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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt
nılmak üzere Birleşime son verildi.

(iazianteb Milletvekili Cemil Said Barlas'm,
Millî Korunma Kanununun 4048 sayılı Kanunla
değiştirilen 32 nci maddesinin birinci fıkrasının
(A) ve (B) bentlerinin yorumlanmasına dair
olan önergesinin 14 komisyondan ikişer üye alı
narak kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesi onandı.
14 . XI . 1947 Cuma günü saat 15 t e topla-

Başkanvekili
Trabzon Milletvekili
Haif Karadeniz

Kâtip
Konya Milletvekili
M. Adil Binal

Kâtip
Kocaeli Milletvekili
S. Pek

SORULAR
1 ığma gönderilmiştir.
3. — Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'ın,
Konya İlinin Kadınhanı ve İlgın ilçelerine yer
leşmek istiyen yurttaşlar hakkındaki sözlü sorusu,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir.

1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun. Rskişehir Belediye Başkanının yıllık ra
poru hakkındaki yazılı sorusu, İçişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir.
2. — Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'ın,
Haydarpaşa - Konya arasında işliyen yolcu tirenleri hakkındaki sözlü sorusu, Ulaştırma Bakan-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
tarih ve 5 sayılı Haftalık Karar cetvelindeki 385
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair
önergesi (4/51) (Dilekçe Komisyonuna).
Rapor
3. — Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Mart ve
Nisan ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını
İnceleme Komisyonu raporu (5/63) (Cündeme).

Teklif
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, 3135 ve 4440
sayılı kanunlara ek kanun teklifi (2/68) (Bütçe
Komisyonuna).
Önerge
2. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık
Eti'nin, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947
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BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Tevfik Fikret Sılay
KÂTtPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sait

Koksal

(İsparta)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DÎVANININ

KAMUTAYA

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
tezkeresi

rum:
11 . XI . 1947
Kamutaya
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo

-
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leri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır.
Kamutayın onamasına sunulur.
B. M. M. Başkanı
K. Karabekir
Malatya .Milletvekili Dr. Cafer Özelei 2 ay,
hasta olduğu için, 11 . XI . 1947 tarihinden iti
baren.
Malatya Milletvekili Tevfik Temelli 2 ay, has
la olduğu için, 11 . XI . 1947 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Teker teker oya arzedeeeğim.
Malatya Milletvekili Dr. Cafer özelçi 2 ay,
hasta olduğu için.
BAŞKAN — Kabul edenler... TCtmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Malatya Milletvekili Tevfik Temelli 2 ay, has
ta olduğu için.
BAŞKAN — Kabul edenler... TCtmiyenler...
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Kabul edilmiştir.
Efendim, Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz
Bekata'nm, Millî Korunma Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında bir teklifi
vardır. Geçen toplantıda bu teklif Adalet, Bütçe,
Ekonomi, içişleri, Maliye ve Ticaret Komisyonlarmdan seçilen beşer üyeden kurulu geçici bir
Komisyona verilmişti. Tasarı Heyeti Umumiyeye
geldikten sonra müzakere esnasında verilen öner
geler nazarı dikkata alınarak komisyona iade
edilmişti. İçtima senesi değiştiği için Adalet
Komisyonu tasarıyı iade etmiştir. Geçen oturum
da yine bu konu ile ilgili bir yorum önergesini
görüşmek üzere bir geçici kamisyon kurulması
tensip Duyurulmuştu, bunun da o komisyona ve
rilmesi için müsaadenizi rica ediyorum. (Muvafık
sesleri).

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. — Manisa Milletvekili
Yunus
Muammer
Alakant'ın, muhtaç çiftçiye dağıtılması gereken
tohumluk buğday hakkındaki sorusuna Tarım Ba
kanı Tahsin Coşkan'ın sözlü cevabı.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Bu sene soğuk, kuraklık gibi tabiî âfetler
sebebiyle buğday tohumluğu ihtiyacı karşısın
da kalan kazalar hangileridir? Bu kazalarca
tesbit ve talep olunan tohumluk miktarları ne
kadardır? Bu taleplere karşı ne kadar tohum
luk buğday tahsis olunabilmiştir
Bu tahsis
hangi şekillerde yapılmıştır1?
(Gelecek sene
aynen veya bedeli ödenmek suretiyle buğday
dağıtma, bankadan alacağı kredi mukabilinde
veya fiyatından iki kuruş indirilerek yapıla
cak dağıtımlar gibi).
Bu son şekillerde yapılması düşünülen yar
dım hakikatte büyükçe bir fayda sağlamadı
ğına göre tahsis edilen buğdayların topunu
gelecek sene ödenmek üzere muhtaç çiftçiye
dağıtılması daha uygun değil midir?
Sayın Tarım Bakanının sözlü olarak cevap
landırmasını istediğimi arzederim.
Manisa Milletvekili
M. Al akant
TARIM BAKANI TAHSİN ÇOŞKAN (Kas
tamonu) — Savın Manisa Milletvekili Muam

mer Alakant'ın şimdi okunan önergesiyle, Ta
rım Bakanlığı, bu sene muhtaç çiftçilere ne
kadar, nerede ve nasıl tohumluk dağıttığını
sormaktadır. Yalnız sayın arkadaşımın şimdi
okunan önergesinde kazalardan da bahsedili
yor. Bundan maksatları yalnız Manisa vilâye
tine mi, yoksa memleketin heyeti umumiyesi
ne de ait olarak mı bir izahı tazammun etmek
tedir? Bilmiyorum. l]er ikisini de nazarı dik
kate aldım, ikisini de cevaplandıracağım. Ken
dileri burada iseler söylesinler yalnız Manisa
hakkında mı "cevap vereyim
YUNUS MUAMMER A LAK ANT (Manisa)
— Bütün memlekete şâmil olursa daha tat
minkâr olur.
TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Sayın arkadaşlar; memleketimiz
geniş, iklimi muhtelif, her sene memleketin
bir yerinde soğuk, don, sel vesair âfetler olu
yor ve olacaktır. Binaenaleyh tohumluk mese
lesi bu memleketin esaslı derdidir ve o suret
le devam edecektir. Bunun hakkında alacağı
mız kararları bilâhara azedeceğim. Tarım Ba
kanlığı vaktnde illere bir tamim yapmış ve
(Bu sene mmtakanızda ne gibi âfet olmuştur
ve burada tohumluğa muhtaç olan çiftçiler
var mıdır?) diye sormuştur. 53 ilden cevap
gelmiştir ve bu 53 ilden istenilen tohumluk
miktarı 31 000 tondur. Bu muhtaç olan vatan
daşlar arasında geçen sene hakikaten soğuk-
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tan müteessir olan Manisa vilâyeti de vardır.
53 ilin hepsi aynı derecede muhtaç değildir.
Bazılarında az, bazılarında çoktur. Manisa da
çok olanlardan birisidir. Trakya da böyledir.
Ankara ve Orta Anadolu da böyledir. Bilmi
yorum illerin isimlerini okumaklığımı arzu
ederler mi?
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Mani
sa) —• İtayı r.
TARİM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Arkadaşla -im, üç nevi tohumluk tev
zii vaziyeti vardır. Bunlardan birisi, bu âfet
lerden zarar gören zürra, zarar »ördüğü zaman
Ziraat Bankasına müracaat eder. Ziraat Ban
kası kendi kredisinden çiftçinin muhtaç oldu
ğu tohumluğu verir. Fakat Ziraat Bankasının
bunu verebilmesi için evvelâ Tarım Bakanlığının
bu ihtiyacı tesbit ederek ilân etmesi ve niha
yet bankaya bildirmesi lâzımgelir.
ikincisi; 1928 denberi muhtaç çiftçilere to
hum ve para verilmiştir. Ve muhtaç çiftçilere
verildiği zaman bunun faizi yoktur.
Bir sene sonra ya nakten yatırılır veyahut
aynen verilir. Üçüncü bir şekil vardır: Çift
çinin elinde parası vardır, fakat iyi tohum
luk bulamaz, bunu da peşin alır.
Bu sene bu üç. meseleyi göz önüne alarak vi
layetlere bildirmiş bulunuyoruz. İlk müraca
atta 14 bin ton tohumluğun muhtaç çiftçilere
verilmesi için Ziraat Bankasına yazılmıştır.
Ziraat Bankası, kendi usulüne tâbi olarak çift
çinin kredisi var mıdır, yok mudur, geçen sene
den borcu var mıdır, yok mudur? Bunları tet
kik ederek tohumluk tedarikine başlamış, fa
kat bu, halkı tatmin edememiştir. Çünkü üze
rinde % t) - 7 gibi bir faiz vardır.
Eylül sonunda bu işe başladığımız halde
20 günden fazla bir zaman içerisinde memleke
tin heyeti umum iyesin de tam ve kâmil olarak ha
rekete geçmek imkânı elde edilememiştir. Bu
nun en tabiî yolu, zürraa ödünç olarak para
verme meselesidir, ödünç olarak verilebilme
si için de Ziraat Bakanlığı bütçesinde para bu
lunması lâzımdır. Halbuki bütçede bunun için
bir lira dahi yoktur.
Sayın arkadaşlarım, Köylü dendiği za
man akla mutlaka Tarım Bakanlığı gelir ve
çiftçinin ihtiyaçlarını temin eder zannedilir.
Halbuki krediyi veren Bankadır ve nihayet
Ofistir. Takdir buyurursunuz ki bugünkü ka-
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nun ve bugünkü vaziyete göre bu iki teşek
kül Hükümetin başka bir Bakanlığına bağlı
dır. Fakat bu iki teşekkül de, gerek Ziraat
Bankası ve gerek Toprak Ofis, gerekse Bakanlık
bütün kolaylıkları göstermiştir. Kendilerinin
bir kanunu vardır. Tabiatiyle bu kanuna tâ
bi olmaları icabeder, bir şahsa, bir mmtakaya
verecekleri kredi, kendi kanunlariyle tesbit edil
miştir. Elbette ki bunun haricine çıkamazlar.
Hükümet olarak bu işi Bakanlar Kurulunda
uzun uzadıya görüştük. Krediyi âzami dereceye
çıkarmak istiyoruz. Fakat mümkün olduğu ka
dar kredi verdiğimiz halde bugünkü ihtiyacı kar
şılamaktan uzağız.
Taviz meselesi; taviz meselesini temin için
de çalıştık. Arzetmiştim, elimizde para yoktu.
400 bin lira aldık. Zürraa bu para nispetinde
ödünç verilmeye çalışılmıştır, önümüzdeki büt
çede 1 milyon 400 bin lira gibi bir para vardır.
Maliye Vekili muvafakat etti, kolaylık göster
di, bir buçuk milyon lira aldık. Bu-da kâfi de
ğildir. 4 - 4,5 milyon liraya ihtiyacımız vardır.
Hükümet kendini yoklayarak şuradan buradan
para buldu, 4 - 5 milyon lira kadar vilayetlere,
ödünç para vermek için dağıtıldı ve bununla 15
bin ton tohum temin edildi.
Demin arzettiğim gibi, Toprak Ofiste en iyi
tohumluklar vardır, bunların da peşin olarak
halka verilmesi için Hükümet lâzımgelen ted
birleri aldı. Verilen bu tohumlukların kilosu
memlekette satılanlardan iki kuruş noksandır.
Şu halde bu üç şekilde 31 bin tona mukabil 33
bin ton tohumluk memlekete dağıtılmıştır ve da
ğıtılmaya devanı edilmektedir.. Bunlar kış to
humluğudur. Arpa ve ilkbahar tohumluğu ayrrıdır. Her gün Valilerle ve ilgililerle temastayız.
Mevsim geçmeden tohumlukların verilmesini isti
yoruz. Aldığımız cevaplarda gördüğümüz vazi
yet bizi memnun edecek bir haldedir. Valnız
şunu arzetmek isterim ki; memleketin vaziyeti do
lay isiyle her sene malûm olan âfetlere karşı böyle
sıkışık bir zamanda çare aramaya bıı .^kamayı/
Bunu tertiplemek zorundayız. Bunun için bir
kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu günlerde Ba
kanlar Kuruluna sunulacaktır. Bütün gayreti
mizle en yakın bir zamanda bunu Yüksek Hey
etinize sunmıya çalışıyoruz. Otomatik bir şekil
de her sene bahardan itibaren, mesul olan Tarım
Bakam, memleketin soğuk, kuraklık, hastalık gi
| bi âfetlerden neleri müteessir olmuştur' Bunları
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daha evvelden temmuza kadar tesbit edecektir, şa
yet bu kanunu kabul buyurursanız, eylülden itiba
ren, her yerin tohumluk ihtiyacı malûmdur,
kendilerine verilebilir. Kanun geldiği zaman ta
biî tetkik buyurulacak. Noksan kısımları olur
sa tabiî Yüksek Meclis bunları ikmal edecektir.
Bu suretle arkadaşıma eevap vermiş oluyo
rum. Noksanı var mı efendim?
YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Manisa)
— Var.
Muhterem arkadaşlar; Sayın Tarım Bakanı
nın şimdiki izahlarından da anlıyoruz ki, muhte
lif illerde muhtaç zürraa dağıtılacak tohum mik
tarı 38 bin ton olarak tesbit edilmiş ve hükümete
bildirilmiştir. Bu 38 bin ton olarak tesbit edilen
miktar, muhtelif süzgeçlerden geçe geçe en as
gari hadde indirilen miktardır. Köylerden kasa
balara, kasabalardan illere gelen bu son miktar,
arzettiğim gibi, en asgari hadde gelmiş olan mik1 ardır. Şimdi bu 38 bin ton istenmiş olan mik
tardır.
TAKIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — 53 vilâyetten istenilen miktar 31 bin
1 ondur. Verilmiş olan miktar 33 300 tondur.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Davamla)
— Ben 31 olarak anladım.
33 000 ton miktarında yardım yapıldı diyor
lar. Halbuki yapılmış olan bu yardım sual tak
ririmde de izah ettiğim gibi lâfzi ve suri bir yar
dımdır. Hükümeti bu lâfzi ve suri yardımdan
hakikî yardıma götürmek için sual takririnde
bir imkân göstermiştim, izahlarından anlıyorum
ki, şimdiye kadar bu imkânı dahi istimal etmemiş
lerdir. Bu şekilde yardım yapılması memlekette
duyulduğu zaman müstahsilin kendisine yardım
yapılmadığı, az yardım yapıldığı inkisarı ile
karşı karşıya bulunuyoruz. O müstahsil kimdir
arkadaşlar? Bu memlekete bu cemiyete senede
yalnız beş milyon ton buğday temin eden müstah
sildir, temin ettiği buğdayını yarı fiyatla bu ce
miyete bu Devlete satan müstahsildir. Yalnız
geçen sene ihraç edilen hububatın 400 000 ton
etrafında olduğunu hesap edecek olursak ve
lâakal bunun yarısını yarı fiyatla bu cemiyete
verdiğini kabul edecek olursak 200 000 hububat
Toprak Mahsulleri Ofisine teberruda bulunulmuş
olan bu cemiyete yardım etmiş olan müstahsildir.
Bu sene memleketin birçok yerlerinde görülme
miş bir şekilde âfet olmuştur. Tarihi bir tarafa
bırakalım en yaşlı adamlarımızın görmediği bir

— 79

O : 1

soğuk cereyanı bu memlekette azîm zararlar
yapmıştır. Burada da Nisan ayında görüşme
konusu soğuk yalnız ıv.eyvalara tesir etmemiş bir
çok müstahsil tohumluğunu dahi alamıyacak şe
kilde az mahsûl almak neticesiyle karşı karşıya
gelmiştir. Şimdi bu müstahsil asgari ölçülere göre
bizden 31 bin ton istemiştir. Halbuki; bu 31
bin ton buğdaya mukabil fiilen verilen buğday
miktarı 15 bin tondur, 15 bin ton buğday, bunun
aşağı, yukarı, miktarına bakmıyorum, bir ton
aşağı, bir ton yukarı olabilir, fiilen tevzie tâbi
tutulmuştur. Bu miktar muhtelif kazalara gön
derilecek ve çiftçiye dağıtılacaktır.
TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — 15 bin ton değil, 33 bin tondur.
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — 15
bin ton buğday için Ziraat Bankası vasıtasiyle
müstahsıla kredi açılacaktır, halbuki kendileri
nin söyledikleri gibi müstahsıla kredi açılması
usulleri kanunen tahdit edilmiştir. Esasen bu se
ne soğuklar yüzünden istihsal yapamayıp borcu
nu bile ödemekten âciz olan müstahsıla bir de
bunu kredi ile verecek olursak, kredi ile buğday
alacak olursa bu hakikatte yapılmış olan bir
yardım değildir. Nihayet kilo başına iki veya
üç kuruş noksanla satılacak 2 - 3 bin ton buğ
day kalıyor, ki bu da müstalısıhn para vererek
alacağı buğdaydır ve bu da ayrıca bir yar
dım olarak gösterilemez.
Sayın arkadaşlar; bilir ve takdir edersiniz
ki, bakanlıkların hizmetsahaları ve yaptıkları
hizmetin ölçüleri o bakanlıkların halkın içerisi
ne dağılmış olan elemanlarının hizmetleriyle
tâyin edilir. Millî Eğitini Bakanlığı mektep
lerde. Sağlık Bakanlığını Sağlık müesseselerin
de ve Tarım Bakanlığını ise köylerde görmek
isteriz. Ben köyleri gezdiğini zaman Tarım
Bakanlığını oralarda göremedim. Bir arkada
şını dağlarda beraber gezerken bana Tanın Ba
kanlığının müsmir eserlerini göstermek için,
işte bak arkadaş bunlar vaktiyle ahlat ağacı
idi, şimdi armut ğacıdır dedi. Bu da Ziraat
Bakanlığının eseri değildir. Bunu ağaçlandır
ma kurumu yapmıştır. Bütün arzulara, bütün
hüsnüniyetlere rağmen Ziraat Bakanlığının köy
lerde kendini gösteremeyişi belki elde imkân
ların bulunamayışından ileri geliyor. Fakat
elinde Toprak Mahsûlleri gibi bir teşekkül bu
lunan bir Hükümet müstahsilin milyonlarca ton
buğdayını yarı fiyatla mubayaa ederken fev-
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kalâde bir zamanda aynı müstahsilin :.Î0 küsur i rür mü; Bu memleketlerle ticaret anlaşmaları
mız bu hususta güçlükleri mucip olur mu?
bin tonluk ihtiyacını temin edebilecek bir va
2. — Son günlerde İzmir Üzüm ve İncir Ta
ziyette olmalıdır. Sonra Tanın Bakanı cevap
rım Satış Kooperatifinin tesbit edilen ihraç
larını verirken bu iş Ticaret Bakanlığını alâka
fiyatları aşağısında harice üzüm ve incir satışın
dar eden şeklindeki sözlerini hayretle karşıla
da bulunması :
dım. Sanki biz bunu tefrik edeıuiyecek insana) Kooperatiflerin tesis maksatlarından en
iarmışız gibi. Biz Toprak Mahsulleri Ofisinin
mühimini dış pazar satışlarını fiyat düşüklüğün
nereye bağlı olduğunu bilenlerdeniz. Amma bu
den mümkün mertebe korumak;
nun politikasını tâyin ve tesbit etmek Tarım
Bakanlığına düşerdi. Tarım Bakanlığı, nev'ama
b) Bu kooparatifin de bütün hükmi ve ay
bir mesuliyet varsa ben de değildir hükümette
ni ihracat şahsiyetleri gibi ihracatçüar Birliği
dir demek suretiyle daha im politik bir konuş
nin kanuni salâhiyetleri dâhilinde vereceği ka
ma yapmış oluyor.
rarlara uymak mecburiyetinde bulunduğu.
Prensipleriyle nasıl uzlaşmaktadır?
Arkadaşlar; şunu bilhassa söylemek isterini
Sayın Ticaret Bakanının sözlü olarak cevap
ki, yapılmış olan bu yardım maalesef müstahsili
vermesini istediğimi arzederim.
tatmin etmiş değildir. Müstahsilin uzun bir
ümitle beklediği bu yardım hakkındaki Ziraat
Manisa Milletvekili
Vekilinin beyanatı kemali inkisarla söyliyebiM. Alakant
lirim ki, yine müstahsilin ellerini böğründe bı
BAŞKAN — Buyurun.
rakmıştır.
TIOAÜUT BAKANI MAHMUT NEDİAI
TARIM BAKANİ TAHSİN (H)ŞKAN (Kas
(İÜM)ÜZALF (Edirne) — Muhterem arkadaş
tamonu) — Reis Bey müsaade eder misiniz.'
lar; Manisa Milletvekili Sayın arkadaşım Mu
BAŞKAN — Bunun üzerinde artık söz ver
ammer Alakant, Ticaret Bakanlığından iki nok
menin bir faydası yoktur. Zatı âliniz izahatta bu
tayı sormaktadır.
lundunuz, eemaat dinledi, tenevvür etti. (Kâfi
Bunun birincisi, isterimle yapılmakta olan
sesleri, gülüşmeler).
satışlar üzerine konmuş olan tedbirler dola(Umdeme geçiyorum:
yısiyle, bilhassa üzüm ihracatımızın durumu ne
olduğu merkezindedir.
5. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer
İkincisi de, İzmir'de Tariş'in yapmış olduğu
Alakant'm, üzüm ve incir ihracına ekdr sorusuna
bir satış dol ay isiyle İzmir İhracatçılar Birliğinin
Bayındırlık Bakanı Meıhmut Nedim (ründüzcdp'daha önceden tesbit ettiği fiyatlara uygunluk
ın sözlü cevabı
olup olmaması meselesi karşısında bazı nokta
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum.
ların aydınlatılması isteğidir.
Yüksek Başkanl ığa
1. — İngiliz lirası ile yapılacak ihracata
şimdilik müsaade edilmemesi Hükümetçe kara
ra alınmıştır. Tütün ve incir isabetli olarak
bundan istisna edilmiştir. Kuru üzümlerimizin
ihraç merkezleri sterlin sahasına giren yerler
veya koııtinan memleketleri olduğuna ve bu
memleketlerin de kuru üzümlerimiz için serbest
döviz vermiyecekleri bilindiğine göre Ticaret
Bakanlığı bunların ihracını sağlamak için ne gibi
imkânlar düşünmekte ve hazırlamaktadır? Bu
günkü vaziyet karşısında bu maddenin koııtinan
memleketlerine - mukabilinde yurdumuza itha
lât malları gelmesini sağlıyacak olan - hususi
takasla ihracı en muvafık yol olduğuna göre
Ticaret Bakanlığı bunu kabulde bir mahzur gö-
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Arkadaşıma derlitoplu cevap vermiş olmak
için cevaplarımı yazdım, yalnız iyice anlaşıl
ması için elimden geldiği kadar konuşur gibi,
ağır ağır okumaya çalışacağım. Anlaşılmıyan nokta
lar olursa arkadaşınım, tekrar etmek üzere
bana ihtar etmesini rica ederini.
J. — Ticaret Bakanlığınca; ihracatımızın
memleket menfatlerine en uygun nispetler dairesinde ayarlanmasına matuf olarak bazı tedbirlere başvurulması zaruri görülmüştür. Sterlinin dolara tahvil kabiliyetinin kaldırılması
dolayısiyJe bu paranın Milletlerarası tedavül
kudret ve kıymetinde husule gelmiş bulunan
yeni durum Ticaret Bakanlığının bu tedbirleri
almasında başlıca âmil olmuştur.
İsterimle ihracatımızı tanzim maksadiyle

— 80 —

B :6

14.1 1.1947

Ö :İ

başvurduğumuz tedbirleri yenileriyle tamamla I yük müşterilerinden olan ingiliz alıcıları tesbit
edilmiş fiyattan biraz aşağı fiyat teklif etmemiş
maya ve memleketin menfaatlerini en iyi bir
lerdir. Tariş, bu durum karşısında bu alıcılar ile
şekilde korumaya çalışıyaruz. incir mahsulü
incir asgari ihraç fiyatlarının Kuru Meyva ihra
müzün, bu yıl bol olması ve çabuk bozulur bir me
catçıları Birliğince % 10 nispetinde indirilmesi
ta sayılması nazarı itibara alınarak bilhassa müş
şartına muallâk olarak bir anlaşma yapmıştır.
terinin arzusuna göre hazırlanan incirlerin ister
ihracatçılar Birliği, 1 Kasım 1947 tarihinde top
lin sahasına satılmış olanlarının bekletilmeden
ihraçlarına 3 . X . 1947 tarihinde müsaade
lanarak incirlerin natürel tiplerinde % 13, iş
olunmuştur. Kezalik 194 sayı ve 23 . X . 1947
lenmişlerinde % 15 ve hurdalara da % 10 olmak
tarihli tebliğimizle kararlarımızdan evvel gerek
üzere evvelce tesbit edilen asgari ihraç fiyatla
serbest ve gerek Bakanlık lisansına tâbi olan
rında indirmeler kabul ettiğinden, Tariş'in, şar
maddelerden sterlinle satışları katı safhaya gir
ta muallâk olan satışlarının tahakkuk ettiril
miş ve usulüne uygun bir şekilde tescil edil
mesine bir mâni kalmamıştır.
miş bulunan maddelerin, cins tefriki yapılmak
Netice olarak:
sızın tasfiye mahiyetinde olarak ihracına izin
A — Tariş'in bidayette ingilizlerle anlaştığı
verildiği gibi tütünlerimizin hususi durumu
satış fiyatları, ihracatçılar Birliğince yapılan
gözönünde tutularak ingiltere, Mısır ve Hindisindirmelerden sonra ortaya çıkan asgari ihraç
tana sterlin karşılığında ihracına müsaade
fiyatlarına uymakta bulunmasına ve esasen tes
edilmiştir.
bit edilecek asgari fiyatların alıcı piyasalar şart
Hindistan'a isterlin karşılığında ihracına
larına intibak etmesi gerektiğine göre bu sa
müsaade edilmiştir.
tışta, Kooperatifçilik gayesine aykırı bir cihet
Kuru üzümlerimize gelince:
j görülmemektedir*
Isterlinle satmaktan müstağni kalamayacağı
B — Tariş, Kuru Meyva ihracatçıları Birli
mız diğer bazı maddelerle birlikte isterlin sa
ğinin
'bir üyesi olmak sıfatiyle, bu birliğin sitahası memleketlerine, muayyen kıymet plâfonu
dâhilinde ihracına karar vermiş ve ilgililere I tüsüne tabiatiyle uymak zorundadır. Onun in
gilizler ile yaptığı anlaşmadaki fiyatlar, Birlik
tebliğ etmiş bulunuyoruz. (13 . X I . 1947 tarih
çe de kabul şartına muallâk almasına ve ihra
ve 198 numaralı sirküler).
catçılar
Birliği de incir fiyatlarmda tenzilâta
Üzüme serbest döviz vermiyen veya veremigitmiş
bulunmasına
göre, Tariş'in hareket taryecek olan ve kendileri ile anlaşmamız bulunmıyan Orta Avrupa memleketlerine takasla I zında Birliğin kararlarına uymamak mevzuubahis olamaz.
üzüm satılmasına hiç bir mâni bulunmamakta
dır. Yani takasa esasen müsaade edilmiş ve edil
mektedir.
Anlaşmamız olan memleketlere yapılacak
üzüm satışlarının ise, bütün diğer malların bu
memleketlere satışlarında olduğu gibi, anlaşma
ların tediyeye dair hükümleri dairesinde cere
yanı tabiîdir. Kendileriyle ticaret anlaşmamız
bulunan memleketler arasında, kendi cephelerin
den ithalâtı tahdit tedbirleri almış olanları da
vardır, (isveç gibi) ve bu tedbirler tabiatiyle
bir kısım mallarımızın ihracı üzerinde mües
sirdir.
Şimdi ikinci sualinize geçiyorum :
izmir incir, üzüm Tarım Satış Kooperatif
leri (Tariş) bu seneki üzüm rekoltesinin takri
ben 1/4 ünü ve incir mahsulümüzün 3/4 ünü
ortakları olan müstahsıllardan alıp elinde top
lamış bulunuyor, incir ve üzümlerimizin en bü-
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Efendim, sual takririni takdim ettiğim za
manlarda ingiltere ve isterlin sahası memle
ketlere yapılan satışlar, bilhassa kuru üzüm
için durdurulmuş bulunuyordu. Avrupa mem
leketlerinde ve Amerika'da da serbest dövkle talep olmadığı için bu kıymetli maddenin ne
şekilde ihracı sağlanacağını Bakanlıktan sormuştum. Bugün neşredilen gazetelerde bu
sualin kendi izahlarından daha tafsilâtlı olan
izahım gördüm. Bu sureti neşredilmiş olan
sirkülerde, isterlin sahasına dâhil olan memleketlere dokuz milyon isterlin!ik ihraç yapılabileceği, bundan fazla talepler olursa, bunun
da Ticaret Bakanlığından sorulacağı ve Bakanlığın bunları iyi bir telâkki ile karşılayacağı •
yazılmaktadır, bu maddenin ihracını, piyasa
sağlanmasını temin eden çok güzel, yerinde

-

B :6

14 .1 .1947

bir karardır.' Ümit ediyorum ki, bu kararla ge
rek müstahsil, gerek tüccar daha çok ferahlıyacak ve piyasa daha çok sağlamlanacaktır.
Fakat bu beyanat bugün gazetelerde böyle bir
sirkülerle bildirileceğine, evvelâ B. M. Mecli
sinde söylenmiş olsaydı acaba daha ince bir
itina gösterilmiş olmaz mıydı? Suali hatırım
dan geçmiyor değil.
İhracatçılar Birliğinin izmir'de kooperatif
lerin yaptığı satıştan dolayı büyük bir asabi
yet gösterdiğini o zaman gazetelerde okumuş
tum. Sayın Bakanın izahatı bilhassa koopera
tiflerin yapmış olduğu satışın ihracatçılar Bir
liğinin tasvibine müftakir bulunduğu keyfi
yeti hakikaten gösterilmiş olan asabiyetin, ya
pılmış olan o polemikin biraz fazla mübalâğa
lı olduğunu bize ifade ediyor. Vermiş olduk
ları izahata göre bu yolda itiraz edecek, tenkit
edecek bir keyfiyet görülmüyor. Bu hususta
başka bir mâruzâtım yoktur. Kendilerine bu
hususta teşekkür etmeyi vazife bilirim.
BAŞKAN —• Bu soru bitmiştir, diğer soru
ya geçiyoruz.
6. —• Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yürcgir'in, Seyhan sulama kanalları yapımı ve Çu
kurova bölgesi baraj, köprü ve yollarının onarıl
ması ve Adana Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan kurulmakta olan tamir atelyesi hakkındaki
sorusuna Bayındırlık Bakanın Kasım Gülek ve Ta
rım Bakanı Tahsin Coşkan'ın sözlü cevapları
BAŞKAN —- Sözlü soruyu arzediyorum.
B: M. M; Yüksek Başkanlığına
Madde 1. — On yıl önce başlanmış olan (Sey
han sulama kanalları) hafriyat ve sınai imalât
işleri bugüne kadar bir türlü ikmal edileme
miş ve bu suretle bu bölgeden beklenilen bü
yük mikyastaki muazzam istihsal ât da elde edile
memiş bulunmaktadır. Aşağı yukarı yarıda veya
hut da ortalıkta bırakılmış olan bu inşaatın ik
mal ve istifadeye arzedilmesi için Bayındırlık
Bakanlığı ne düşünmektedir? Ve bu tesisat için
1947 yılı bütçesine ne miktar ödenek konulmuş
ve harcanmıştır?
Madde 2. — Çukurova bölgesini kuraklık
kadar seller de her yıl milyonlarca liralık za
rara sokmaktadır. İşte bundan dolayı Seyhan
taşmalarını önlemek üzere bir feyezan veya
hut tuğyanlar barajı yapılması muvafık görül-
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imiş ve oldukça masraf da ihtiyar edilerek bu
inşaatın etüd ve projesi hazırlanmıştı. Fakat
bugüne kadar fiilî hiçbir teşebbüse geçilmemiş
olduğu görülmüştür. Sebebi nedir?
Madde 3. — Yer yer ve mevzii de olsa sula
ma işleri yüzünden yurttaşlar arasında nizalar vukua gelmektedir. Hali hazırdaki mevzu
atta bulunan sulama konuları ise bugünkü ih
tiyacı karşıhyamamaktadır. Bundan ötürü ye
ni bir (sulama işletmesi) tüzük veya kanuna
ihtiyaç hissedilmektedir. Bu hususta Bayındır
lık Bakanlığı ne düşünmektedir?
Madde 4. — Eski Kozan Vilâyetini ihtiva
eden Kadirli - Kozan - Feke - Saimbeyli ilçe
leriyle- hattâ' Maraş'ın Andirin ilçesinin mü
him bir parçasının da bütün mahsulât ve eşya
sının en kısa bir yoldan Ceyhan istasyonuna
nakledilmesinde Ceyhan ırmağından geçilmek
zarureti vardır. Halbuki bu yolu, bu ırmak
üzerinden ortaçağ vasıtası olan sallar ile bu is
tasyona bağlıyabilmekteyiz. Sürat ve medeni
yet asrında bu halin devam ettirilmesi ne ka
dar kötü bir şeydir? Bu durum gözönüne alı
narak münasip yerde ya bir köprü inşası veya
hut tâyin edilecek tatminkâr bir güzergâha da
yanan bir yol ile mevcut Ceyhan demir köprü
süne- bağlanması tasavvurları vardı. YıllaTdır
üzerinde durulan fakat şimdiye kadar teşeb
büse bile geçilmemiş olan bu hayati mesele üze
rinde Bayındırlık Bakanlığı ne düşünmekte
dir?
Madde 5. — Orta, Güney ve Garbi Anadolu'
nun bunlarla birlikte Güney bölgesinin 'Do
ğu'ya doğru iç ve dış memleketlerle biricik ka
ra yolu muvasalasını sağlamakta bulunan Sey
han üzerindeki tarihi taş köprü yer\ yer yıkıl
ma ve eökme emareleri göstererek hazin bir
manzara arzetmektedir. Bu acı konu vakit va
kit Bayındırlık Bakanlığının dikkat nazarına
arzolunmuştur. Fakat her hangi bir teşebbüse
geçildiği görülmemiştir. Binaenaleyh,
bakan
lık bu önem taşıyan biricik geçit hakkında ne
düşünmektedir ?
Madde 6. — Bu defa şeker kamışından şe
ker yapacak fabrikaların kurulacağı bir -yer
olan ve 150 ye yakın pamuk istihsal eden köy
lerle dolu bulunan ve Yüregir Ovası ortasından
geçerek Adana'dan Karataş İskelesine uzanan
ekonomik ve aynı zamanda askerî bir önemi de
bulunan 45 kilometrelik Adana - Karataş şo-
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sesinin inşasına başlanah 80 yıl olduğu halde
on kilometrelik bir kısmından başka bir ilerle
me kaydedilememiştir. Vakit vakit yapılan
müracaatlar ve dilekler Bayındırlık Bakanlığına
sunulmuştur. Fakat bir netice alınamamıştır.
Sebebi nedir?

O :1

hazırlarken memleketimizin su, işleri hakkında
neler düşündüğümüzü, esaslı plânlarımızın neler
olduğunu sizlere gayet kısa olarak anlatmak fır
satını da bulacağımı görerek memnun olmak
;,ÎT
tayım.
; ^ U *
Şimdi arkadaşımın birinci sorusu hakkında
Madde 7 •— Toprak mahsullerinin artırılmasın ki cevaplarımı arzedeyim:
Bu soru, Seyhan mmtakasında başlanmış fa
da en'mühim rolü oynayacak olan ve bununla da
kat bitirilmemiş olan sulama tesisatı hakkında
şiddetle alâkadar bulunması lâzımgelen TarımBayındırlık Bakanlığının neler düşündüğü hak
Bakanlığı bundan on yıl önee Seyhan bölgesinde
kındadır.
başlanmış ve fakat ikmal edilerek istifâdeye arzedilmemiş olan Seyhan sulama kanalları ile Çu
Muhterem arkadaşlarım^ memleketin en ve
kurova bölgesinin her yıl milyonlarca lira zara
rimli ve münbit mıntakalarmdan biri olan Sey
ra sokan bellerin önlenmesi için etüd ve projesi
han bölgesinde harbin başlamasından pek kısa
yapılmış bulunan Seyhan feyezan, set ve baraj
bir zaman evvel esaslı sulama ve selden korun
ları üzerinde Bayındırlık Bakanlığı ile ne dere
ma tertibatı tesis edilmesine başlanmıştı. Bu iş
ceye kadar iş birliği yapmış ve bti hayati işler
ler harb başladığı zaman durdurulmadı, bütün
üzerinde ne gibi yardımlarda bulunmuş ve su
müşküllere rağmen faaliyet devam etti. Sulama
lamanın tekniki bakımından çiftçiye yardımcı
nın büyük regülâtörü bitirildi ve bazı kanal
veya yarayışlı olmak tedbir ve tertiplerini al
lar tamamlandı. Fakat bu işlerin sonuna kadar
maya teşebbüs etmiş midir?
ikmali ve çiftçilerin, yapılan tesislerden istifade
Madde 8. — Bir ziraat makineleri memleketi ha etmesi henüz temin edilememiştir.
Bayındırlık Bakanlığınız bu hususta şun
linde bulunan Çukurova bölgesinde bu makineleri
ları düşünmektedir; memleketin muhtelif yerle
Süratle ve ucuz bir bedelle onarmak gayesi gü
rinde başlanmış ve her biri iktisadi bakımdan
dülerek bundan 4 - 5 yıl önce Adana'da Zirai
büyük
önemi haiz su işleri teşebbüslerimiz var
Donatım Kurumu tarafından 50 000 metre ka
dır.
Bunlara,
yurdun 20 yerinde başlanmış ve
relik bir saha üzerinde büyük bir tamir atelfakat maalesef hiçbiri tamamlanarak halkın
yesi inşasına başlanmış ve bir milyona yakın
istifadesine tam olarak arzedil em emiştir. Bayın
masraf da ihtiyar edilmiştir. Fakat iki yıldandırlık Bakanlığımızın tuttuğu yol, Hükümet
beri bu inşaat durdurulmuş ve sarf edilen para
programında
da izah edildiği gibi, başlanmış
ve emeklerin heder olacağı manzarası müşahe
olan
bu
işleri
biran evvel toparlamak, bunları
de edilmekte bulunmuştur. Yarıda bırakılmış
önem
itibariyle
sıraya koyarak tamamlamak ve
olan bu inşaat hakkında Tarım Bakanlığı ne
halkın faydasına arzetmektîrl Bunu yaparken
düşünmektedir ?
Sevhan üzerinde ehemmiyetle durmaktayız. Bir
Yukarda yazılı altı madde üzerinde Sayın
iki bölgeyi iktisadi bakımdan ehemmiyetlerine
Bayındırlık Bakanının ve iki madde üzerinde de
göre derhal ele alıyoruz. Bir1 an evvel bunların
Sayın Tarım Bakanının Kamutay huzurunda
bitirilmesine çalışacağız.
sözlü olarak açıklamada bulunmalarını rica ede
Seyhan bölgesine şimdiye kadar 10 milyon
rim.
dan
fazla para sarf edilmiştir. Fakat tesisatın
Seyhan Milletvekili
tamamlanabilmesi
için dana 37 milyon sarfı icaAhmet Remzi Yüregir
betmektedir. Bu, bir bölgenin ihtiyacıdır, size
BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK
memleket su işlerinin ne kadar büyük masrafa
(Seyhan)— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Mil
m a ! olacağı hakkında bir fikir veririm.
letvekili arkadaşımız Remzi Yüregir'in verdiği
Şimdi su işlerinde takibetmek kararında
takrir, üzerinde ehemmiyetle durmakta olduğu
olduğumuz bir prensipten yüksek huzurunuzda
muz bir meselenin huzurunuzda izahına vesile
bahsetmeyi faydalı görüyorum. Biz her şeyden
verdiği için kendilerine teşekkür ederim.
evvel suların zararına mâni olmak ondan sonra
Benden evvel bu mevkii işgal eden arkadaşı- I sulardan faydalanmak yoluna gitmek prensipima esasen sorulmuş olan bu suallerin cevabmı 1 nî takip edeceğiz.
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.Buaiiiirila, «şüvelâ yapılmakta.• olan tesislerleı I çök i esaslı hallettiği için doğru , gö>ülmu$ttir,
topinaklürm; «eJİtfKdrfnimraru -gö^^ıtbemni (temin ; Bu. şeklin f pua jeleri «kısmen. hagırlanKiı^tır. .-•;.:
edeceği»j >ondan> soım-ra: -bu sulai'daaa fa-ydalajıma | M Pakat bu. fevkalâde büş$k,> :bkn .i? •., olduğu
yotena gAdettüğia deımek istiyoruz* :
-.^;-- I için; bunıiû i dünyaca tanınmış. salâhiyıetli. fen
adoTşılamnca •. gözden; ^eçkülmesi: ve ondaa • son»a
İşte bu ana fikirlere uyarak, önümüzdeki
sone s»;iş]enMçiiL bti£çfey<e ko»aç&k tobsisat âçin- ı tatbikine geçilmesi karar altına alınmıştır. Ya^.
den ayırabileceğimiz patfarife-^vvelânsağ, ,sah,ildej pılacak-,olan,baraj büj^jş bir toprakrbarajaplabalanıl»ıı^.iv^ MtnıesİHte çok. az.: kalmış olan. ^ka- i caktiK. ,Bu, dünyada..yeııi,tatbik ied,il,!03Ieye başt,
lanan | 1 -scm, ! d^^e 'ümit,.verici görülen, ucyza
ngltom ilan*i^e<îekj.«ağ sahilin tamftn%le su
,
11
:
malolan ; birsistemdir,, (l Eakat .bvijRTLn uzerjnıçle.
lamaya yat*i fr&s» -tmtinı «deeeğk,, Fine- sağ- A^-ı
bil dağ sellerinden korunmasını sağ]ıyaxmk;,bir; i henü2 yâ^i, mikyasta .yapıjauş,-, t^eriibemiz : ycıkn
kuşaklama kftnaU sapacağız,; - ; ;
, .r ; : ; ; /
;|| tur.r .Şimdiye ikada?* dünyada anaak 5 - 6 yerde
yapılmıştır. Onun iğin, ,bizde b ^ jşji çok dikkatlü; hazırlamak, ye onıŞ.an, şonra^ fcatbik .ıinevbüyük; üvajaiöb,, Seyhan.- Ceyhan a l ı m d a k i Yürtv^Jr •;.ox?a*ılyıı suiajyaj^şı ı. işini > eki alacaktan ı kiiııe geçmek me^burjyetinAeyiz.^^Bu projele
ri, ilk fırsatta, : şağlıyaç.ağı^ . fakat,; demin ar• Sorıijiw%i^ıifii kısmi;,1947,Mtç^şinde ; Seyhm -tm ,iş1ew# ; m: tahsisat konduğu ve, ne.: sar r ! zıefctiğim, gitji j^nyaç^4anınmı§j,ş,ajâhiyetli adamf edildiğidir t« BUij^iarJn^.biit^fl^rkofl^rii.-^tfli^ [ larm, fikirlerdi,, a l d a t a n , sonra tatbikata,, geçe^
aiaaA-.,muhtelif maıtakalar; içjn.ayrı a y r i n k c ^ [
maz... Sı*. işleri için. unwn4 Mv tahsis&i,, konur, [ •,-. Bu; hulusta serfedüeeek paça \. ;biiyük, şedde
l ^ s o a r a bakanlıkta muhtelit mev.z\ıl^r>n «hemh t için 15 milyon diğer :aslah, ,ye: secdeler : için de
ariyetine göre tevdiiedüin.
,
., , ,v,.•, • . I 5. milyon olmaküzere 20;milyon< liradır.: .
i 1947 senefeiıiıde Seyhan mıntakasında su işle
Şimdi, arkadaşımın;üçüncij «sorusuna.geçiyo
ri işin 260 <O0OÎ lira-.,sarf«ddlmiştir,r
,; • ,
rum r Memlekette su işlerinde esaslı, bir nizama
Şimdi, ntüsaadeniale arkadaşımın ikinci so- I ihtilaç olduğu- m,uhakkaktır. Yurdun muhtelif
rusuna* gegîy&îra«H ,Î
. s
yeklerinde su.ı vejm^e.ye., su alma, yüzünden bü
); •. Adana .ııaıntâiaasindaı «on-günlerde büyük b i t
yük kavgalar. çıkmakta ye bir çok kerrçler de
sel felâketi lOİdu, i - Bu, sel felâketi o mmtak^jxn% \ çjnaye%r işlenmektedir, Bir taraftan mevcut
oMuğu gabi memleketim bir ^içok: yerlermuoifde
sıılardan işti:f,ac|e. it arzını diğer taraftan, $& yap
daima.mârufc,olduğun ve zarariaran* qeMiği bir,
makla , piWu.ğumuz. su. tesisatından, faydalanma
MettM?<:Biz,.fdeBiia;aı^ettiğ«a gibi evvelâ şula^
yollarını g.öşt.ej'ççek, memlekette şu, Jıakkını. dünıı; yaptığı ^zararlarım. önliyeoekı tertibat al
zenliyecek yeni bir kaîıuna şidfletle ihtiyaç var
mak karsawoadayaz.;
.-iu
dır. .Baymdırlık.BakarıUğjnjz, diinyanıp, muh
- Seyhan, urontafcasma •• sellerden korı&mak için telif yerlerindeki mevzuatı esaslı surette tetkik
8;rşekil.- »»evzuııhabis olabilir.: ü&y«t: kısa-olârak
etmiş,, memleketin hususiyetini gözönünde tut
hiizörumİHda -. arzedeysm. Bunlardan, .biri, bür
muş , ve böyle bir kanun projesini, hazırlamış
yüteifcaMiye!kaıaaila^J acımak ve «gelecek'selleri
tır. Yakında, yüksek huzurunuza getirilecek
o tahliye kanallariyle denize akıtmalı ı İ k i n c i
tir,, . _
,;'.' ^ l^l_:! ..'.'.'.....i',,.,'.. ;..'/;.
si ;> nehrfeı eteâ&ııda gayet büyük i seddelier. yap
Dördüncü soru, Ceyhandan Kadirliye y e
mak: ve gelebeTi: selleriÎÖ şeddeleri âcilde- akıt
oradan, ela Orta 7ı Anadjoluya giden yol hakkmdamak. Üçüncüsü de, nehrim yttkayi! tarafiösia t d l l
î-•.-.-.
^ ,>.:... -.it 1 , . ^ . ! / .
gayet büyük Hbir 'baraj y a p m a k ' ive gelecek sel
Bunun da iki hal şekli vardır. Bir tanesi,
sularını bü'borajda tioplayarafeı-yavaş yavaş
Madirİi,deia!'Oöyhakı/"ı' g b ^ î e l r ^ i t M y e ' 4stasyo
akıtm ak. Banımla «Muvazi olarak, nehrin iki tanütta-inmektir; ©iğeirî de- Cej'lvait'dan Çukurraimda-sel «trtarmınî bırafcıldıfir' zaman onları
köprü, Anavarza ûstünde'n öeyhan nehri üze^
ihtiva i- edeeek fcadar. şeddeler yapmaktır. I ı4ö(5eki köprüden'' geçecek ! yukarı kadirli'ye"
- ' Yapılan heWplara ^çöre-' üçülieü şeklin en uy- I
çıkmak.''
^•••::;:::Î'-;:
pfüti' oMtfğtı #£r\ildtii ' Yani,; bir baraj yapmak I
l^iriît'ci tukta, Ceyhan üzerinde yeni bir köp
mf\v orada"» saklamak ve »yavaş yavaş akıtmak. I
rü
yapmak
icabeder. Bu köprü 120 metre* ıızunBu, hem su tasarrufu
bakımmdan : hem de işi 1
ı lüğünda ve bir-milyon liradan fazlaya mal ola-
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çaktır ;B«, -kssa bir zamanda ^yiipriaMlecîe'k bir
iş değildir. Onun için bu y^dâft ve^ğe^mek i- \
cabediyw:
i U ^ ü n / !xı/:-::i T:-i!':i/.
' ikinci yoi;C6^Mn : iikferîride mevcuttur
Teşriîden îsWfade ederek; ^e n dâlıa' %M 'halk
ilİB\ın€feKM';köylert de fa^analândirkrak TCadirfî, "toâii yoîüna ;birleşeeektİrl~ Bu "yoldan
K a a n ' ı n ; fkydaltfnmasr da 'ntu^küiı ; olacaktır.
Onun1 İçlır M J ikinci' şıfc: tercih l edilecektir: Bn'• W da ;öfcümüzdeik yol prdğianiindaf Öiiemli bir
yer vethıelrteyiz.
Arkadaşımın beşinci sorusu, Güney, mıntakamızda mühim bir, gegit noîtası olan Ada
na 'nın tarihi taş köprüsü haklfiıidadır: îlakikâten bu köprü, trirtaraftan Öeynan üz,ermde '
yegâne geçittir, ve sonra 4a büyük karini kıy
meti varİır, Bti köprünün .tamirine/Bayındır
lık B^kaıdı^mız lüzum görmektedir! Bunun
için evvelâ lüzumlu sondajları ve projeleri ya
pılmak üzere yerme bir ekip gönderdik. Esas
lı sondajlar y ^
hazırlanmakta
dır. Öâyındırİık Bakanlığınız 19^8 de bunu da
ele aîacşktır.
.'../.
arkadaşımızın, ^altmçı, .sorulu.,-,•• Çukwçovan]n bel kemiği nıesatjeginde Pİan Adana .-, Karataş yolu; harındadır.. gerçekten, bu yol
memleketin en iktisadi yollarımdan .biri del
meye sezadır, tn^a^
iniş jOİan,bu,yolun biran evvel, tamamlanması
gpk, faydaU, Saçaktır.,, Yalnız,..- oya $ûz. VÇ ; tfâ- :
şıs olduğu için, yolun, yapılması çok ; pahalıya ;
mal; olacaktır. Taş uzak.- yerlerden • temin,, edil
mektedir ve burada, f erş, jŞi^lnıeJktçdiı*, Bu yo
lun kısa birzaman jigm^einşasijiçin bayın
dırlık Babacılığınız tedbirler .alfltaktad^r,;.önü
müzdeki sene, ikmaline ^aşhyaaağız, 9ahşa£agız, Mâruza^m bundan ibarettir. ; .
ÎSMET EKER (Çorum)u-^,Şpz, verirseniz
sual usulü hakkında birşey ;ŞÖyl4yecegim; :
BAŞKAN -— Bayurun. =
!
ISMİlTnEKEB (Çoruma ^ Arkadaşlar5; biliyorsfcaujf 8iM, saîlle tfteSttl arasında herhan
gi bir l):onuşınadan ibarettir: Binaenaliöyh bu
rada Veriler iîreflıat hiçMr^âanıatt Meclîsin ne
kanaatini ne de tasvibini g^stermea: BSyle öl
düğü hâlde*1 ku suallere teröört cevaplar neti
cesinde aöeta' • bu feaftatîn1 tasvip ediMöş fta- ;
hiyelte, bir program ba^mdetelfikki edÜ^îğini ve İm suretle tamimler yapıldığını gorüyo-
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*Üf; Binaenaleyh?straT 'bti sürttlef;sailîe' mestil
arafen'da böv itfüfctttfebe tR&ti&vti&İ gör&sMeclMn
asla tttevip yeiteı«aarniıxirae eden'bir malftyet
âraetta?ez.^-lii; '^;='l^i- î h ' H 7 H ' U ; J •,':,'i-1'"- "'"
]
;B&ŞK&tf^Stta^yaMyett^^
zâkte'y^ifr olduğu 'VeçhöeV bır'İNmaMtnât>; al
maktan ibarettir Bir zamandanken1 simî; tttüös•sçsqşi bir,a;z.j,taiJşilâ^»i^JkagJUî§tmî^arkadaşımızın
gŞfây^şti-iOndan^P'.M/ gelişi; ÂUnân hafidinde bir
Jş^Jduğu^ein bnvrâd.a mevkii müzato^-olmasına
;: .5 HOJT» bakJtmda, T«arım Bakaninın. bdjf. diyeeeği
yflr,mıi*; ...».,;.,.,!;,,; r=;-w >< ,|, ;-. i^i-ı, ! ; ^
O . l î ^ I M ^ A K A N I .TAfiBlNftCOÖKA^fdKa^itamoııu^: -^ .Seyhan. M.Uiet¥ekili)^eımîi iYlÜreğir ün
>şor(b?Jdarı sulamaya jaıt sorulanda» T&tmi %BakânlığmjL i] gilen^İ^en iki; $ml var^sr,,, i İMinlar;a < arzı
cevap edeceğim,;
- ,, ; f •- , t .! •;:•.>-Af, .;• ,iui
Birmcjsi, su meselesidir. Bayındırlık Pakanlıgırim yapmakta olduğu şu kanaİları ye su işiyle
^arim* Bakanlığının mujıa^ebe.ti var mıdır? , ,
'Arkâdaşİarim; esasen sulaınanın mânası: zira
at ieuıdir. ,Ba,taklıl^fârm Jcurııtulma^ırida sıhhat
maksadı da, ziraat maksadı vardır.. Binaenaleyh
Bavmdîrhk ye Tarım Bakanlıkları yanyana, kol••••
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kola 'gitınek'iuecbuıtivetindediıJer. 4100 savılı
Kanuna uyularak Tarım ve Bayındırlık Bakanlıltltfrı'fm mevztf üzeiim^e^Vyaın'kahaİfe
diktan' sonra; sulama esasları' üzerinde temaslar
yapmaktadırlar."""•• ' s '
> ' . i;
"
!
Memİöketin t)eş bölgesinde'sulama vardır. İÖilisî,'kof\\'saniİn olan ârkadâşfmîn sorduğu Sey
han, ! diğeri e rr de "k^nya^ Öiirâa, Menderes,. Çfcİîiz
gibi yerler ve bunların teferruatıdır,, Tarım Öakaııhgt, Öayındırhk BakarıliğiyleT müştereken bu
yeHer hakkmidk':kanalmr! ya^Hİdıgi zaman ttâVıl
i^ go^ecekletinı aşöğryukari "iMih ' etmişlerdir.
Bakanlığın ^ülaiTia esâsını tâyin ve'tiSsbit 'e^mek
iiçiii;beş' büVük MlatıaİsHasyöriü' ve 10 da dyrieme
ta¥la%r açnılöçiçin proje l*h'azirlalÂmıştiK; " Fakat
sMamâ^ Jalt: olan İm1 kanalların1 îremen' hepsi' bit
lemiş öldügttn!dan; bri sene' ^arniz^oVt' ; d^ıÜm
• ifiîeriırde7 gerekeni te^ül^ler^yapilhtîitır.' İHğerUH Vle eîdt»!eddeeğihfrz' naniüneye ğor!e: yâjîiİâcâkij
tnH sBüMMünasebetlÖ"şu4iü daaarzetmdk isteriıiı ki:
^t^^a«dâks^en''m«hlm n Dİr davada; falAiz
sulaimi kvcfi • îfeğiMı^;' hernailg11 [bir feref' &u ve'rbce^bltMartı^^ö seıie sö^ra'^r^sr tahiMi^le8 akim
kahV. "-1 Bunun y^nTnda^ir' dei!kihıyevı; ' gübre
meselesi'*vâ¥dir^ Mısîr^da1 sulama işlerine' başlan-
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dığı zaman arazinin çoraklaştığı ve fakirleştiği
görülmüştür. Biz bütün memleketleri tetkik et
mekteyiz. Bunu yalnız İska suretiyle değil, kim
yevi gübre suretiyle de dikkata almak kararın
dayız. Yine Seyhan bölgesinde Bakanlığımı il
gilendiren Zirai Donatıma ait bir tamirhaneden
bahis buyuruluyor.
Vaziyet şudur arkadaşlar: memlekette ziraat
makinelerine karşı büyük bir heves vardır. Bil
hassa traktörlere, harman makinelerine, Adana
havalisinde bilhassa pamuk makinelerine karşı
heves çoktur. En çok ziraat makinelerinin teka
süf ettiği yer de Seyhan bölgesidir. Tanın Ba
kanlığı 1944 yılında oranın ehemmiyetini gözönüne alarak 2 700 000 lira sarf ederek bir büyük
alâtı ziraiye atelyesi açmaya karar vermiş ve
bunun projelerini yaptırmış, mütaahhidine ver
miş, makineleri de sipariş etmiştir.
Atelye, tamirhane yeri Adana Belediyesi ta
rafından Tarım Bakanlığına teberru edilmiştir.
Fakat o yerde mütaahhit işe başladığı zaman
maalesef yerin çürük olduğu görülmüştür. 800
bin lira kadar, yalnız beton kazıklarla yerin tah
kimine sarfedilmiştir. Birinci kısım için aşağı
yukarı 700 küsur bin lira, makineler için de
onun kadar ve beton kazıklar için de 800 bin
lira kadar sarfedilmiştir. Bunun üzerine İdare
vaziyeti yeniden tetkik ettirmiş ve bu para ile
böyle bir atölyenin meydana gelemiyeceğini an
ladığı için inşaatı durdurmuştur. Vaziyeti nmtahassıslara tetkik ettirmiştir, o tetkik netice
sinde şayet birinci plân tatbik edilecek olursa,
çünki 700 - 800 bin lira zaten sarfedilmiştir.
idare Meclisinin kararı ise 3 milyon lira idi.
Daha başta 3 milyon lira sarfedilmiş ve ikmali
için de 5, 6 milyon lira daha ilâve etmek lâzımgelmiştir. Şu halde altı milyon, üç milyon
lira daha 9 milyon lira eder ki Donatım kurumu
nun malî vaziyeti buna müsait değildir. Dona
tım Kurumuna elli milyon lira itibari bir ser
maye verilmiştir. Fakat hakiki olarak yirmi üç
milyon liradır. Bunun da dört milyon lirası
araziden ibarettir. Mütabakisi de bütün memle
ketin ziraat alât, makina; ilâç v. s. sini temin
etmek için kâfi gelmemiş, idare Hükümetten
yeni tahsisat talebinde bulunmuştur. Binaen
aleyh burayı yapabilmek için Hükümete zaten
müracaat edilmişti. Altı milyon lirayı alabilir
sek esasen her şeyi hazırdır, hattâ bir kısım ma-
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kineleri de gelmiştir. Bunu yapacağız ve çok ye
rinde bir iş olacaktır.
AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) —
Muhterem arkadaşlar; Çukurova'nın dolayısiyle bütün memleketin en mühim konusunu
teşkil eden bir sulama dâvası ve binnetice yine
memleketi giydirecek, kuşatacak pamuk dâva
sı konusunu huzurunuza getirerek maruzatta bu
lunmuş ve sayın Bayındırlık Bakanımızın, Ta
rım Bakanımızın bu husustaki mütalâalarının
dinlenmesine bu suretle vesile vermiş oldu. Bu
hususta verdikleri izahattan dolayı kendilerine
teşekkür ederim.
Yalnız şurasını da hemen arzeedyim ki,
verilen izahat bu işin ehemmiyet ve müstaceli
yeti karşısında tamamiyle ümit verici, tetmin
edici değildir. Çünki, yapacağız, edeceğiz tar
zında vaitleı-den ibarettir. Bu vaitler şimdiye
kadar mütemadiyen devam etmiş ve etmektedir.
Sözüme dünyaca tanınmış bir mütahassıs, bir
dost memleketin en salahiyetli, en bilgili birisi
olan ve bundan beş, altı ay evvel memleketimize
gelerek en bilgili birisi olan ve tetkikatta bu
lunan Amerikan Heyeti Ekonomik bloku başka
nı Mister Paul'un memleketimizden ayrılırken
gazetelere vermiş olduğu beyanatla başlıyacagım ve bunu Sayın Bayındırlık ve Tarım Baka
nımıza ithaf edeceğim.
8 Ağustos'ta memleketimizden ayrılan ve
gazetelere beyanat vererek bilhassa pamuk, su
lama ve ziraat işlerimize işaret ederek bizi çok
değerli ikazları ile harekete getirmek ist iyen
ve tenkitte bulunan sözler söylemişlerdir. Bunu
9 tarihli Cumhuriyette okumuştum arzediyorum.
Mister Paul dün Yeşilköy Hava meydanında
kendisiyle görüşen bir muharririmize yurdu
muzdaki tetkikleri neticesinde şunları söylemiş
lerdir : Yurdunuzdaki muhtelif bölgelerde yap
tığımız tetkiklerimiz 3 ay sürmüştür. Kendi
hacimlerine göre fabrikalarınızı iyi bulduk. An
cak iş fabrika kurmakla bitmez,
bu fabrika
larda istihsal edilecek maddeler halkın ve köy
lünün ucuza satmalması kabiliyetinin yükseltilbiliyetinin yükseltilmesi lâzımdır.
Gene devam ediyoruz; (Türkiye çok kısa
bir zamanda iktisadi bakımdan inkişaf etmek için
verimli bir memlekettir. Sulama işleri bu feyizli
topraklardan istifadeyi sağlıyacak bir durumda
değildir. Bilhassa sulama işlerine büyük bir
ehemmiyet atfetmek lâzımdır. Bir çok zirai böl-
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kâye vardır. Mevsimin kurak gittiği bir sene
gelerde sulama işlerine hiç ehemmiyet verilmemiş
halk yağmur duasına çıkmış, oranın MüL'tüsü
veya ihmal edilmiştir. Bilhassa Adana ve havali
Paşayı da yağmur duasına davet etmiş, Paşa
sinde yurdumuza servet getirecek müstesna mah
da ona cevaben, burada iki büyük nehir akar
suller yetiştirmektedir ki bunlardan lâyıkı veçhile
istifade ettiğinizi sanmıyorum. Bu mahsuller mem ken ben Allanın huzuruna gidip dua etmekten
utanırım.
leket için servet ve para getiren en mühim ihraç
maddeleridir. Mamafih şurası da muhakkaktır ki,
1910 Bağdat hattı yapılırken, Bağdat hattı
sulama işleri, yolların ıslahı gibi meseleler halle
İnşaat Kumpanyası bir sulama etüdü yapmış ve
dildiği takdirde Türkiye 'nin fevkalâde istisnai
hattâ bir de harita tanzim etmiştir.
bir kalkınma sağlıyacağma tam bir imanımız
Sonra Meşrutiyet devrinde Umuru Miyahivardır).
ye diye bir idare kurulmuş, hattâ bunun için
Sayın Baymdııiık Bakanımız da işaret bu
bir M. Şatye adında Fransız mütahassıs ta ge
yurdular ki, sulama işleri başlamış, fakat maalesef
tirilmiş çalıştırılmıştır. Cumhuriyet devrinde de
ihmale uğrıyarak şimdiye kadar ikmal edileme
Su İşleri İdaresi kuruldu, maalesef bu idare
miştir.
den ümit edilen netice alınamadı. Bu smv
1926 yılında Sayın inönü ( Başvekil ismet Pa
millî servet oraya, buraya gömülmüştür, muka
şa) olarak Adana'ya teşriflerinde biz Adanalıları
bilinde hiçbir şey alamadık, maksat ta heder
kabul ettiklerinde beyaz mal üzerinde, pamuklu
olup gitti.
lara harice milyonlar sarfettiğimizi, binaenaleyh
1937 yılında Türk mühendis ve işçilerinin te
fabrikalar kurarak bu mamulâtı meydana getir
şebbüsü ile girişilen bu iş 1942 yılına kadar,
mek mecburiyetinde olduğumuzu izah etmişler ve
(Türk mühendis ve işçilerini burada, takdirle
şöyle buyurmuşlardı: Çukurova beşyüz bin bal
anmak isterim) bu arkadaşlar hakikaten çalış
ya pamuğu temin ederek bütün memleketimizde
mış ve bilgi ile yürümüş ve muvaffak olmuş
kurulacak fabrikalar bu ihtiyacı temin edecektir.
lardır, fakat iman kuvvete bağlı olduğuna gö
Nihayet 1937 de büyük sulama dâvası ele alınmış
re elde para olmadığı için bu iş sürüncemede
ve ilk olarak Seyhan bölgesinde bu işe başlanmış
kalmıştır. Hattâ 42 yılma kadar devam edeu
tir. Ve gene bu işin süratle yapılması için herhangi
bu iş karartma günlerinde bile (baraj yapılır
bir malî formaliteden uzak bulunmak üzere su
ken) ışıklandırılmasına müsaade edilmiş ve bu
işlerine ayrılan para da ziraat bankalarına yatı
böyle de müstaceliyeti kabul edilmiş idi.
rılmış ve sulama meseleleri emrine bırakılmıştır.
BAŞKAN — Tüzük mucibince üç dakika
Bu suretle büyük ehemmiyet verilerek bu işin
nız
kalmıştır.
biran evvel ikmali cihetine gidilmiştir. Maalesef
aradan 10 sene geçtiği halde bu sulama işi birAHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) —
Peki efendim.
türlü ikmal edilememiş ve bu günkü hazin man
zara hasıl olmuştur. Aşağı yukarı 15 milyon li
Nihayet baraj yapıldı, sağ sahilde, ve /jol sa
ra sarfedilen Çukurovada ki sulama kanalları 3 hilde kanallar yapıldı, fakat ikmal edilmedi, Ada
senedenberi herhangi bir tahsisat verilmediği için
na, Tarsus ovası kanallarını yapmak suretiyle
bu gün dolmak ve yıkılmak tehlikesiyle karşı
40 bin hektar arazinin sulanması sağlanacağı
karşıya kalınmıştır. Seyhan bölgesi aşağı yuka
ve aynı zamanda bir çok yerlerde selleride önrı 2 milyon dönüm pamuk ziraati yapan bir böl
liyecek idik, bu da yapılmamıştır. Sayın Ba
gedir. Türkiyenin Pamuk mahsulünün üçte ikisi
yındırlık Bakanı buyuruyorlar ki; 1947 deki
bu bölgeden sağlanmaktadır.
tahsisat 200 bin liradır? Bu büyük iş karşısında
Arkadaşlar sulama ihtiyacı Çukurovada çok bu tahsisat bir sıfırdan ibarettir.
eskiden başlamıştır. Ramazanoğlu vakfiyesin
Adana ovası sulandığı takdirde 45 milyon
de sular pamuk ve prinç ekildiği, 1830 - 40
kilo pamuk, verecektir sulanmadığı takdirde
arasında Çukurova'da on sene kadar kalan Mı
hâlen 18 milyon kilo pamuk vermektedir. Ara
sırlı ibrahim Paşa burada sulama teşebbüsün
daki fark muazzamdır, bu bölgeyi sularsak
de bulunmuştur. Merhum şair Ziya Paşa 1295
bütün Türkiye pamuk ziraatinin mukabilini yal
te Adana'ya vali gelmiş yine sulama işleri üze
nız Çukurova'dan alabileceğiz. Bu sene kurak
rinde durmuştur. Hattâ bu hususta bir de hilıktan ve havaların gayrimüsait gitmesinden
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BAŞKAN — Nedir o iş?
dolayı geçen sene 180 bin balye olan pamuk I
ŞEVKET RAŞİT ITATİPOĞLU (Manisa)
100 })in balyeye düşmüştür. Diğer yerlerde de
— Donatım Kurumunun tesisine ait aydınlatıla
tenakus vardır. Fabrikaların ihtiyacı 210 bin
cak iki nokta vardır.
balyedir. Şu vaziyete göre fabrikaların ihtiya
BAŞKAN ~- Buyurun.
cı için daha 50 - 60 bin balye pamuğa ihtiyaç |
ŞEVKET RAŞİT JIATİPOĞLU (Manisa)
vardır. Hariçten pamuk getirmek mecburiyeti
karşısındayız. Sulama işi devamlı olarak yapıl- I — Arkadaşlar; vaktinizi çok âlmıyacağım. Zi
rai Donatım Kurumunun Adana'da kurmakta
madığma göre kuraklık ta devam ederse Çu
olduğu atelyenin ilk keşif bedeli 4; 5 milyon li
kurova'da pamuk ekiminden büyük mikyasta
radır sanırım. Bu atelyenin 'bütün teçhizat ve
vazgeçilecek, diğer mahsule
kayılacaktır;
tesisatı 1944 yılında yapılan projeye göredir.
burada işleyen fabrikalar da ya pamuksuz kala
Burada verilen izahatın eksik olması yüzünden
cak veyahut da hariçten pamuk getirtmek su
Donatını Kurumu atölyesi inşaatının geri kal
retiyle çalışmak mecburiyetinde kalacaklardır.
ması temelinin çürük çıkması-ve inşaat masraf
ki, tabiatiyle buna hiç kimse razı olamaz.
larının artması sebep olmuş gibi biraz müp
Pamuk mahsulün eksik çıkan her yerde
hem bir intiba hâsıl oldu.
havanın kurak gitmesi, mevsimin münasebetsiz
Arkadaşlar; Seyhan ovası rüsubi ve dol
olması müessir olduğu gibi, pamuk fiyatlarına
madır. Burada zelzele inşaat sistemine uygun
müdahale edilmesi müstahsıla. tatminkâr fiyat
inşaat yapılması için temellerin tahkimi lâzım
vermemek, dünya piyasasından, aşağı fiyat tâ
gelir. Bu yalnız atelyenin kuruluş yerinde de
yin etmek te nihayet çiftçiyi pamuk ekmekten
ğil,
umumiyetle böyle.
uzaklaştırarak rekolteyi aşağı düşürmeğe sebep
Nitekim
Adana'da Ziraat
Bakanlığının
olmaklaydı. Bu itibarla pamuk fiyatlarındaki
yaptırmış olduğu hara inşaat projesi bu suretle
müdahaleyi kaldırmak, yahut münsip bir fiyat
tadil edilmiş ve temelleri tahkim edilmiştir.
vererek çiftçiyi teşvik etmek lâzımdır.
Daha başka inşaatta da bu varittir.
Şurasını da arzedeyim ki, Çukurova'da
Binaenaleyh, yapılan sondajlarda yerin iyi
modern çiftçilik, düzenli çiftçilik devam etmek
seçilmemiş olmasından değil bu mıntakada zel
tedir. Fakat Toprak Kanununun 17 nci mad
zeleye mukavemet için temelin tahkim edilmesi
desi de çiftçiyi tereddüt ve endişeye düşürmüş,
azruretinden inşaat masrafı artmıştır. İçerisine
eksilme bunda müessir olmuştur.
büyük makine ve tesisat konacak ve bu makine
BAŞKAN — Tâyin edilen zaman, bitmiştir.
lerin hareketine mâruz kalacak büyük bir tesis
Tüzüğe hürmetiniz varsa söylememeniz ieabiçin biı nevi tahkimatın lüzumlu ve ehemmiyetli
eder.
görülmesinden dolayı evvele© yapılan keşif plâ
REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — Bir dakika
nına zan ederim 400 küsur bin lira kadar ilâve
daha, rica ederim.
edilmiştir. Haddi zatında biraz çabuk izah edil
O maddede çiftçiyi tereddüde düşürmüş, ma
mesi endişesiyle olduğunu zannediyorum, yapı
kinesinden vazgeçirmiş, pamuk ziraatini aşağı dü
lan açıklamada 800 bin lira yalnız temel tesisatı
şürmüştür. Netice itibariyle Tarım Bakanının
na sarf edildi intibaı hâsıl olduğu için, Büyük
izahlarını kâfi görmedim, temel çürüktür mese
Millet Meclisinin intibaının bu şekilde kalmasına
lesi yanlıştır. İktisadi Devlet Teşekküllerinde
gönlüm razı olmadı.
de tahsisat kabul edilmiştir, makinalar gelmiş
İkincisi; Donatım Kurumunun yaptırdığı ateltir,, heder oluyor. Çürükse evvelden başlamamak
ye yalnız al el ye değildir, aynı zamanda imalât
lâzımdı. Bu itibarla izahatı kâfi görmüyorum,
hanedir. Atelye önce 300 - 500 traktörün ve bun
bu işe devam edelim, pamuksuz kalmak tehlikesi
ların kullanacağı bütün diğer makinelerin yaînr/
vardır, pamuğu himaye edelim, suyu biran ev
ve vizyonunu, tam tamiratını yapmak maksadiyk:
vel verelim.
kurulmuştur. Amma o zaman mütiahiıssısları şu
Mâruzâtım bundan ibarettir.
mülâhazayı ileri sürmüşlerdi: Bu atölye yalnız
tamir için yapılırsa kışın çalişır yazın boş durur,
ŞEVKET RAŞİT HATlPOĞLU (Manisa)
hu rasyonel bir iş değildir. Buna bir kısım daha
— Bakanlığım zamanına ait bir işe temas edilmiş
ilâve edilecek olursa yedek parça imalâtı ve boş
olmasından dolayı söz söylemek istiyorum.
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geçecek zamanda el aletleri imalâtı da mümkün
olur ve yapılan ;tesİ8&t ta tan* ekonomik olur.
işte .bkı ı düşöhco ile atölye projesi buna göre ya
pılmıştan •i • ;•'•;•?
''- Şimdi' arkadaşlar; 1944 yrlmda yapılan proje
bütün sThM'Ve içtimai teşkîlâtryle, makineleriyle,
niirtedâril sermayesiyle^ şimdi arzettiğim husus
ları sa^liyâeâk'Şekildi zannederim:;6 milyon lira
ya mal olacaktı. Fakat o zamâftdan sonra pekâlâ
bildiğiniz -gibi i fiyatların yükselmesi yüzünden
miktar 1 itibariyle,; konacak sermayenin, değişmesi
zarureti hâsıl olmuştur- ve hatırımda kaldığına
göre yalnız'İHşaat kısmına, bir .milyondan fazla
liranın ilâvesine lüzum görülmüştür. Yine Ameri
ka !dan. gelecek makinelerin, fiyatlarının yüksel
mesi ve,-ipaca kıymeti yüzünden, evvelce derpiş
edil en: sermayenin bir hatırımda kaldığına göre,
bil- buçuk, milyona yakın bir sermayenin daha
ilâvesini ieabottirmi^tir. Bu suretle değişen şart
lar ve fiyat vaziyetinden dolayı işin tam maksada
yarıyaeak ,şfliilç|e yürümesi için konacak serma
ye; artmiişjtır. Yoksa evvelce hesapların yanlış yapüııu>şınd,an, temciyi çürük, olmasından ve 9 mil
yonluk işin dört buçuk.milyon gösterilmiş olma
sından dolayı değildir. Bu noktayı, Büyük Millet
Meclisinin aydın olarak bilmesinde ve efkârı
umumiyeye bunun, böylece intikal etmesinde fay
da bulduğum için kıymetli vaktinizi israf ettim,
aJfmızı dilerini.
BAŞKAN .---Diğer soruya geçiyorunı.
" ?v",:— Mgâe tf&lkİVckili Huseym
Flusoy'un,
seyiİ'nciliğ'in islakrve yabanilerinin
aşılat• tırıl ması lıaTîkındaki 3573 sayılı Kanunun
uygulaniiiaflî saflıalanna dair olan sorusuna Tanın BaM)iı Tahsin CoşVain'ın sözlü cevabı.
BAŞKAN; — Sözlü .soruyu affediyorum,
Yüksek Başkanlığa
26 . I . 1939 gün ve 3573 sayilı (Zeytinci
liğin ıslâhı ve yâbânilerinih aşılattiTilması
hakkındaki Kanun) un uygulanma safhalarına
ait aşağıdaki soruların Tarıma Bakanı tarafın
dan, Kamutay huzurunda, sözlü olarak cevap
landırılmasına yüksek delâletinizi dilerim.
İv -—3573 sayılı Kanunun bugüne kadar
geçirdiği uygulama safhaları kanundan iste
nen maksadı temin. edebilecek durumda mıdır!
2; — Bu kanuna uyularak şimdiye kadar ne
miktar zeytinlik arazisi şahıslara, kooperatif-
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lere, şirketlere verilmiştir ve bu arazi içindeki
ağaçlardan ne miktarı kanunun maksadına
uygun şekilde ıslah edilmiştir? Bu, zeytinlik
verilenlerden kaç kişi kanunun 8 nci madde
sindeki topraksızlar veya köylülerdendi]*?
3. —* Bu kanun gereğince kendilerine zey
tinlik tahsis ettirip zeytinler de dâhil olduğu
halde bütün ağaçları kesip kömür ve odun ha
linde satanlar var nadir, bu gibiler hakkında
nasıl muamele yapılmıştır, bunlardan alınmış
tazminat şimdiye kadar ne miktarı bulmuştur?
.A.--— Bakanlık, 3573 sayılı Kanunu Zey
tinciliğin İslahını temine ve hu yoldaki uygu
lama noksanlarını düzeltmeğe yeter telâkki
etmekte midir?
Saygılarımla.
Niğde Milletvekili
H. Ulusoy
BAŞKAN — Buyurun.
TARIM BAKANI TAHSÎN ÇOŞKAN (Kas
tamonu) —• Sayın arkadaşlarımı, Niğde Millet
vekili Hüseyin Ulusoy'un zeytincilik hakkın
da bir soruları vardır, ona arzı cevap edece
ğim.
1939 yılında Yüksek Meclisten yabani zey
tinliklerin ıslâhı, aşılanması hakkında bir ka
nun çıkmıştır. Bu kanun bir nizamname ile
izah ettirilmiş ve ayrıca Bakanlıkça bir tali
matname yapılmıştır. Kanun ve nizamnameye
ve talimata uyularak Tarım Bakanlığı tarafın
dan heyetler teşkil edilmiş ve memleketin
muhtelif
bölgelerindeki zeytinlikler tesbit
edilmiştir.
Çanakkale, Balıkesir, Ege bölgesi, Antal
ya, Hatay ve İçel gibi bölgelerde komisyonlar
uzun yıllar çalışmışlardır. Şmdiye kadar tes
bit etmiş olduklarımız, orman içerisinde veya
dışarısında, yine devlete ait olmak üzere, 900
bin küsur dekardır.
Tesbit edilen bu miktar içerisinden şimdiye
kadar dağıtılmış olan miktar 69 bin küsur de
kardır. Kanunu izah eden nizamname ve tali
matnamede bu gibi yerlerde istiyenlere zeytin
lik dağıtılabilmek için «Orada mevcut olan
ağaçların lâakal % 50 sinin zeytin olması lâzım gelir» der. Fakat arkadaşlarım, yüksek huzu
runuzda itiraf etmek icabederSki, her yerde bu
yapılmamıştır. Şimdiye kadar 2113 köylüye ve
237 de köylü olmıyan insanlara verilmiştir.
Bakanlığımızın zeytin bölgelerinde mütehassıs-
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lan. vardır. Bilhassa Çanakkale havalisinden
Bakanlığımıza şikâyette bulunulmuştur. Bakan
lık oraya müfettişlerini göndererek vaziyeti tet
kik ettirmiş, bu ayın on ikisinde yani iki gün
evvel de oradaki tetkikat bitmiştir. Vazifesini
kölüye kullanan memurlar hakkında ieabeden
kararlar alınmış ve mahkemeye tevdi edilmiş
tir. Kanun ve tüzük'e uymıyan işler dahi Or
man ve Ziraat Umum Müdürlükleri tarafından
müştereken menedilmiştir. Yani bu gibi yerler
de ger ele köylü ve gerek köylü olmıyan insan
ların bunları aldıktan sonra muayyen bir zaman
zarfında imar etmeleri lâzımdı. Filvaki kanunun
bazı maddelerinde tam istediğimiz vuzuh yoktur.
Arkadaşımın sorularında da, kanun sizi tatmin
ediyor mu diye bir ifade nazara çarpmaktadır.
Arkadaşıma arzedeyim ki, kanun bizi tam tat
min etmiyor. Belki mahkemelerde dahi bu me
sele üzerinde lehte ve aleyhte muhtelif işlerin
kararları şöyle böyle verilecektir. Bir vuzuh
suzluk vardır, bunun üzerinde çalışmaktayız.
Herhangi bir vatandaş, köylü olsun veyahut ol
masın, tesbit ve ilân edilmiş olan zeytinlikler
için herhangi ilce kaymakamına müracaat eder,
o müracaatı üzerine oranın Ziraat mütehassısı
nın göstereceği yerde, beher şahıs için, şirket
için, ve.yah.ut bir şahsiyeti hükmiye için iki yüz
dönümü geçmemek üzere yer tahsis edilir. Tah
sis edilen yerde işlemeye başlarlar. Yani orada
mevcut olan ağaçları keser, kömür yapar, odun
yapar, kereste yapar, satar. Nihayet muayyen
bir zaman zarfında, ormanın içerisini temizle
dim, tımar yaptım buranın mülkiyetini veriniz
diyerek müracaat eder. Bu sefer tekrar mütehasıslar gidip bakarlar, tetkik ederler. Muva
fık görürlerse tapusunu verirler. Muvafık bul
mazlarsa vazifesini yapmamış diyerek isaf et
mezler.
Arkadaşlarım, bir çokları vazifelerini yap
mamışlardır. Bunlar hakkında alman kararlar
vardır. Çanakkale havalisinde, Balıkesir böl
gesinde mahkemeye verilmişler vardır. Muğla
Vilâyetinde de buna benzer zeytinlikler vardır.
!>ıuılar üzerinde bir kaç şekilde etüdlere devam
etmekteyiz.
Mâruzâtım bu kadardır.
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — 3573 sayılı
Kanun yurdumuzda zeytinciliğin ıslahını ve ya
bani zeytinlerin aşılattırılmasmı, dolayısiyle
millî servetimizin gelişmesini hedef tutmaktadır.
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Kanunu nazariye olarak gayet lüzumlu ve
faydalıdır. Kanunun 8 senelik tatbikat safha
larının müşahedesi ve şimdi Sayın Tarım Baka
nının da burada vermiş olduğu izahlar bize gös
termiş oluyor ki, kanun hedefine uygun olarak
tatbik edilememektedir. Yani bu kanun mak
sadım istihsal edememektedir. Benim kanaati
me göre kanunun maksadına ulaşamamasının
sebebi şu üç esasta toplanılır :
Birincisi; kanunun haddizatında menfaatleri
tahrik edicidir. Fakat bünyesindeki hükümler
bu tahrik edilmiş menfaatleri müspet istika
metlere sevkedecek durumda değildir, birinci
âmil budur.
İkincisi; kendisine zeytinlik tahsis edilmiş
şahısla!1, kooperatifler, şirketler hüsnüniyet gös
termemişlerdir. Bilhassa lıarb içerisinde odun ve
kömür fiyatlarının yükselmiş bulunması bu hüs
nüniyet göstermemeyi tahrik eden bir âmil ol
muştur.
Üçüncüsü; Yüksek Meclis huzurunda açık
ol a ıak ifadeye mecburum ki, Ziraat Bakanlığı
nın zeytincilik teşkilâtı bu işi, dikkatle, müstemirren ve kanunun ruhuna uygun bir şekilde
takip etmemiştir.
İkinci sorum; kanunun 8 nci maddesi zey
tinlik tahsis edilecek kimseleri şu esaslar dâhi
linde .sıralai' : Topraksız olacaktır, yakın köy
lerden olacaktır veya toprağı dar ailelerden ola
caktır. Benim şahsi kanaatıma göre kanunun
ruhundaki topraksızlık kaydı, toprakla meşgul
olmayı kendisi için esaslı bir meslek edinmiş
olduğu halde toprağı buluıımıyan insanlar de
mektir. Yoksa, yine bu kürsüden açıkça ifade
etmek isterim ki, kanunun tatbikatı sırasında
yapılmış olduğu gibi, falan bayan, falan gene
ral veya falan mümeyyiz veya mümeyyizin ba
yanı değildir. Acık konuşmıya mecburuz. (Sağ
dan bravo sesleri).
RHŞAD AYDINLI (Denizli) — Daha açık
konuşabilirsin.
HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Bu ba
kımdan Tarım Bakanından ricam; kanunun ru
huna göre bugüne kadar geçirmiş olduğu tat
bikat safhaları ve kanunun 8 nci maddesi muci
bince kendisine zeytinlik tahsis edilmiş olan
kimseleri esaslı bir tetkike tâbi tutarak kanu
nun tatbik seyrini kanunun hedefine intibak
ettirmelidir.

90

B :6

14.] 1.1947

0:1

Üçüncü soru : Bazı şahıslar hattâ kooperat- ı leri gayet muğlâktır. Zeytinlik tahsis edilecek
kimselerin prensip olarak topraksız olan filân
tifler ve hattâ şirketler kendilerine tahsis edilen
filân zat olması mı doğrudur, yoksa oraya ya
ormanlık ve zeytinlik sahaya, zeytinlikleri ıslah
kın köylerde geçimini zeytinciliğe bağlamış olan
bahanesiyle girmişler, açıkça söyüyeyim, zey
köylülerin olması mı doğrudur? Kanunda tahsis
tinlerde dâhil olmak üzere ,bütün ağaçları ke
edilecek zeytinliklerin esaslı bir tetkika tâbi tu
serek, odun, kömür yaparak satmışlardır. İki,
tularak yapılması lâzımdır. Bu bakımdan da
bir vakıadır. Hattâ bu is, bazı odun ve kömür
kanun esaslı bir tetkika tâbi tutulmalıdır.
tüccarları ve mütaahhitleri tarafından bazı
ağaçlık sahaların Orman Kanununun şümulün
4 ncüsü; zeytinlik kendisine tahsis edilip de
den çıkarılarak ve gayet serbest olarak kesim
kanunun ihtiva ettiği esaslar dahilinde ıslah etyapabilmek için âdeta kanunu bir paratoner ola
miyenler hakkındaki müeyyideler de gayet za
rak kullanmaktadırlar. Sayın Tarım Bakanın
yıftır. Meselâ 100 ağacı ihya etmişse 5 liradan
dan ricam, şimdiye kadar yapılmış olan tah
on liraya kadar para cezası der, arkadaşlar, bu
sisleri esaslı bir tetkika tâbi tutulmalıdır, bun j oradan kesdiği odunun yirmi de biri bile değillardan kanunun maksadına uygun olarak görül j dir. Bu itibarla kendisine zeytinlik tahsis edimemekte olanları mutlaka ve katî olarak tas J lip de ihya ve imar etmiyenler hakkında kanufiye etmelidir.
| nuna kuvvetli müeyyideler konabilmesi için kaArtık memleketimizin servet ve refah rengi j nıın tekrar bir tetkika tâbi tutulmalıdır.
olan yeşili; sağın, solun menfaatlarına vasıta
5 neisi; bilhassa zeytinlikleri tahrip edenolacak şekillerden çıkarmalıdır. Bunu bilhassa j ler hakkındaki hükümleri çok zayıf bulmaktaMeclis kürsüsünden arzetmek isterim.
I yım. Bu tahribatın tahminiyle iktifa edilmekte
TARIM BAKANI TAHSÎN COŞKAN (Kas
ve diğer umumi hükümlere gidilmektedir. Bu
tamonu) — El konulmuştur, yapılmaktadır.
itibarla kendisine tahsis edilmiş olan bir yeri
HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Dör
tahrip eden insanlar hakkında, sırf bu kanu
düncüsü : Benim kanaatıma göre, bu kanun zey
nun şümulüne girmek üzere kuvvetli müeyyide
tinciliğin ıslahı gibi gayet önemli bir mevzuu
ler, ceza esasları koymak zarureti vardır. Bu bahalledecek esasları ihtiva etmemektedir veya I kundan da kanunu esaslı bir tetkika tâbi tut
etmiş olduğu esaslar zayıftır.
mak lâzımdır.
Sayın Tarım Bakanından bu kanunun şu
Netice olarak, Tarım Bakanından tekrar riesaslar zaviyesinde tekrar ve yeniden tetkika I ca ediyorum; bu kanunu süratle tadil ederek
tâbi tutulmasını rica ederim.
Meclis huzuruna getirsinler. Memleketimizin
1. — Kanunun tahsis formaliteleri hakika | bu esaslı servet kaynağı koruyan bir kanunu haten tahrik edilmiş menfaatleri önliyecek derece I zırlayıp getirsinler. Maruzatım bu kadardır.
de kuvvetli ve mazbut değildir. Bu hususta
|
ŞEVKET RAŞÎT HATÎPOĞLU (Manisa) —
filvaki bir tüzük yapılmıştır. Fakat tüzükte
| Söz istiyorum.
sonradan yapılan bir tadille daha çok gevşetil
BAŞKAN — Bu konuya ait mi?
miş ve kanunu maksadından inhiraf ettirecek I
|
ŞEVKET RAŞlT HATÎPÖĞLU (Manisa) —
bir şekil almıştır. Saym Bakandan ricam bu
j
Evet.
Bu konuya ait.
formaliteleri mazbut şekilde ihtiva edecek bir
i
BAŞKAN - Buyurun.
kanunun esaslarının düşünülmesidir.
2. —• Tahsis edilen zeytinlik sahası içinde dö i
ŞEVKET RAŞlT HATlPOĞLU (Manisa) —
nüm başına on ağaç bulunması kanunda ifade
Arkadaşlar, huzurunuzu işgal ettiğim için
edilmiştir. Fakat şartları, şekilleri esaslı ola
hakikaten üzüntü duymaktayım. Amma burada
rak tasrih edilmemiştir. Tasrih edilmediği için ' mevzuubahis olan Zeytincilik Kanununa ait tüdir ki, kötü niyetlere vasıta olmaktadır. Binaen j zük'ün tadili kısmen benim zamanıma düşmüş
aleyh, Sayın Bakandan ricam ihtiva ettiği ağaç
tür.
lar bakımından da yeni bir tetkika tâbi tutul j
iki nokta üzerinde duracağım. Bunlardan
masıdır.
| birincisi, bu kanun çıktıktan sonra yapılan niSekizinci madde hükümleri üzerinde dikkat ! zam namenin bir maddesinin değiştirilmiş oldule durmaya değer. Çünkü 8 nci madde hüküm- i ğu hakkında Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın
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ileri sürdüğü mütalâa ve bu maddenin değiştiril
miş olmasını, burada ileri sürdüğü yolsuzluklara
çığır açmış mahiyette addettiği için bunu açık
lamak üzere söz aldım.
Arkadaşlar; zeytincilik kanunu 1939 da çıka
rılmıştır. Kanun çıktıktan sonra Tüzük'ünün ya
pılması da şart konulmuştur. Tüzük 1940 son
larına doğru Devlet Şûrasmca tetkik ve intaç
edilmiş Bakanlar Kurulunca tasdik edilmiştir.
Ondan sonra kanunun emrettiği işlere başlanabilmiştir, bu sebeplerden kanunun bugün sekiz
senedir bir tatbikat zamanı geçmiş değildir.
Çünkü kanun önce Türkiye'de, ziraat bakımın
dan, yabani zeytinliklerin nerelerde bulundukla
rının tesbitini emrediyor. Bu, birinci safha.
İkinci safha ise bu tevsbit edilen yerlerin ihti
va ettikleri deliceler bakımından delice!ikten çı
kartılarak hakiki zeytinlik haline getirmesi doğru
mudur, değil midir diye muhtelit bir komisyon
tarafından tetkiki ve tahdidi icabediyor.
Tasavvur buyurun bu işin yapılması ne ka
dar zaman alır. Bütün deniz kıyılarımızın büyük
bir kısmında delicelikler vardır. Onun için sadece
tesbit birkaç yıl sürmüştür. Arkadaşımız kanu
nun tatbikatından beri 7 - 8 yıl geçmiştir buyur
dular da o noktadan arzediyorum, sadece tesbit
işi uzun zaman devam etmiştir. Bundan sonra
kanunun tâyin ettiği tahdit komisyonları faali
yete başlamış % 50 den fazla delice olan yerleri
ormandan çıkarılıp ıslah edilecek zeytinlik saha
sına koymuştur. Bu iş; orman mühendisi ve zejtin mütahassıslarından mürekkep komisyonlar ya
par. Bu tahdit yapıldıktan sonra tevzi şartları
hâsıl olur ve tevzi için de müracaat edenler sıra
ya konarak iş Bakanlığa kadar gelir, bunlar üze
rinde Ziraat ve Orman Müdürlüklerince tetkik
ler yapılır, eğer uygunsa ondan sonra da hemen
tapulanmaz, sadece tahsis yapılır. Kanuni şart
larla tahsis yapıldıktan sonra iki yıl içinde deli
celerin aşılanması ve yapılan aşıların % 90 nının
tutması lâzımdır. Bunu yapmıyanlarm kanuni
tahsisi geri alınır, yapanlara tapu verilir. Ar
kadaşımın buyurduğu gibi tarım teşkilâtı bunu,
ihmal etmez, kontrol eder, takip eder. iş bu
kadar takip edildiği içindir ki, ancak 1939 yılın
dan 1947 yılma kadar aşağı yukarı bugün Tür
kiye'de Zeytincilik Kanunundan istifade etmiş va
tandaşların adedi zannederim ancak iki bin kü
surdur, daha beş bini bulmamıştır sanırım.
Gelelim kanunun ruhuna; kanunun ruhu şu-
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dur; Türkiye'de birçok yerlerde bazı eski zeytin
likler olur , sonradan yabanileşmiş ve birçak ge
niş sahalarda delicelik halindedir. Bunların va
tandaşlar tarafından imar ve ıslahı ile bir servet
kaynağı haline getirilmesi kanunun hedefidir.
Bu bakımdan kanun asla şahıs gözetmez, herhangi
bir türk vatandaşı tesbit ve tahdit edilen bir
yerden delicelik istiyebilir. Kanun hükümlerine
göre bu her zaman mümkündür. Tüzük'e göre,
bizim şimdiye kadar takip ettiğimiz politikanın
ruhunu uygun olarak arzedeyim, müracaat eden
ler arasında bir tercih sırası gözönünde tutulmuş
tur ve bir tercih sırası nizamnameye konmuş
tur. Yoksa arkadaşımın buyurdukları gibi deli
celikler yalnız topraksız köylüye tevzi yapı
lacak değildir. Kanun Türkiye'de bulunan her
vatandaşın bu kanunun tâyin ettiği miktar ve
vüsat dâhilinde delicelikleri istemek hakkını ba
ğışlamıştır.
Şimdi arkadaşlar, buna nazaran tüzükte şu
hususiyetler vardır. Evvelâ müracaat edenler
arasında topraksızlar, sonra tahdit sahasına ya
kın olan köyde oturanlar tercih edilecektir.
Ondan sonra da diğer istekliler gelir böylece de
dışardan herhangi bir vatandaş olursa olsun
bu kanunun bahşettiği hakla delicelik alıp imar
etmek hakkı kendisine tanınmıştır.
Arkadaşlar, tüzük kanunun tatbikatını dü
zenlemek için ilk yapıldığı zaman şu madde
konmuştu. Tahdit edilen mmtakaların amaııe.jman plânları yapılacak ve parsallaji bitirilecek
ondan sonra tevzie başlanacaktır. Hepiniz tak
dir edersiniz ki biz işletilecek ormanların sürat
le ama ne j man plânlarının yapılması için bütün
ekipleri teksif ettik de bu işi bitiremiyorıız.
Kaldı ki, ormanlıktan çıkarılmış delicelik ola
rak tahdit edilmiş yerlerin amanejmanlarm ya
pılması hem lüzumsuz hem de kanunun tatbi
katını geciktirir.
Halbuki bu kanunun tatbikatının bir yıl bile
gecikmiş olması memlekete çok şeyler kaybetti
rir arkadaşlar.
Binaenaleyh Tüzüğün, amanejnıan plânına
ait olan hükümlerinin tadili teşkilâttan alman
raporlar neticesi bir zaruret haline gelmiştir.
Keyfi değildir, zaruretin raporları, müstenidatı
vardir.
Bu zaruret göz önüne alınarak ormancıla
rın da iltihakiyle tüzüğe ait olan tadil 1942 yı
lının başında Devlet Şûrasına sevkediliyor,
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Devlet Şûrasında memleket meniatları göz önün- | dâvayı başka şekle sokmak bana öyle geliyor
de tutularak tetkik ediliyor ve tadil yapılıyor.
ki vicdani bir hareket olmuyor. Fakat bu yan
Ben de bu tadili bu işin yürümesi için zaruri
lış malûmat almanın neticesinden ibarettir sa
görüyorum. Ben geldiğim zaman da tüzük Dev
nırım. Büyük suiistimaller olmuş, müsaade
let Şûrasında idi. Bugün huzurunuzda emni
edin de söyliyeyim. Tarım Bakanı arkadaışıyetle söyliyebilirim ki, tüzüğün o madedsinin
mız söyledi 65 bin dekar yani 6500 hektar, bü
değiştirilmesi zeytincilik kanununun işlemesi
tün Türkiyede 8 yıl içinde tahsisi, tapulama
bakımından lâzımdı ve iyi olmuştur.
değil, yapılan saha. Bu saha gazetelerde zikredildiği gibi daha tapulanmamıştır. Bunun
Zeytincilik işlerindeki suiistimalleri bu mad
içinde muamelesi bitirilen nüfus 2 200 küsur
denin tâdili değil eşyanın tabiatı doğurmak
kişidir, ve bunun da galiba 1960 küsuru köylü
tadır, ve bu işte yer yer inhiraflar olmaktadır.
olmak üzere iş yapılmıştır. Halbuki bugün
Tatbikatta,aksaklık yoktur diye de kimse,
imar
mevzuu içine alınmış yüzbinlerce dekar
hiç kimse iddia edemez. Bunu da arzedeyim,
delicelik sahalar vardır. Görüyorsunuz büyük
açıklanmış bulunmasında fayda vardır. Çünki
ormanlar zinüfus şahıslara tapulanmış, tem
arkadaşımızın sual takririnin konusu, yanlış
lik edilmiş değildir böyle şey yok arkadaşlar.
malûmat almaktan mütevellit olduğunu zanne
Suiistimal
edenler, arzettiğim gibi mahalli teş
diyorum. Bazı gazetelerimiz büsbütün başka bir
kilât olmuştur. Bunlar orman ağacından inti
mahiyete sokmuşlardır. Açıklanmasında fayda
fa temin etmek istemişlerdir. Amma kanunun
vardır. Çünki hakikatlerin bulanık şekle sokul
müeyyidesi vardır, takibediliyorlar.
ması, millet efkârına böyle aksetmesi Devlet
Bu tatbikat yeni başlamış da değildir.. Ben,
hizmetinde çalışanların işlerini başarısız bırakır.
arkadaşınım, bu konuyu burada açıklarken,
Bu. sebepten dolayıdır ki, vaktinizi almış bulu
zeytincilik tatbikatmdaki bu nevi yolsuzluk
nuyorum, kusurumun affını rica ederim.
ları önleyici yeni hükümlerin konmamasının
Yolsuzluklar nerelerden çıkıyor? Komisyon
lüzumsuz olduğunu söylemek için çımkadım.
lar hiçbir kaste makrun olmaksızın takdirde ha
Bilâkis bunların konması lâzımdır. Hizmette
ta yapmış olabilirler. Bunlar bir revizyonda ge
bulunduğum zaman, mütehassısların bu mev
çirilir ve hattâ yapan takip edilir, vekâlette
zuu üzerinde hazırladıkları bir kanun var
dosyaları vardır.
dır bu, Tarım
Bakanlığında
mevcuttur.
2 — Tahsis yapılan sahaların tevziinde ger
Affınıza sığınarak söyliyeceğim, vaktinizi
çekten hususi menfaatler takip etmiş olanlar
fazla işgal etmemek için, zeytin bakım ve ıslahı
olur. Çünki zeytinlik olmak üzere ayrılan saha
Türk Milletine büyük servet kaynağı sağlıyaeak
daki ağaçların çalının çırpının, herşeyin kökve büyük servetler vadeden bir dâvadır. Bilmi
1 enin esine mesağ vardır.
Zira
artık bu yorum hangi maksatla bunun arızalarını suiisti
rası. orman
değil. zeytinliktir-,
bahçedir.
maller serisi başlığı ile alıp ilân etmekte ne mâna
Zeytin ıslah kanununun hedefi de budur. Bi
vardır, fakat bunu yapanlar gülünç vaziyete dü
naenaleyh çıkacak orman emvali; hükümetten
şerler. Bu sözü Hüseyin Ulusoy arkadaşım için
bunu üzerine almış olan vatandaşlara aittir.
söylemiyorum. Gazetelerde yazılanlar için soyu
Bu itibarla, Ulusoy arkadaşımın dediği gibi,
yorum. Eğer bir suiistimal varsa tahkik ve ta
sırf buradaki ağaçlardan istifade etmek için
kip edilmesi gayet tabiidir. Çanakkale'de bahis
teşkilât bu gibi, talepler karşısında kalmış
buyurdukları şeyi ben bakanlıktan ayrılmadan
tır. Bu talepleri bazı yerlerde de inhiraflara,
vali şifre ile bildirmişti. Hemen ertesi günü
sebep olmuştur. Arz edeyim; Kaş'da, Mersin'de
müfettiş hareket etmiştir, arkadaşımın dediği
bu haller görülmüştür. Takibat yapılmış bu gi
gibi İm insanlar şimdi mahkemededirler. Sui
bi memurlar cezalandırılmıştır. Matbuatımıza
istimal yapanlardan bir tek kişiye müsamaha
aksettiği gibi büyük suiistimaller derecesinde
edildiği söylenirse o zaman insan eza duyar.
değildir. Büyük ormanlar şahıslara tapulanSon sözüm eşyanın tabiatı haddizatında her çe
şit inhirafa müsait olan bu işte sayılı olan hâ
mamıştır. Zeytincilik işi gibi memlekete fayda
diseleri mahdut hacminin ötesine, aşırarak müp
sı olan bir kanunun gayesini, maksadını, tatbi
kat bakımından beliren aksaklıklara bakarak J hem şekilde göstermenin iyi olmadığını, müsa a-
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denirle arz€tmiş oluyorum affınızı rica ediyo
rum.
HÜSEYİN UİLUSOY (Niğde) — Söz isti
yorum;
BAŞKAN — Sorunuzu okuduk, izah ettiniz,
bakan ve alâkası dolayısiyle zamanının bakanı
izahat verdi*
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bir noktayı
aydınlatmak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun, son söz Milletvekilinindir.
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim;
Şevket Kaşit Hatipoğlu arkadaşımız emin ol
sunlar bu mevzuu Yüksek Meclis Kürsüsüne ka
dar intikal ettirirken her şeyim ile temin ederim
ki, hiç bir hususi maksat takip etmedim. (Doğ
ru, doğrar sesleri). Bu, Meclis Kürsüsünden Mil
lete yapmış olduğum yeminin yerine getirilme
sinin bir teoellisidir.
Arkadaşlar; şuna kaani olmak mecburiyetin
deyiz ki; Türkiye Cumhuriyetine ve yurduna
hadim olabilmek, kanunların, Türkiye Büyük
Millet Meclisinden çıkan kanunların, eksiksiz
ve tam ve kati olarak tatbik edilmesi zarureti-
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nin, memleketin Devlet teşkilâtında vazife al
mış bütün alâkadarlar tarafından mutlaka tâyin
ve takdir edilmesine bağlıdır. Binaenaleyh ben
gezdiğim muhtelif yerlerde işittiklerimden haki
katen - büyük suiistimal demiyeyim - bu işte
büyük eksiklikler olduğunu ve üzerinde duru
lacak şekilde aksaklıklar bulunduğunu gördüm
ve bu kanaata vardım. Bu kanaatimi bir Mil
letvekili olarak bu kürsüden de ifade etmek za
ruretini duydum.
Sayın Raşit Hatipoğlu'nu temin ederim ki,
kendisini, vazife ruhiyle çalışmış memleketin
en asil insanlarından telâkki etmekteyim. Buna
emin olsunlar. Fakat kanunun ruhu itibariyle,
kendisiyle mutabık olmakla beraber, tatbikatta
aksaklıklar olduğunu bilmesi ve Tarım Bakanı
olarak bunları esaslı şekilde takip etmesi lâ
zımdı.
BAŞKAN — Soruya gereken cevap verilmiş,
soru sahibi de mütalâasını bildirmiştir.
Gündemde görüşülecek başka madde yoktur.
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere
Oturumu kapatıyorum.
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