağıda dercedildiği şe

kilde değiştirilmesi saygiyle arz olunur. 
Komisyon Başkanı İbrahim Aytaç 

Balıkesir 

Madde 1. — Bağların yüksek sisteme alın
ması veya yüksek sistemde bağ yetiştirilmesi, 
sergi yerlerinin betonlanması ve üzerlerinin 
tente ile örtülmesi için, bağcılara % 5 faizli, 
âzami 15 yıl vadeli, projeye dayanan kontrollü 
kredi verilir. 

Teslbit edilen faiz haddi ile T. C. Ziraat Ban
kasınca, bu tür kredilere uygulanmakta olan 
faiz oranları arasındaki fark, mütaakip yıl büt
çesinin, Maliye Bakanlığı tertiplerine konacak 
ödenekten karşılanır. 

Bağ yetiştiren ve bağcılıkla iştigal eden 
bölgeler, özelliklerine göre, (yatay sistemde 
bağlar dâhil) bu kanun hükümlerinden fayda
lanır. 

BAŞKAN — Komisyonun teklif ettiği birin
ci madde metni bu. Bu metin muvacehesinde, 
evvelce vermiş olduğu önergeyi geri alan arka
daşımız varsa, lütfen ifade buyursunlar, bey
hude yene vaktimizi almasın efendim. 

SÂLAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşe
hir) — önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu önergesini geri 
acıyor. Sayın Esatoğlunun önergesi geri veril-
anıştir. 

Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 

anüsaiade ederseniz, önerge üzerinde grup adına 
konuşmak istiyorum. Benim de önergem var 
geri alacağım. 

BAŞKAN — önerge üzerinde, ancak önerge 
sahibi izahatta bulunabilir, usule göre Sayın 
Mustafa Ok. 

MUSTAFA OK (Manasa) — Efendim, bir 
de kendi önergemi, üzerinde bir iki şey söyle
yip, geri alacağım. 

BAŞKAN — Müsaiade buyurun efendim. 
Başkanlığa verilmiş önergeler, sırasına göre 
şöyle: 

Sayın Hayrettin Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Birinci 

madde ile ilgili önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — O önergenizi geri alıyorsunuz. 
Bir de sizin, kanunun başlığıyla ilgi! öner

geniz var. Bunu ged almıyorsunuz, öylte mi 
efendim? 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet 
efendini, •almıyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddeyle (ilgili önerge
niz geri verilmiştir. 

Sayın Karagözoğlu, siz dıe geri alıyor mu
sunuz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Burhıanettin Asutay? 
BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Be

nim önergem faizle ilgili, onun için ben isrıar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Siz İsrar ediyorsunuz. Peki, 
efendim. 

Anlaşılan Sıayın Ok da isnar ediyor. 
Sayın Şinasi Çolakoğiu v© arkadaşları Er

dem Ocak, Muhittin Sayın, Mehmet Kılınç; siz 
de geri lalıyor musunuz efendim? 

ŞÎNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Biz 
de geri lalıyomız efendim. 

BAŞKAN — Bu önerge de geri verilmiştir. 
Sayın Mehmet Kılınç, Zeki Adıyaman, Er

dem Ocak, Baha Müderrisoğlu, Lûtfi Söylemez? 
MEHMET KILINÇ (Gaziantep) — Biz de 

alıyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim, hu önerge de sa

hipleri tarafından geri alınmıştır. 
Sayın Hüsamettin Başer? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ge

ri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sizin önergenizi de geri veri

yorum. 
Sayın Turhan özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yatık siste

mi ihatalı bir şekilde belirtiyor efendim; biraz 
daha belirgin olması için geri almıyorum. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. Pejtoi efen
dim. 

Sayın Adil Yaşa Siirt Milletvekili? Yok. Bi
naenaleyh, muamele görecektir. 

Sayın Baha Müderriisoğğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Geri 

alıyorum efendim. 
BAŞKAN — önergeniz geri verilmiştir. 
Sayın Akm özdemiir ve Orhan Daut? 
ORHAN DAUT (Manisa) — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — önergeniz geri verilmiştir. 
Sayın Yusuf Ziya Yılmaz? 
YUSUF ZIYA YILMAZ (Adıyaman) — Ge

ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergeniz geri verilmiştir. 
Sayın Mustafa Ok, s'Mn bir ikindi fıkra ilâ

vesini teklif eden önergeniz var. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Özellikle onun 

üzerinde duracağım efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Hayrettin Uysal'ın teklifini okutuyo

rum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Kanunun başlık metninin, aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya 

«... Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi 
ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında ka
nun teklifi.» 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — «Türkiye» kelimesini izah bakı
mından, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efen
dim; gerekçede, metinde ve maddelerde Türki
ye'nin çeşitli bölgelerindeki bağ üretimi ele alın
madığı için, bu bakımdan daha ilk sözde kap
samının Türkiye'yi içerisine aldığım, belirtmek
te ihtiyaç vardır. Çünkü, kanun çekirdeksiz 
üzüm üzerine hazırlanmıştır. Eğer gerekçede 
bölgeler ayrı ayrı ifade edilmiş olsaydı böyle 
bir metin başlığı, kanun başlığı gereksizdi. 
Ama, metinde, gerekçede bunlar ifadelendiril-
mediği için, daha ilk anda Türkiye'yi kapsadığı
nı belirtme bakımıridan, kanunun başında böy
le bir değişiklik yapmak ihtiyacını duydum. 

Teşekkül4 ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu önerge

ye katılıyor1 mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Ok'un bir önergesi var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun teklifinin 1 nci maddesinin birinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 
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Madde 1. — Birinci fikra : «Bağların yük
sek sisteme alınması veya yüksek sistemde bağ 
yetiştirilmesi sergi yerlerinin betonlanması ve 
üzerlerinin tente ile örtülmesi için bağcılara 
% 3 faizli 15 yıl vadeli projeye dayanan kont
rollü kre'dı verilir.» 

Bunu izah için söz istiyor musunuz? 
MUSTAFA OK (Manisa) — Lütfederseniz 

konuşayım. 

BAŞKAN" — Buyurunuz Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim, Sa

yın Komisyonun 1 nci madde hakkında verdiği 
değiştirgeyi kabul ediyor ve benimsiyorum. 
Ancak, faiz miktarmm % 3 olmasının daha uy
gun olacağı kanısındayım. Sebep şudur : 

Bağcılarımız ekseriya küçük işletme sahiple
ridirler ve fakirdirler, % 5 üzerinden faizi öde
mek güç olacaktır. Bunun hesabını yaptım 1 200 
lira tesis masrafı olsa, 10 dönüm bağ için 
12! 000 lira bağcılık kredisi alacak ve % 5 faiz 
ile aşağı yukarı 5 sene ödemesiz devre içinde 
3 000 lira faiz ödemesi gerekecektir. Sonra, 
10 senede, devam eden faiz miktarı veya aldığı 
paraya yakın bir faiz ödemek durumunda kala
caktır. 

Arkadaşlarım, esasen ihracatçılara da % 6 
faiz ile kredi verilmektedir. Ama yabancı mad
de çıkmazsa, kildda 6 kuruş pirim verilir; % 
10 vergi iadesi vardır. Üzüm, 14 kiloluk sandık
lar halinde ihraç edilir, her sandık başına 65 
kuruş vergi iadesi vardır. Bütün bunlar hesap
landığında, ihracatçıların bedava kredi almak
ta olduğu görülür. 

Binaenaleyh, bağcılara, yani küçük işletme 
sahibi bağcılara % 5 üzerinden faiz yüksektir. 
Daha evvel, yine Yüce Meclisin kabul ettiği 
bir kanun var'dır; 10 ncu ve 11 nci dönem mil
letvekillerinin borçlarının 10 sene müddetle er
telenmesi Kanunu vardır; oradaki borçları da 
% 3 faizle kabul ettiniz. 

Sonra, turistik tesisler için % 1,5 faizle kre
di verilir. Hacettepe için % 1,5 tan kredi veril
miştir. Yunanistan'da verilen kredi % 4 e ka
dar ve hattâ bâzısı daha küçük faizlere düşmek
tedir. 

Binaenaleyh, Sayın Komisyonumuz % 5 fa
izi % 3 yaparsa, zannediyorum son derece uy
gun bir madde getirmiş olacaktır. Sayın Tica
ret Bakanımız temin ettiler, ama burada da 
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söylerlerse son derece memnun olacağım. Bu 
kredi vermede plasman tahdidine tabi olmama
lı; «pluâsman yok» deyip istiyen bağcılarımız 
krediden mahrum edilmemelidir. Esasen, Zira
at Bankamızın büyük bir gayret içinde olduğu
nu biliyorum; o bölgedenim, Manisa'danım, bu
nun için biliyorum. Ama, plasman tahdidine ta
bi olmaksızın bu kredilerin verilmesinin açık
lanması dahi, kanuna bir kuvvet getirecektir. 

Sayın Komisyondan ve Sayın Bakanımızdan 
bu konuda bir açıklama yapmalarını istirham 
ediyorum. 

~ Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu önerge

ye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Sayın Burhanettin Asutay'ın önergesini oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Bağcılığımızın modern

leştirilmesi ve kalkındırılması hakkındaki ka
nun teklifinin 1 nci maddesinde, Geçici Komis
yonun faizin % 5 nislbetini öngören teklifinin 
% 4 e indirilmesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Burhanettin1 Asutay 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz öner
genizi izah ediniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Mü
saade ederseniz buradan arz edeyim Sayın Baş
kan1 : 

Sayın Mustafa Ok, önergesi münasebetiyle 
durumu detaylariyle arz etti. % 3 faizin biraz 
az olduğu düşünülebilir. Komisyon Başkanı da 
biraz evvel ifade etti. Tüm vatandaşların raha
ta kavuşabilmesi bakımından müesseseler bir 
mesken yapabilmek için % 4 ten üstün bir faiz 
vermemektedir. 8 000 lira parayı faizle alsa, 5 
sene ödeme muafiyeti olduğuna göre, buna 
2 210 liralık bir faiz eklenmektedir. 8 000 lira 
da 10 210 liraya yükselmektedir. 15 sene içinde 
bu almış olduğu 8 000 lira, 7 000 liralık bir 
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faiz ödemek g-ibi bir mükellefiyet yükler. Bu 
bakımdan % 4 faizin Yüce Meclisçe kabul edil
mesini arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Turhan özgüner'in önergesini okutu

yorum. 
Sayın Başkanlığa 

Teklifin 1 nci maddesinin. 1 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 

Madde 1. — «Bölgenin özelliğine göre 
bağcılığın modernleştirilmesi ve verimin artırıl
ması için bağcılar» denilecek, mütaakıp metin 
aynı kalacaktır. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Mustafa Ok'un ikinci teklifi, ikinci 

fıkra ile ilgilidir. 
MUSTAFA OK (Manisa) — önergemi geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
ikinci fıkra ile ilgili olarak bir teklifiniz 

daha var. «Bu amaçla 10 yıl devam etmek üze
re, her yıl...» 

MUSTAFA, OK (Manisa) — Bir evvelkinin 
oylanmasını istirham ediyorum. Bunu geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Bunu geri alıyorsunuz. Öteki
sini muameleye koyacağız. 

«ikinci fıkra : Birinci fıkrada adı geçen Do
natım ve Tesis Kredileri plasman tahdidine bağ
lı olmaksızın ödenir.» diyorsunuz ki, bunu izah 
ettiniz. 

Bu önergeye komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Hayır, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi komisyonun önergesini tekrar okuyup, 
1 nci madde olarak oyunuza sunacağım. 

(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklifini 1 nci 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anıda saat 19,00 u 
geçmiş bulunmaktadır. (A. P. sıralarından «Ka
nunun görüşülmesini bitirelim, az kaldı efen
dim» sesleri). 

Efendim, görüşmeyi bitirmek biras da arka
daşların Başkanlığa göstereceği yardıma bağlı
dır. Çünkü şunu arz edeyim; her madde üzerin-
de en as 3 - 4 arkadaş hem söz almış ve hem de 
pekçjok önerge verilmiştir, Binaenaleyh, bu du
ruma göre kanun teklifinin görüşülmesini biti
rebilmek biraz şüpheli gözüküyor. Ama, «Bir 

«Madde 1. — Fıkra 1 : Bağcılığın modern
leştirilmesi için, bağcılara % 5 faizli âzami 15 
yıl vadeli, projeye dayalı, kontrollü kredi veri
lir.» 

BAŞKAN — Bu önergede Sayın Mustafa 
Ok'un önergesinin aynıdır ve biraz evvel red
dedildi. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yanlış efen
dim. Ben, maddeyi kısaltılarak umumileştiriyo-
rum. Yani, «yüksek sistem» deyimi kaldırarak, 
maddeyi, umumileştiriyorum. 

BAŞKAN — «Yüksek sistem», deyimi var. 
Evet, 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyc-rıız. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Âdil Yaşa'nm önergesini okutuyo

rum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanım teklifinin 1 nci 
maddesinin ilk cümlesinin, aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sürt 
Âdil Yasa 
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madde daha okuyakm da müzakereye devam 
«delim», yahut «Bir saat müzakereyi uzatalım» 
eersiniz. Müsaade ederseniz, saat 19,30 a kadar 
devam edelim efendim. («19,30 a kadar çalışa
lım, muvafıktır» sesleri) Görüşmeye devam edi
yoruz. 

Şimdi 2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — Bağcılara açılacak krediler 

Tarım Bakanlığı Teknik Ziraat Teşkilâtınca 
onaylanan projelere istinaden verilir. Tarım 
Bakanlığı projelerin uygulanmasında bağcılara 
gerekli teknik yardımlarda bulunur. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde Sayın 
Hilmi işgüzar, buyurunuz efendim. (A. P. sıra
larından, «Konuşulmasın da çabuk bitirelim» 
Besileri). 

Efendim, söz alan arkadaşa söz vermemek 
,rreya verilmiş, olan önergeyi muameleye koyma
mak Başkanlığın yetkisinde değildir tabiî. O 
bakımdan arz ettim M, hem çok söz alan var ve 
hem de çok önerge var. 

Sayın İşgüzar buyurunuz efendim. 
H1UM1 İŞGÜZAR (Sinop) — Zaten 5 daki

ka süre ile sınırlı olduğumuza göre uzatmıyoruz 
demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci madde yerinde
dir. Yalnız, bizim kendi anlayışımıza göre 
müphemdir. 

Bağcılara açılacak kredilerin kontrollü kre
di olmasını yerinde görüyoruz. Ancak, kredi
lerin verilmesini, Tarım Bakanlığına bağlı Tek
nik Ziraat Teşkilâtının onaylamasına bırakıyo
ruz. Ama bu projeler nasıl hazırlanır, hangi 
esaslara göre hazırlanır? Bu hususlar madde
de yer almadığı için, kanaatimize göre, tatbi
katta çok büyük müşkilâtla karşı karşıya ka
lınacaktır. 

Bu yönüyle biz, kanunun yürürlüğünü üze
rine alan Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken ha
zırlanan bir yönetmeliğin esaslarına göre bu 
projelerin hazırlanmasını ve Tarım Bakanlığının 
bu projeleri, Ziraat Teşkilâtı tarafından onay
landıktan sonra verilmesini istiyoruz. Bu be
nim şahsi görüşümdür, hakkımdır. Milletvekili 
olarak Yüce Başkanlığa bu hususta bir önerge 
eriyorum. Kabul edip etmemek Büyük Millet 
Meclisine aittir. 

Saatlerce konuşulan meseleler üzerinde biz 
dinlerken, sizlerin de bu 5 dakikalık zaman için-
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de bir milletvekilinin hakkı olan sözünü kullan
masına müsaade ve müsamaha etmeniz icabe-
der. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-

tiyen yok. Yalnız önergeler vardır. Bir tane de 
şimdi arkadaşımız veriyor. 

Sayın Mustafa Ok, 2 nci maddenin sonuna 
yeni bir fıkra eklenmesini istiyor. Teklifini oku
tuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kanun teklifinin 2 nci maddesinin sonuna 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

Madde 2. — 2 nci fıkra; «Bağların modern-
leştirilmesinde ve modern bir tarzda işletilme
sinde kullanılacak makina, traktör, zirai ilâç 
ve malzemenin standart ve ucuz bir şekilde sağ
lanması için Devlet gerekli tedbirleri alır.» 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmı
yor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hilmi İşgüzar'm önergesini okuyo
rum; 

«Madde 2. — Bağcılara açılacak krediler, 
Tarım, Ticaret ve Maliye Bakanlıklarınca hazır
lanan yönetmeliğe göre projelerle tesbit edilir 
ve Tarım Bakanlığı Teknik Ziraat Teşkilâtınca 
onaylanan bu projelere göre verilir. Tarım Ba
kanlığı projelerin uygulanmasında bağcılara 
gerekli teknik yardımda bulunur. 

Yönetmelik kanunun meriyet tarihinden iti
baren 6 ay içinde hazırlanır.» 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyor, 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden-

eler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
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Madde 3. — Bağcılığın modernleştirilmesi 
için açılacak krediden ihracattık yaş ve kuru 
üzüm yetiştiren bağ sahipleri ile bu maksat için 
yeniden bağ dikenler öncelikle yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler? 
Sayın Şinasi Çolakoğlu buyurun. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gazinatep) — De

ğerli arkadaşlarım; 
Yüksek Plânlama Teşkilâtının bağcılığımız 

konusunda bir tavsiyesi var; bağcılığımızın ih
racattık üzümlerle birlikte ilk ve son turfan
dacılığa da yönelmesini salık veriyor. Onun için 
maddenin metnine ühracatlık veya ilk ve son 
turfanda üzüm yetiştirenlere» tâbirini koyar
sak Devlet Plânlama Teşkilâtının da tavsiyesine 
uymuş oluruz. 

Bunu hatırlatır, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Üzüm, Türk köylüsü için hemen hemen buğ

day değerinde bir gıdadır. Üçüncü maddedeki 
«İhracattık» kelimesinin kaldırılarak daha şü
mullü bir mahiyetin maddeye verilmesini uygun 
görüyorum. 

G-ünün bu geçmiş saatini de nazara alarak 
fazla vaktinizi almıyacağım, Bu «ihracatlık» 
kelimesi kaldırıldığı takdirde maddenin daha 
uygun olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-

yen?.. Yok. 
Yalnız bir değişiklik önergesi vardır, oku

yorum; 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddedeki «ihracattık» kelimesinin 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Nevşehir Milletvekili Konya Milletvekili 

Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmı
yor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — izah 
edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. Çok sarih Sayın Ba-
şer, ama buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Biz bu kanun teklifini bölgecilikten çıkardık, 
Türkiye'ye şâmil ettik. Sorarım size; bugün 
tç - Anadolu'dan çıkan üzümün hangisini ya
bancı memleketlere ihraç edecek durumumuz 
var? Bu bakımdan yukardaki maddelere uy
gunluk bakımından, «İhracattık» ı çıkaralım. 
Beride ihtilâfa meydan vermesin diye biz bu 
teklifte bulunduk. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye (katılmıyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkan; 
Bu kanun günün kanunu değildir. İstikbale 

muaftır. Bugün Orta - Anadolu'dan yaş üzüm 
ihraoedihnez, ama istikbalde ihraoediltebileoek 
hale gelecektir, İstikbal© mıuzaftır. Onun için 
Sayın Başer'in önergesine fkaMmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuzla sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyienler... Kabul ediılmemişıtir 
efendim. 

3 ncü maddeyi oyunuma sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul ©tmiyenler... Kabul ediihniştiır. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Mıaddıe 4. — Bağcılar projelere dayalı olarak 

«aldıkları bu kredileri proje v© gaye dışında kul
lanamazlar. Kullandıkları tekdirde, aldıkları 
İkredilere vâdieleri beMemilıneden muacceliyıet 
verilerek tahsili edilir. 

Yüksek sisteme göre bağ tesisi tesis kredisi 
ajanlara 5 yıllık ödemesiz süre tanınır ve on 
esSt şekilde taksitte tahsil ©dili/r. 

BAŞKAN — Komisyon maddenin 2 nci fik-
rasmın şu şekilde değiştirilmesini teklif ediyor. 
Bunu da önceden bilginiz© sunuyorum. 

4 ncü maddenin 2 nöi fıkrasının aşağıdaki 
rekilde değiştirilmesini saygı ile arz ©derim. 

Komisyon Başkanı 
İbrahim Aytaç 

«Yüksek sistem veya yatıjk sûıstem© gör© bağ 
tesisi, tesis knediısi alanlara 5 yılık ödeme
siz süre tanınır ve 10 eşit şekilde taksiti© tah
sil edilir.» 

Madde üzerinde Sayın Şinasi Çolakoğlu. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Ben 

de bu konuya dokunacaktım. Vaz geçtim 
efendim. 
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BAŞKAN — Siz vaz geçiyorsunuz. Başka 
söz istiyen?. Yok. 

Şimdi Sayın Hayrettin Uysal'in önergesi; 
Görüşülmeke 'bulunan kanunun 4 ncü mad

desinin 2 nci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ©derim. 

Hayrettin Uysal 
iSakarya 

«... Çeşitli sistemlere ya da yüksek sisteme 
göre bağ tesisi, tiesiiıs jkredisi ıalanlana 5 yıllık 
ödemesiz ısüre tanınır ve 10 eşit şekilde taksitle 
tahsili ediüir.» 

Sayın Uysal sizinki Komisyonun teklifi ile 
aynı değil mi efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aynı, 
ama daha açık, ileriye daha yönelk. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Turhan özgüner'in teklifi; 
«Madde : 4. — Fıkra : 2 Yüksek sisteme 

göre bağ tesisi kredisi alanlar 5 yıllık ödeme
siz süre tanınır. Kredinin tahsili bu 5 yıllık sü
reden sonra başlamak üzere 10 yıl içinde 10 
eşit taksitle yapılır.» 

Komisyon katılıyor mu efendim 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyor efendim. Ay
nı şey. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunyorum; kabul eden

ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Adıyaman, Sayın Yaşa ve Sayın Kı
lıç'in önergelerini okuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanununun 4 ncü mad

desinin 2 nci bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu kanuna göre tesis kredisi alanlar 5 yıl
lık ödemesiz süre tanınır.» 

Zeki. Adıyaman Âdil Yaşa 
Adıyaman Siirt 

Mehmet Kılıç 
Gaziantep 
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| Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden

ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Hüsamettin Başer'in önergesini okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmelvte olduğumuz teklifin 4 ncü 

maddesinin 2 nci bendindeki «Yüksek sistem 
veya yatık sisteme göre bağ tesisi tesis kredisi 
alanlara 5 yıllık ödemesiz süre tanılır» şeklinde 
olmasını arz ve teklif ederim. 

Hüsamettin Başer -
Nevşehir Milletvekili 

Bu teklif şimdi reddedildi efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko

misyon, «Yüksek sisteme göre» diyor. Biz oraya 
«Yatık sistem» ibaresini de koyuyoruz. 

BAŞKAN — Efendim ibarelerde belki fark 
olabilir. Onun için ya geri alınız yahut ısrar 
ediyorsanız oylatalım. 

Şimdi Komisyon teklifine sıra geliyor. O 
zaman madde şöyle oluyor; 

«4 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 

Komisyon başkanı 
ibrahim Aytaç 

Yüksek sistem veya yatık sisteme göre bağ 
tesisi, tesis kredisi alanlara 5 yıllık ödemesiz 
süre tanınır ve 10 eşit şekilde taksitle tahsil edi
lir.» 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ta
mam düzeltilmiş. Biz de bunu istiyorduk. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo-
! mm. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
4 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz bu de

ğişiklik önergesi ile birlikte oyunuza sunuyo
rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Kredi dağıtımında 30 dönü
me kadar olan küçük bağ işletmelerine öncelik 
verilir. 

3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun hükümlerine göre teminata bağlanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
I AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkan; 

- . 8 
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Burada 2 nci fıkrada, «3202 sayılı» nın ba
ğına «Krediler» kelimesinin gelmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet efendim orada bir cümle 
düşüklüğü var. «Krediler» kelimesi oraya ko
yulmalı. 

Şimdi madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Yalnız önergeler var. Mustafa Ok'un bir 

önergesi var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bağcılık Kanununun 5 nci maddesinin 2 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Mustafa Ok 
Manisa 

Madde 5 . - 2 nci fıkra: «3202 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
hükümlerine göre teminata bağlanır. Arazisi
nin ipotekli olması bağcıların bu krediden ya
rarlanmalarına engel değildir.» 

MUSTAFA OK (Manisa) — Kısa bir açık
lama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Değerli arka

daşlarım; 
Eğer arazileri veya bağları ipotekli olanla

ra bu kredi ver'ilmezse Yüce Heyetiniz bilmeli 
ki, bu krediden yararlanacak çok az bağcı var
dır. Bağ bölgesine gittiğinizde sorunuz; tapu
ların % 95 i Ziraat Bankasının çelik kasaların-
dadır. Binaenaleyh daha evvel bağa ipotek tesis 
edilmişse bu krediden yararlanamazsa, bu ka-
Bundan yararlanamazsa sadece varlıklı ve ban
kaya borçlu olmıyan kişiler bundan yararlana
bilir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Böyle bir 
şey yok. üzerine 2 nci defa kredi alabilir. 

MUSTAFA OK (Devamla) —- İpotekli oldu
ğu halde bu krediden yararlanacağı hususu, 
sayın Komisyon Başkanımız veya Hükümet 
temsilcimiz tarafından açıklanırsa mesele kal
mamış olacak. Yalnız bilelim ki, bütün bağcı
ların bağları ipoteklidir. 

iSaygılanmla. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

Bu ipotek tesisi olduğu halde munzam bir 
ipotek veya teminat alınmaması için Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğünün hali hazırda ge-

I belgesi, talimatı vardır. Tatbikat da bu şekil
dedir. 

ikraz kabiliyeti olan her bağcı buradan aynı 
ipotekle bu tesis kredisinden yararlanacaktır. 
tesis yapıldığı zaman bağlar yüksek siste
me veya yatık sistemde modernizasyona gi
dildiği zaman bağ dolayısiyle kıymetlenecektir. 
Kıymetlendiği zaman da gayrimenkulunun kıy-
neti artacak ve ipotek miktarı da dolayısiyle 
yükselecektir. Onun için böyle bir sarahatin 
buraya konulmasına Komisyon katılmıyor. 

Yalnız maddede bir hususu da arz etmek is
tiyorum; kredi dağıtımında «30 dönüme kadar» 
deniyor. Bunun Türkiye'nin bölgelerinde ayrı 
ayrı ölçüleri vardır. Onun için bunun dekar ola
rak değiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, Komisyon 
Başkanının bu açıklaması sizi tatmin ediyorsa 
önergenizi geri verelim efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Beni tatmin 
etti, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN —.Peki, önergenizi geri veriyorum. 
ıBir önerge var okuyorum; 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 5 nci maddesi

nin son fıkrasının aşağıda arz edildiği gibi de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Hamdi Hamamcıoğilu 
Afyon Karahisar 

«Verilecek krediler» diyorsunuz. Komisyon 
Başkanı zaten burada bir cümle düşüklüğü ol
duğunu ve «3202 sayılı» diye başlıyan 2 nci fık
ranın başına «krediler» kelimesinin gelmesi ge
rektiğini söylemiş idi. İlle «Verilecek krediler» 
diye yazılmasında ısrar ediyor musunuz? 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi
sar) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Peki. önergenizi geri alıyor
sunuz. 

Şim'di Sayın İbrahim Aytaç, bu «30 dönüm» 
ile ilgili bir beyanınız oldu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Bâzı yerlerde dönüm 45 adım X 45 adımdır. 
Bâzı yerlerde 40 adım X 40 adımdır. Bu ölçü 
bölgelere göre değişir. Onun için dekar olursa 
sarahat kesbeder. Bunun için söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, bu basit bir iba-
I re değişikliği değil. Bu maddenin esasına mües-
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sir bir değişiklik teklifi. Hiç olmazsa bir öner
geniz olsa bu hususta da onu oylatsam. Böyle... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu sarahaten dönümü bin metrekare ola
rak kabul etmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHÜM 
AYTAÇ (Bahkesir) — Peki Sayın Başkan, dö
nüm olarak kalsın. Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. O takdirde efen
dim söz söylemeye imkan yok. önergeleri oy
luyoruz. Maddeleri oylıyacağım. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, bir hususu arz edeyim. 

Avukatlık hayatında bu dönüm meselesinin, 
atik ve cedit şeklinde 2 500 ve 1 000 metreka
re olarak tatbikatta birbirine karıştırıldığı çok 
vâkıdır. Bu itibarla bunun, Komisyon Başkanı
nın teklif ettiği şekilde değiştirilmesinde çok 
fayda vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı 
teklifini geri aldı. 

Şimdi, 5 nci maddeyi 2 nci fıkranın başına 
bir «kre'diler» kelimesi ilâve edilmek suretiyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeye geçmeden önce yeni bir 6 nci 
madde ilâvesini teklif eden bir önerge var, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcı

larımızın kalkındırılması hakkında kanun tek
lifinin» 5 ve 6 nci maddelerinin arasına aşağıda
ki maddenin alınmasını saygiyle öneririm. 

Adil Turan 
Uşak Milletvekili 

«Madde 6. — Ticaret Bakanlığınca hazırla
nacak yönetmelik gereğince : 

özel amaçla yeniden bağ dikmek ve mevcut 
bağlarını daha verimli duruma getirmek isti-
yenler de, bu kanun hükümlerinden faydalanır
lar.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öner
geye? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkanım; yu
karda 1 nci maddede bu var zaten ihata edi
yor. Onun için bu madde teklifine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, acaba öner
genizi geri alır mısınız 

I ADİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, bu 
iki madde arasında bir çelişki gözüme çarptı. 
Müsaade ederseniz açıklıyayım. 

Burada «İhracatçılık» kelimesinin önce tari
fini yapmak gerekir. «İhracatçılık» kelimesinin 
tarifini yapınca, 3 - 5 dönümlük bağı olan va
tandaşa yardım etmiyeceğiz, demektir. Bu yönü 
ile evinin önünde 3 - 5 dönümlük, gözü. gibi 
baktığı bağına kredi veremiyeceğiz demektir M, 
bu sakıncayı önlemek için bu maddenin girmesi 
gerekir. Orada çelişki var Sayın Başkanım. İh
racatçılık, kelimesinin yanında... 

BAŞKAN — Sayın Turan, o madde geçti 
efendim. 

İDİL TURAN (Devamla) — «30 dönüm
lük» var. 3 dönüm bağı olan bir şahıs «İhracat
çılık» deyimi ile karşılaşır ve kredi alamazsa ne 
cevap verilir 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmadı
ğını beyan ediyor önergenize. 

Sizin açıkilıamıanız da zapta geçmiştir. Şimdi 
di Komisyon bu önergeye katılmıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiiyenler... Kabul1 edilmemiştir. 

Bu 'arada bor geçici madde teklif eden öner
ge vardır, okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
Konuşulmakta olan kanun teklifine aşağı

daki geçici maddenin eklenmesini iarz ve teklif 
ederim. 

Mustafa Orhan Daut 
I Mandisıa 

- «Geçici madde : Bu mevzuda TürMye Cum-
nuriyeti Ziraat Banjkası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerince verilmiş kredilerinde de % 5 faiz 

I tatbik edilir.» 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
MUSTAFA ORHAN DAUT (Manasa) — 

İzah edeyim efendim. 
I BAŞKAN — Beyefendi, Komisyon katılma-
I diktan sonra vereceğiniz izahatın pek faydası 

alacağına kaaııi değilim. Israr ediyorsanız bu
yurun. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — Sa-
I yın Başkan, 1967 de başlamıştır bu kredi. Bağ-
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ollara verilmektedir ve % 7 üzerinden verilmek-
ıtedir. Bu sene alan bağcılar, §u kanundan bir 
hafta evvel lalan bağcılar % 7 faiz ödiyecektir, 
1 hafta sonra alan bağcı ise % 5 faiz ödiyecek-
tdr. Bu dısıe bir haksızlığı getiriyor, adaletsiz
liğe sebebolacaktır. (A. P. sıralarından «ye
nildik getiriyor» sesleri) 

BAŞKAN — önerge sahibinin açıklamasın-
dan sonra Komisyonunuza telkrar soruyorum; 
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
AYTAÇ (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-
tii'. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun yayımlandığı tarih

te yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Bu kamunu Tarım, Ticaret 

ve Maliye Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişltir. 
Tekliftin tümü üzerinde lehte veya aleyhte 

söz istiyen? 
Lehte Sayın Hayrettin Uysal, buyurun »efen

dim. 
Sayın Başer, istiyorsanız size de kullanaca

ğınız oyun rengini beyan "etmek üzere söz ve
reyim. 

HAYRETTİN UYSAL (Salkarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Manisa Millet
vekili Mustafa Ok ve 12 arkadaşının, bağcılığı
mızın modernleştirilmesi ve bağcılarımızuı kal
kındırılması hakkında vermiş olduğu jkanun 
teklifi, esasen yalnız bir bölgeyi hedef almış ol
makla birlikte, burada yapılan değişikliklerle, 
büyük ölçüde Türkiye'deki bütün bağcıları ve 
'bağcılığın modernleştirilmesi hususlarım kapsa
mış bMİunuyor. Yalnız, bdjr temennam var, 
onu burada belirtmek isterim. 

Bu modernleştirme faaliyetlerinden, bu ka
nundan İstifade, yararlandırılma işi yapılırken, 

bölgelerarası denge dikkatle göz önüne alınma
lı ve bu krediler bağcıhğımızın hem Ege Böl
gesindeki bölümüne, hem İç Anadolu'da|ki bölü
müne, hem Güneye, hem Marmara bölgesine 
iyi bir şekilde verilmek suretiyle, adaletli 
bir şekilde verilmek suretiyle bütünü ile 
Türkiye'nin bağcılığının modernleştıirümesi ve 
kalkındırılması planlanmalıdır. O balkımdan, 
kanunun kabul edilmesinden sonra uygulama 
yapılacağına göre, Ticaret Bıajkanlığının bu ko
nuda dikkatini çeker ve bu kanuna şahsım adı
na olumlu oy vereceğimi ifade ederim. 

Memleketimiz için, Türk bağcılığı için, şim
dilik daha ilerde, daha büyük imkânlar çıktığı 
zaman, daha birtakım, farklı girişimler gerektir
diği ana (kadar bu kanun bugünün (ihtiyacını 
karşılayacak ölçüdedir, teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, kullanacağınız 
oyun rengini belli etmek üzere buyurun efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Niğde) — Sayın 
Başkan, değeri milletvekilleri, Sayın Başka
na evvelâ söz verdiği içtin teşekkür ediyorum. 

Bugün Türkiye'de büyük bir vatandaş küt
lesi geçimini bağcılıktan »ağlamaktadır. Ve ma
alesef bu çok önemli konu bugüne kadar ele 
ahnmamıştır. Yüce Meclis kabul etmdış olduğu 
bu (kanunla, Türk çiftçisine, bağcısına büyük 
bir hizmet getirmiştir, bu bakımdan bu kanu
nun Türk Milletine ve Türk bağcılığına hayır
la olmasını diler ve oyumu beyaz olarak kulla
nacağımı arz eder, saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif 
Meclisimizce ^abul edilmiştir. 

Gündemde bugün için görüşülecek başka bir 
madde olmaması ve vaktin de gecükmfiş, olması 
doîıayısiyle, 3 Haziran 1970 Çarşamba günü saat 
15,00 te yapılacak T. B. M. M. Birleşik toı^lan-
tısmdan sonra toplanıımuak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

94 NCÜ BİRLEŞİM 

2 . 6 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

IJ 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Türikiye Elektrik Kurcumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
Maliye, Enerji, ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numara
lı Geçici Komisyon raporu (1/154) (S. Sayısı : 
JJ21) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(ıS. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun ile Cum
hurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (1/210) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 1 e 1 nci ek) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1364) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 .1970) 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve M arikadagının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri teslbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : '16 . 5 . 1970) 

4. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

5. — 930 sayılı Tasarruf bonoları ihracı; 
hakkındakb Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet Sena
tosu 1/109 ) (Millet Meclisi S. Sayısı : 104 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1411) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

7. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları '(Millet Meclisi 5/2; Oumhu-



riyet Senatosu 4/68) ((Millet Meclisi İS. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet İSenatosu 4/69) (Millet Meclisi (S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. 'Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbiı 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda (görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet 'Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

10. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm,, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) ((Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 

2 — 
I Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı ; 

27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 
3. — Van'ım Gürpınar ilçıesi Hoşap bucağı 

Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'dem olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Ulufcöylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu • kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 

I 45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka-

| daşmın, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 



Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Oevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomiısıi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vıatandaşlarla vatandaş olmıyam 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Asık erlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli • ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

8 — 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, Bağcılığımızın modernleştirilmesi 
ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında kanun 
teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/193) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1970) 

16. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

17. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz-
gün&ş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

18. •—• Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi haJkkında 'kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri (komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

19. — Buma Milletvekili Kasım önadım/m, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 

20. — İstanbul Milletvekili Nuıii Eroğan'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 



sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

21. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

22. — G cnelkurımay Başkanının görev ve| 
yetkilerine ait kanun tasarısı ve Anayasa, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 20 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/181) (iS. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1970) 

X 23. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/157) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1970) 

X 24. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Ku
ruluşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/83) (;S. Sayısı : 135) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

25. — Millî Savunma Bakanlığı görev, yet
ki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3 er üyeden kurulu 20 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/182) (S. Sayısı : 131) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 5 . 1970) 

26. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 27. — Sendikalar Kanununun bâzı mad.de-' 
lcrinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin 

(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kuşum maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

i kanun teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/194, 
2/84, 2/140, 2/287) (S. Sayısı: 133) (Dağıtma 
tarihi: 12 . 5 . 1970) 

X 28. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma,, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

29. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

-30. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad oları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

31. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Sölfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, ;Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zckcriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (iS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

32. — Turgutlu'nun Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin ISokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

http://mad.de-'
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33. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırathoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı (Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) >(S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

34. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 35. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 36. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
şının Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi • 26 . 5 . 1970) 

38. — Osman Salmankurta vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor

ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

39. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu îslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 .1970) 

40. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 41. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 42. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, 'Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, (Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı : 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 43. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 .1970) 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 115 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 arkadaşının, Bağcılığımızın 
modernleştirilmesi ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkında ka

nun teklifi ve 18 numaralı geçici komisyon raporu (2 /193) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcılığımızın kalkındırılması 'hakkında kanun teklifimi/, 
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak takdim, kılınmıştır. 

'Gereğine müsaaldelorinizli saygılarımızla rica o'dcriz. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

îzmir Milletvekili 
Talât Orhan 

Denlizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli 

Manisa Milletvelkil i 
Muammer Erten 

İzmir Millet vaki 11 
Coşkun Karagözoğlu 

İzmir 'Milletvekili 
S. Adalan 

Aydın MilletvekJili 
Mehmet Çelik 

Denizli Milletvekili 
tlhan Açıkalm 

îzmlir Milletvekili 
M. Hulusi Çakır 

Manisa Senatörü 
Doğan Barutçuoğlu 

îzmir Millet vekil i 
Şeref Bakşık , 

Konya Milletvekili 
Mustafa Üstündağ 

, GEREKÇE -

Bağcılık sorunu üzenine eğiliniklliğinlde bağcılığımızın ve bağcılarımızın ison denecöde güç. du-
rumlda oldukları anlaşılır. 

Maliyet 'yıldan yıla yÜkseJldiği geçim şartları ağırlaştığı halde çekiıtdeksiz kuru üzüını dört 
yıldır ımustalhsılm elinden aynı fiyatla .alınmaktadır. Maliyetin günlden güne artmasına karşılık 
verimin ve fiyatın düşük 'olması yüzünden bağcı emeğinlin karşılığını alamadığı için Ege ıbülgesin-
de bağlar sökülmeye başlamıştır. Bu hal ıdevam ettliği taJkdrilde uzman kişilerin söylediklerine 
görie 10 yıl ısonra üzüm ithal elden memleket haline gelmemiz mümkündür. 

Nitekim çekiıUelksiz kuru üzümde »dekar basma verim ortalama olarak AmerikaVla 500, Yuna-
nlistan ve Avusturalyalda 400 kilo ollmasına karşılık Türkiye ide 'dekarından 1965 yılında 144, 
1966 yılında 98, 1967 yılında 120, 1968 yılmtia Ida 134 kilo kuru üzüm alınaibilmiştir. Bu Kayı
lan yılların hiç/birlinde bağcı bağa harcadığı parayı geriye alalbiışimiş değildir. 

Bağcının masrafını kurtaraibilmesi için dekarınUan asgari 250 klilo Iküru üzüm alması gerek
mektedir. Turgutlu'da (Manisa) yüksek sisteme alınmış bir bağdan 1968 yılında 'delkanınJdan 1 133 
kilo kuru üzüm alınmıştır. 1969 yılında Manisa'da geniş (bir 'bağ kesimini sioğuk vurmuştur. Aynı 
bağın yerfde olan asmalarından sioğuk vurlduğu için 'dekarından 50 kilo alınmış iken yüksek sis
teme lalıınmış diğer yarısından Idekar başına 850 kilo üzüm alınmıştır. 

Yüksek sistemce, ibağlarm, ıSoğuktan kurtulmaısınJdan, 'verimin yüksek olmasından başka mali
yet de düşüktür. 

9 No.lu kuru üzümlün ibirkaç yıldır tavan (en yüksek fiyat) fiyatının 227 kuruş olmasına kar
şılık resmî rakamlara göre maliyeti 196'6 yılında 29'8 kuruş, 1967 yılında 198 kuruş, 1968 yılında 
212 kuruşu bulmuştur. 
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Bir ülkede dekar basma verim 150 kilonun altına düşerse o ülkede bağcılık, (kuru üzüm yıl
larca maliyetin altında satılırsa o ülkede bağcılar ciddî bir bunalım içimde demdktir. Devlet bu 
ndktada bağcılığa ve bağcılara karşı kayıtsız şar tısız kalamaz ve kalmamalıdır. 

Bağlar 1966 yılında soğuktan ciddî zarar 'görmüş ve dekar 'başına ortalama verim 9$ kiloya. 
düşmüştür. 

M;alhsullüıı iyi olduğu. soğuk vurmadığı yıllarda bağcı yağmur tehlikesi karşıısındadır. 1966 
yıiınlda 16 040 ton, 1967 yilınıda 37 440 ton kuru üzülm yağmur altında (kalmıştır. 1967 yılmlda 
yağmur yemiş olan 37 440 ton kuru üzüm yıllık ihraç miktarımızın yansını teşkil etmektedir. 

227 kuruş olan 0 numara kuru üzüm sergide yağmur yeniliş ise müstahsilin elinden TARİŞ 
tarafından 197, tüccar tarafından 140 - 160 kuruş arasımda alınmaktadır. 

Bu kanun teklifinin kabulü ile bağcılığımız modernleştirilmiş ve bu suretle önemli bir döviz 
kaynağıımız korunmuş ve geçimini bağcılıktan teinin eden milyonlarca vatandaşımızın alınteri 
değeriendirilmliş olacaktır. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

M adide 1. — Bağların yüksek silsıtieme alınması ile bağlar «loğufctan korunmuş olta*. Kalite ve 
verimin yükselmieısline karşılılk maliyet düşer, sergideki üzümler yağmurdan korunmuş olur. Bağ
cılarımızın modern bir sistemi uygulıyaîbilmeleri için ıdlüşük faiz ile uzun vadeli krediye ihtiyaç
ları vardır. 

MaJdlde 2. — Bağcılıkta yüksek ısfeteimin ucuz ve .standart bir şekilde realize edilebilmelsii için 
bu faaliyetin devletçe yapılması veya yaptırılması zorunludur. 

Madde 3. •—• İhracata yönelmiş bir üretim teşvik edilmiş oUur. 
Madde 4. — Kredinin bağcılığıımızm modemle girilmesi münhasır maksadı (için kullanılması 

sağlanmak istenmiştir. Yeni yetiştirilen bağlardan, dikiminden itibaren 4 meü sene ımaihsul alın
maya başlanmaktadır. 

Geçici Komisyon Raporu 
Millet Meclîsi 

Geçici Komisyonu 8 . 4 . 1970 
Esas No. : 2/193 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcılarımızın kalkındırılması hakkındaki (kanun teklilfii-
ni görüşmek üzere Genel Kurulun 19 . 1 . 1970 tarihli 27 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonumuzda adı geçen teklif, teşekküller ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmekle bera
ber, bâzı maddelerin değiştirilmesine ve ayrıca bir maddenin de (5) nci madde olarak ilâve
sine karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Edirne Edirne Adana 
t. Aytaç M. Harmanctoğlu V. Gülkm T. Topaloğlu 

Afyon Bolu Maraş Trabzon 
ıS. Mutlu H. İbrahim Cop V. Kadtoğlu A. Rıza Uzuner 

lamada bulunamadı. 
Balıkesir 

N. Nurettin Sandıkçıoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 115) 
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MANİSA MİLIMTTOKİLÎ MUSTAFA OK VE 

12 ARKADAŞININ TEKLİF! 

Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcıları
mızın kalkındırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Bağların yüksek sisteme alım-
ması veya yüksek ısiıstemde bağ yetiştirilmesi, 
sergi yenlerinin betonlamması ve üzerlerinin 
tente ile örtülmesi için bağcılara % 2 faizi geç
memek üzere 20 yıl vadeli kredi verilir. 

MADDE 2. — Bağların yüksek sisteme 
alınmasının, sergi yerlerinin betonlanmasımn 
ve tente tertibatının daha ucuz ve satndart 
bir şekilde yapılması ve bağların işlenmesi için 
Devlet gerekli örgütleri ve tesisleri kurar veya 
kurdurur. 

MADDE 3. — Bağcılığın modernleştirilme
si için açılacak krediden ihracatılık yaş ve 
kuru üzüm yetiştiren bağ sahipleri ile bu mak
sat için yeniden bağ dikenler öncelikle yarar
lanırlar. 

MADDE 4. — Bağcılar bu maksatla aldık
ları krediyi başka ihtiyaçları için kullanamaz
lar. Şarta uymıyanlarıın kredileri kesilir. Alı
nan kredi 4 ısene «sonra ödenmeye başlanır ve 
eşit taksitlerle ödenir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayınladığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Tarım ve Ticaret 
Bakanları yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Bağcılığımızın modernleştirilmesi ve bağcıları
mızın kalkındırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Bağların yüksek sisteme alın
ması veya yüksek sistemde bağ yetiştirilmesi, 
sergi yerlerinin betonlanması ve üzerlerinin 
tente ile örtülmesi için bağcılara % 5 faizli 
âzami 15 yıl vadeli projeye dayanan kontrollü 
kredi verilir. 

Tesbit edilen faiz haddi ile T. O. Ziraat 
Bankasınca bu tür kredilere uygulanmakta 
olan faiz oranları arasındaki fark mütaakıp 
bütçesinin Maliye Bakanlığı tertiplerine kona
cak ödenekten karşılanır. 

MADDE 2. — Bağcılara açılacak krediler 
Tarım Bakanlığı Teknik Ziraat Teşkilâtınca 
onaylanan projelere istinaden verilir. Tarım 
Bakanlığı projelerin uygulanmasında bağcılara 
gerekli teknik yardımlarda bulunur. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bağcılar projelere dayalı 
olarak aldıkları bu kredileri proje ve gaye dı
şında kullanamazlar. Kullandıkları takdirde, 
aldıkları kredilere vâdeleri beklenilmeden mu-
acceliyet verilerek tahsil edilir. 

Yüksek sisteme göre bağ tesisi tesis kredisi 
alanlara 5 yıllık ödemesiz süre tanınır ve on 
eşit şekilde taksitle tahsil edilir. 

MADDE 5. — Kredi dağıtımında 30 dönü
me kadar olan küçük bağ işletmelerine öncelik 
verilir. 

3202 sayılı T. O. Ziraat Bankası Kanunu
nun hükümlerine göre teminata bağlanır. 

MADDE 6. — Teklifin 5 nci maddesi 6 ncı 
made olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Tarım, Ticaret 
ve Maliye Bakanları yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 115) 




