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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bir siyasi. partiye intisabettiğinden dolayı 
hakkında Anayasanın 70 nci maddesinin tatbi
kini istiyen Cumhuriyet Senatosu üyesi Sıtkı 
Ulay'm önergesi okundu, bilgi edinildi. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde, 

Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 malî yılı 
ıBütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde, 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa zağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarıları görüşüldü ve kanun

lar, Cumhuriyet Senatosunca, açık oyla, kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki Gü 
zey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraatimi-
zin rolü, zirai meselelerimiz ve Zirai Gelir Vergisi 
hakkında Senatoda genel görüşme açılmasına dair 
önergesi üzerinde görüşmelere devam olundu. 

Yeter çoğunluk kalmadığından 1.2.1962 
Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 

ibrahim Şevki Atasağun Tarık Remzi Baltan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Art 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh

met Ünaldı'nın, Orman Umum Müdürü Ali Ka

raağaçsın barem derecesine dair yazılı soru öner* 
gesi Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/20) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, C. 
Senatosu 1/9) (Gündeme) 

2. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/6, C. Senatosu 1/10) (Gündeme) 

3. — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/11, C. Senatosu 1/11) (Gündeme) 

4.— İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapoçu 
(M. Meclisi 1/13, C. Senatosu 1/12) (Gündeme^ 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/14), C. Senatosu 1/13) 
(Gündeme) 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/9, C. Senatosu 
1/14) (Gündeme) 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1/15, C. Senatosu 1/15) 
(Gündeme) 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/12, C. Se
natosu 1/16) (Gündeme) 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/18, C. Senatosu 1/17) (Gün
deme) 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu rapora (M. Meclisi 1/10, C. Se
natosu 1/18) (Gündeme) 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma, Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/16, C. Senatosu 1/10) 
(Gündeme) 

12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/8, C. Senatosu 1/20) (Gündeme') 

m 



O. Senatosu B : 27 1 . 2 . 1962 O : 1 
13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Büt

çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/17, C. Senatosu 1/21) 
(Güdeme) 

14. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko

misyonu raporu (M. Meclisi 1/7, C. Senatosu 
1/22) (Gündeme) 

15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/19, C. Senatosu 1/23) 
(Gündeme) 

»>•<« 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — BaşkanveMli İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluk vardır müzakereye 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn, 8.12.1961 tarihinde Sanayi 
Bakanlığına, verdiği yazılı sorusuna bugüne ka
dar cevap verilmediğine dair gündem dışı de
meci 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Nizamna

meye riayetsizlik hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muh

terem arkadaşlarım, seçim bölgemi ilgilendiren 
bir mevzuda malûmat edinmek üzere Sanayi . 
Bakanlığına 8.12.1961 tarihinde bir yazılı soru 
önergesi vermiştim. Vekil arkadaşımı şu kür
süde işgal etmemiş olmak için sorumu yazılı 
olarak vermeyi daha uygun buldum, iki aydan 
beri cevap alamadım, içtüzük, sözlü sorular 
için, bir müddet tâyin ediyor, iki inikat sonra 
görüşülür diyor. Fakat diğer yazılı sorular için 

bir müddet tâyin etmemiş. Ama, biz burada 
bunu kıyas yoîiyle halledebiliriz. Bir istidanın 
bile 15 gün içinde cevaplandırılması mecburiye
ti karşısında bir sorunun her halde cevabının 
iki ay gecikmesi arzu edilen bir husus olmasa 
gerek. Geçen celsede söz istedim. Sayın Reisve-
kili arkadaşımız dediler ki, biraz sabırlı ola
lım, hattâ kendilerine telefonla hatırlatalım, 
her halde gelirler. Bu arada Sayın Vekil Beyi 
koridorda gördüğüm zaman cevabını verdim 
aldınız mı, diye hitapta bulundular ve bu hi
taplarından 25 gün kadar bir zaman geçti. Du
rumu Vekâlete telefonla hatırlattım, aldığım 
cevap şu oldu : «İmzada bekliyor.» Görüyorsu
nuz arkadaşlar, bir taraftan yazıldı, imzalan
dı, gönderildi deniyof, bir taraftan da henüz 
imzada bekliyor, deniyor. Sayın Fethi Çelikbaş 
arkadaşımı eskiden tanırım, kısa zaman evvel 
ve birçok defalar, şu kürsülerden, Nizamnameye 
riayetsizlik mevzuunda söz almıştı. Bunları şim
di okuyacağım. Bu arada Riyaset Makamını iş
gal eden arkadaşınım Fethi Çelikbaş'a bir hi-
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tabı olmuştur. «Nizamnameye ademiriayetten 
şikâyeti olan arkadaşlarımın evleviyetle Nizam
nameye riayet etmesi lâzımgelmez miydi» şek
lindeydi. Bendeniz şimdi aynı suali arkadaşıma 
tevcih ediyorum ve Yüksek Kiyaset Divanın
dan istirham ediyorum, bu gibi hususlarda has
sasiyet göstersinler. Ayrıca, resmî kanallardan 
sualimin cevabının kısa yoldan olmak üzere, veril
mesini rica ediyorum. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyelerinden 
Sıtkı Ulay'ın, Zonguldak Milletvekili Nuri Be-
ser'in sebebolduğu hâdiseye temasla bu gibi ha
reketleri takbih edici gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay, gündem dışı 
bir isteğiniz var mı? Buyurun... 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, geçen defa bü
yük bir zevk ve neşe içinde huzurlarınızı birkaç 
dakika işgal etmiştim. Bu defa Muhterem Se
natonuzu büyük bir tessür içinde bırakacak ve 
fakat neticesinde huzura kavuşmuş olacağınız
dan emin olarak, yüksek müsaadelerinizle bir
kaç dakika beyanda bulunacağım. 

Yeni girdiğim genç ve dinamik partimden 
aldığım ilham ile şahsım adına yüksek huzur
larınızı işgal ediyorum. 

Birkaç gün evvel asîl miletimize lâyık ol
mayıp yanlışlıkla elekten sızmış olması muhte
mel bir mahlûkun cahilane ve gayriahlâki be
yanı, el'an hepimizin yüreklerini, kahraman 
ecdadın kemiklerini sızlatmaktadır. 

Bugün, Büyük Senato karşısında bu ne idü-
ğü ve nereden desteklendiği belirsiz meçhulü, 
tel'in ve takbih eyleyip ve T.B.M.M. nin bence 
vatandaşlıktan ıskata kadar varması şayanı te
menni 'olan kesin ve âcil kararını bekliyoruz. 

Bu konuda Adalet Partli arkadaşlarımı te
reddütsüz ve yerinde müspet icraatından ötürü 
teveccüh ve teşekkürle karşılıyoruz. 

Şuradan buradan menfi, maksatlı ve kötü 
cereyanlar alıp Türk Milletinin hasretle bekle
diği millî huzur ve istikrarı bozacak her türlü 
anormal hareketlerin karşısında bulunan biz
ler, orta yolda muvazeneli ve aklıselim içinde 
çalışmakta ve didinmekte bulunan Sayın Baş
vekil ile onun kurduğu ve kuracağı Hüküme
tini desteklemekte devam edeceğini huzurları
nızda arz ile Büyük Senatoya millî vahdet yo-
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I undaki müspet mesaisi ile tebcil ve ihtiramla 
selâmlarım. (Şiddetli alkışlar) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hu
lusi Söylemezoğlu'nun, kuraklık bölgelerde Ye
ni Türkiye Partisi adına yaptığı tetkik gezisi 
neticeleri hakkında gündem dı§ı açıklaması. 

HULÛSÎ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Sa

yın Başkan ve muhterem arkadaşlarım, Hükü
metin kuraklık bölgelerde almış olduğu tedbir
leri görmek üzere Şark bölgelerimize gitmiştik. 
Orada gördüklerimizi sevap ve hatalariyle siz
lere arz edeceğim. 

(.Tünümüzün mühim konusu olan Doğudaki 
kuraklık yüzünden iaşe ve hayvan yemi sıkın
tısını gidermek için Hükümetimizce tedbirler 
alınmaya başlanması üzerine, bu konu ilk defa 
Grupumuzda görüşülmüş ve Hükümetçe alman 
tedbirleri yerinde görmek, durumu incelemek, 
Hükümetimize yardımcı olmak ve gerekirse 
uyarmak maksadiyle Doğuya bir heyet gönde
rilmesi 2 . 1 . 1962 tarihinde Grupumuzda ka
rar altına alınmıştır. Heyetimiz 10 . 2 . 1962 
günü hareketle Erzurum, Kars, Ağrı, Erzurum, 
Erzincan ve Sivas illerini dolaşmış ve bu incele
me 13 gün sürmüştür. 

Bizim arkamızdan, bilindiği üzere, T. B. M. 
M. den ve muhtelif partilerden bir karma he
yet de aynı maksatla yola çıkmıştır. 

1. İlk olarak şunu memnuniyetle belirtmek 
isteriz ki, evvelâ Devlet Bakanımız Sayın Fey-
zioğlu'ımn bu bölgeye gitmesi, (ki kendisi ile 
Kars'ta karşılaştık.) sonra bizim heyetin git
mesi, arkamızdan T. B. M. M. nce seçilen kar
ma heyetin yola çıkması (ki Ağrı'da karşılaş
tık) l)iı bölge halkı üzerinde, onların dertleri 
ile, sıkıntıları ile yakından alâkadar olmak ba
kımından müspet tesir yaratmış ve moralmau 
takviye edilmelerini sağlamıştır. 

2. Basınımızın bu konudaki uyarmaları 
şüphesiz faydalı ve yerinde olmuştur. Ancak, 
bir iki gazetemizin bir hayli mübalâğalı neşri
yatı bu bölge halkı üzerinde nahoş tesirler ya
ratmıştır. Hep hatırlarız : Açlıktan insanlar ölü
yor, hayvanlar ölüyor, millî servet mahvoluyor. 
Doğudan Batıya kütle halinde hicret başladı ve 
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saire. Açlıktan ölen insan yoktur, arkadaşlar. 
Tüı- defa insanoğlu fiziki yapısı itibariyle açlı
ğa mukavimdir ve hemen ölmez. Kendini, bile
rek açlık grevine mahkum eden insanların bile 
aylarca, yaşadıklarını gazetelerde okuyoruz. 
Şüphesiz bu bölgede iki senedir kuraklık ve 
uzun süren kış dolayısiyle iaşe sıkıntısı vardır. 
Bu da şimdilik önlenmiştir. Aşağıda tafsilâtı ile 
arz olunacaktır. 

Hayvanlara gelince : Resmî makamlarda 
hayvan kırımına dair bilgi yoktur. Vatandaşla 
temasımızda da öldüğüne değil, öleceğine dair 
sıkıntılar ve endişeler vardır ve şüphesiz haklı
dır. Sebebi, yine iki senedir arka arkaya devam 
eden kuraklıktan ve kış aylarının sonuna ka
dar, ellerinde yeter derece hayvan yemi bıılun-
mamasmdandır. Kanaatimizce bütün sıkıntının 
menşei budur. Çünkü, bu bölge halkının büyük 
ekseriyetinin geçim vasıtası ellerindeki hayvan
larıdır. 

Hicret meselesi : Bilindiği üzere bu bölge
nin hayvancılık ve hayvan mahsulleri bakımın
dan şimdiye kadar inkişaf edememesi ve uzun 
süren kış ayları dolayısiyle mevsim işsizliği 
yaygın haldedir. Bunun neticesi bir kısım va
tandaşlar kış aylarında âtıl kalmaktansa çalış
mak ve para kazanmak maksadiyle mutedil böl
gelere giderler. Her kış bu hareket vardır. 
Muhtemelen bu seneki şiddetli kuraklık yü
zünden bu gidiş - geliş bir miktar artmıştır. 
Fakat bu, hiçbir zaman bir hicret manzarası 
almamıştır. Durum böyle olunca yukarda arz 
edilen bir iki gazetemizin biraz mübalâğalı 
neşriyatı sağduyulu halkımız üzerinde nahoş 
tesir yaratmakla kalmamış yeraltı faaliyeti
nin, beşincikolun bu konuyu istismar etme
sine vesile teşkil etmiştir. Hep biliriz Demir
perde gerisi aleyhimize neşriyat yapan bâzı 
radyolar bu konuyu insafsızca ve hattâ hain
ce istismar etmiştir. Bu noktayı esefle belirt
meden geçemedik. 

3. Bütün resmî temaslarımızda ilgili ma
kam ve şahısların tam bir ahenk ve sıkı bir 
işbirliği halinde gece gündüz ve tatil demeden 
çalıştıklarını ve vatandaşın ıstırabını hafiflet
meye gayret sarf ettiklerini memnuniyetle gör
dük. 

4. Erzurum ili sınırları içine girince de
miryolu boyunca istasyonlarda buğday, sa-
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man, ot stokları dikkati çekmiştir. Binaen
aleyh Devlet Bakanımızın rakam olarak ver
dikleri hakikatin ifadesidir ve ilgililer de bu
nu teyidetmiştir. Ancak bu stokların demir
yolundan hiç olmazsa kaza merkezlerine ka
dar, iç bölgelere nakli güçlük arz etmektedir. 
Biz oradayken henüz yolu açılmamış kaza mer-
'kezleri de vardı. Yukarda arz edilen ahenkli 
çalışma ile ve gerekirse Hükümetin desteği 
ve askerî yardımla bu güçlüğün de yenileceği
ne inanıyoruz. 

5. Her üç ilde de (Erzurum, Ağrı ve Kars) 
Hükümetçe alman ve müsbet tesir bırakan 
tedbirler şunlardır : 

a) Şehir ve kasabaların ekmeklik ihtiyacı 
muayyen bir hadde göre tesbit edilmişken ka
saba ve şehirlere yakın köyler halkının, şe
hir fırınlarından ekmek tedarik etme zorla
maları görülmüş ve Ofis de ihtiyacı karşılıya-
cak nisbette kontenjanlarını artırmıştır. 

1)) Köylü eknıe'klik buğday talebetmiş, 
Ofis de parası mukabilinde satmıştır. Yani Ofis 
şehirliden gayrı köylü ihtiyacını da ilâveten 
tedarik ve tahsis etmiştir. 

c) Nüfus başına ayda 10 kilo, dört ayda 
40 kilo olmak üzere kredili buğday tahsis 
edilmiştir. Kış çıkıncaya kadar bu miktar, kâfi 
görülüyor. Fakat hasat mevsimine kadar ye
terlik derecesi zihinlerde tereddüt j^aratıyor-
•sa da buna karşılık köylünün de büsbütün 
borç ve tedbirsiz olmadığı düşünülmekte ve 
hasat mevsimine kadar ulaşacağı tahmin edil
mektedir. 

d) Ofisçe ilâveten ileri tevzi merkezleri 
açılmış ve vatandaşın daha kolaylıkla ve kısa 
zamanda buğdayını alması temin edilmiştir. 

e) Hayvan yemi sıkıntısını önlemek üzere 
Ofis köylüye tahsis ettiği arpayı, miktar tes
bit etmeden, parası mukabilinde satmıştır. 

f) Demiryollarında % 90 tenzilât en tesir
lisi olmuştur. Hayvan yemi rayici istikrarını 
muhafaza etmiş ve karaborsa önlenmiştir. 
Ancak bu tenziâtlı tarife Eylül, Ekim ayların
da tatbik edilseydi çok daha iyi olacak ve bu
gün kış ortasında bu durum yaratılmıyacak, 
vatandaş zarara girmiyecek, hayvanını yok pa
hacına satmıyacak idi. 

Bu alman tedbirlerle vatandaşın açlık teh
likesine karşı mâruz kalmadan kışı çıkaracağı
na inanıyoruz. 
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kısmı birkaç yüz lira borçludur. Binaenaleyh 
bu durumun mutlaka düzeltilmesi kanaatinde
yiz. Aksi halde yem kredisinden muhtaç olma
yan vatandaşlar istifade edecek demektir. 

O. Senatosu B :! 
G. Şimdi alınması gereken tedbirlerle dü

zeltilmesi icabeden hususlara geçiyoruz : 
a) Çiftçi vatandaşa kredi ile buğday ver

mek üzere çıkarılan 41/1 sayılı Kararnamede bu 
hak yalnız nahiye ve köylere tanınmıştır. Hal
buki şehir ve kasabalarda köylü vasıflı ve zi-
raatle iştigal eden vatandaşlar da vardır ki, bu 
kararname hükümlerine göre istifade edemiyor
lar. İdari .salâhiyetle bunun önlenmesi yoluna 
gidildiğini bize söyledilerso de tatbikat sahasm-
deki neticesini bilmiyorum. Bunun resmî yoldan 
halledilmesi daha iyi olur sanıyoruz.. 

b) Yine kasaba ve şehirlerde ziraatle işti
gal etmiyen dar kazançlı küçük esnaf vardır. 
Bu tabaka halkımız, köylünün parasızlığı do
la yısiyle iktisadi hareketin eksik olmasından 
ve kış mevsiminde iş buhranından ötürü kendi 
parası ile kendini doyurmak imkânından mah
rumdur. Bu vatandaşlara da kendi bünyeleri
ne uygun bir statü ile kredi sağlanması gere
kir. 

c) Hayvan yemi için verilen kredi pek az
dır ve scmibolıik mahiyettedir. Gerçi geçimi 
hayvanla olan bütün vatandaşların krediye ih
tiyacı olmıya'bilir. Fakat, resmî ağızların ifade
sine göre krediye muhtaç vatandaşın miktarı 
% 50 rıhı üstündedir. Muhtaç ve gayrimuhtaç 
vatandaşı da tesbit etmek bir meseledir. Bu 
durumun düzeltileceğini ümidetmek isteriz. An
kara'ya avdetimizde bütün bölge için yem kre
disinin on milyon lira daha artırıldığını gaze
telerde okuduk. Bu artırmanın yaraya mer
hem olmasını temenni ederiz. Bu münasebetle 
şunu da belirtmek yerinde olur ki, geri kalmış 
bölge olmasına ve fevkalâde vaziyetin hüküm 
sürmesine rağmen koca bir vilâyete tahsis edi
len kredinin, iktisaden çok daha iyi bölgeler
de bir tek şahsa verilenin dûnunda olduğu mü-
şahade edilmiştir. 

d) Halledilmesi gereken mühim bir konu 
da, asıl muhtaç vatandaşların yem kredisin
den istifade edememeleridir. Çünkü 123 sayılı 
Kanunla borçlu vatandaşlara, borcunu ödeme
dikçe yeniden borç verilemez, denmiş. Bu du
rumda bu kanuna göre borcu olmıyan ve muh
taç da olmıyan vatandaşlar bu krediden istifa
de edecek demektir. Halbuki vatandaşın büyük 
sıkıntısı hayvanını öldürmeden bahara ulaş
maktır. Kaldı ki. borçlu vatandaşın mühim bir 

e) Tohum meselesi: Hükümet tohumluk 
buğday veremiyeceğini söylüyor. Köylünün, 
tohumluk buğdayı yemeraesini, ilkbahar ekimi
ne saklamasını, bunun yerine Amerikan buğ
dayının yemesini 'tavsiye ediyor, iyi ama bugün 
için çok geç kalmış bir tavsiyedir. Çünkü res
mî ağızlar, dara düşen köylünün tohumluk buğ
dayının büyük bir kısmını istihlâk ettiğini ve
ya un haline getirildiğini ifade ediyor. Zor bir 
dunun. Hükümetimizin elbette bu mesele üzerine 
eğilmiştir. 

f) Zengin çiftçi ve tüccarın elinde bulun
duğu kuvvetle muhtemel tohumluk efsafındaki 
buğdayın, ekmeklik olarak istihlâk edilmeden 
ve gerekirse prim dahi verilerek, Ofisin tevzi 
ettiği Amerikan buğdayı ille tebdili ve gecikme-
den tohumluk olarak çiftçiye tevzii mümkün
dür ve lâzımdır. 

g) Keza köylümüzün, bilhassa Kars'ta çift 
süren hayvanlarından bir kısmını satmak mec
buriyetinde kaldığı, elde mevcutların da ilkba
har ekimi mevsiminde iş göremiyecek kadar za
yıf olacağı düşünülüyor. Bu durumda tıpkı 
Karayollarının şube ve kısımları gibi tertiplene
cek traktörlerle mücehhez ekiplerin, sürülecek 
arazi nisbetindeki masrafları hesaplanarak borç
landırmak suretiyle sürümün desteklenmesi 
mümkündür sanıyoruz. Bahar ekimi Şark'ta en 
erken Nisan ayında başlar. Garp't a ise daha er
ken başladığından münavebe suretiyle Garp böl
gesinden takviye edilecek traktör ekipleriyle 
Şarkın ekim derdi büyük mikyasta kolaylaştı-
rılır kanaatindeyiz. 

h) Veyahut arazisi ve karşılığı bulunan 
çiftçi vatandaşlara, şimdiki statü üzerinden de
ğil, tamamen taksitlere dayanan ve ilk taksiti 
1963 ten başlamak üzere uzun vadeli kredi ile 
traktör verilmesi. 

Böylelikle Hükümetimizce alınmış tedbirleri 
ve görüşümüze göre alınacak tedbirlerle düzel
tilmesi icabeden hususları ana hatları ile sırala
mış bulunuyoruz. 

7. Sivas'ta yapılan inceleme: îki senedir 
kuraklık olduğu, köylünün yemeklik ve tohum
luk .buğdaya şiddetle ilhtiyacı bulunduğu, SfivasVı 
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2 600 Um tohumluk buğday tertip edilmişken 
ancak 800 tonunun verilmiş olduğu, sıkıntıda 
olan vatandaşların toplu olarak yiyecek ve to
humluk buğday verilmesi için vilâyeti tazyik 
etmeleri üzerine valinin bundan bir hafta ev
vel durumu tesbit için ilgililerle birlikte duru
mu tesbit ettiği ve ancak onbeş Şubata kadar 
belli olacağı bildirilmiştir. Hayvan yemi Erzu
rum, Ağrı ve Kars illerine nazaran fiyatça üstün
dür. Valimizin daha evvel durumu tesbit edip 
diğer iller gibi Hükümeti zamanında haberdar 
etmesi gerekirken ancak yeni harekete geçtiği 
anlaşılmıştır. 

8. Şimdi de, iki senedir arka arkaya devam 
eden kuraklık yüzünden bu bölge halkının nasıl 
bir duruma düştüğünü tahlile çalışalım. Yap
tığımız incelienıelere göre Erzurum, Kars ve Ağ
rı valilerimiz, bir evvelki kurak seneden de tec
rübe edinerek, çok erkenden Haziran 1961 ayın
da yazı ile ilgili makamları uyarmak istemişler
dir. Başlangıçta bu uyarmalar pek mukabele 
görmemiş ve mütaaddit yazışmalarla israr üze
rine bir heyet gönderilmesini istemişlerdir. Ni
hayet zamanın Başbakan Yardımcısı, Ziraat ve 
Ticaret bakanları bölgeyi bizzat gezmiş ve du
rumun ciddiyetini kabul etmişlerdir. Bunun ne
ticesi günün şartlarına uygun kararlara da va
rılmıştır. Buraya kadar güzel. Fakat maalesef 
bu kararlar tatbik edilmemiştir. Meselâ bugün 
tatbik edilen Demiryollarında % 90 tenzilâtlı 
tarife o zaman uygulansaydı bugünkü sıkıntılı 
durum 'geniş ölçüde önlenir, hayvan yemi fi
yatları yükselmez, vatandaş bu yemleri erken
den tedarik eder ve 'hayvanlarının mühim bir 
kısmını elden çıkarmazdı. 

9. Keza alınan kararlar gereğince, ilgili 
müesseseler vatandaşın 'hayvanını biraz da ev
saf gözetmeden, satmalacaklardı. Halbuki hay
van alımı için gelen heyetler formalite ve 
klâsik protokol şartlarına taassupla bağlı kal
dıklarından hayvancılığın merkezi olan Kars'-
dan hayvan almamışlardır. Erzurum'dan ise 
pek az mubayaa etmişlerdir. SBu tutum hay
vancı vatandaş üzerine en ağır darbeyi 'vur
muş ve Hükümetin alâkasızlığından ümitsizli
ğe düşmüşlerdir; 'binnetice elindeki hayvanı 
besliyemiyeceğinden yok palhasına "satmaya 
mecbur olmuştur. Bu durum arz ve talep kai
desini 'bozmuş vo Kars 'da ayaktan bir kilo etin 
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fiyatı 33 kuruşa kadar düşmüştür. Bu resmî 
kayıtlarla sabittir. Otobüs bileti 50 kuruş ol
duğuna göre ilâve edilecek bir şey kalmıyor. 
Bu durumu resmî rakamlarla ispat edefbiliriz. 
Kars ' ta artık kışa girerken Kasım ayında el
den çıkarılan koyun miktarı 1959 da 12 bin 
küsur, 1960 da 19 bin küsur iken 1961 de 123 
küsur olmuştur. Bunu bütün hayvanlara teşmil 
edersek yalnız Kasım ayında 147 bin küsurdur. 
Eylül, Ekim ve Kasım ayları yekûnu ise 40O 
bini aştığı görülür. Bunun mânası ıstırap için
de kıvranan vatandaşlar (hayvanlarını yok ba
hasına elden çıkarmak mecburiyetinde kalmış
lardır. 

Bu tutumun sebebini anlamak güçtür. Akla 
gelen, ilgili makamlarımız da valileri uyarma
larını (telâş) diye vasıflandırmak nemelâzım-
cılık ve (gelecek iktidar yapsın) gibi geniş 
bir lâkaydiye bağlamak mümkündür. (Bunlara 
ilâveten artık memleketin bir seçim atmosfe
rine bürünmüş olması da bunu takviye etmiş
tir. Eylül 1961 ayında Cumhuriyet Gazetesinin 
bu konuda yaptığı neşriyat vardır. Bu atmos
fer içinde o da maalesef ilgilileri harekete ge
çiremedi. Halbuki bugün alman tedbirlerin bir 
kısmı olsun Eylül ve Ekim aylarında tatbik 
edilseydi bu kış, kıyamette bu hallere düşül
mez, halkımız tedirgin edilmezdi, hayvancı 
vatandaş hayvanını yok panasma satmazdı, 
yem sıkıntısı «olmaz fiyatlar yükselmezdi ve ni
hayet bugün 'tahsis edilen milyonlarca liranın 
belki az bir kısmı ile ihtiva edilir Hazine zara
ra sokulmazdı. 

Görülüyor ki Doğu'nun bu sıkıntılı duru
ma düşmesinde ve Hazinenin milyonlarca zara
ra sokulmasında sorumlu makam ve şahıslar 
vardır. Bunlar (hakkında gereken kanuni taki-
hatm yapılması lâzımdır kanaatindeyiz. Sayın 
Feyzioğlu Millet Meclisi ve Senatoda yaptığı 
konuşmada aynen: «Doğu'da husule gelen ku
raklık ne bugünkü Hükümetin, ne bundan 
önceki Hükümetin, hattâ ne de daha önceki 
Hükümetin zimmetine yazılacak bir hâdise de
ğildir.» demişlerdi. Zimmeti tabiat şartlarına 
yüklemek kolay ve kese bir yoldur. Bu husus
ta araştırma yapmaya, heyetler göndermeye ne 
lüzum var? Şark bölgemizde ara sıra bu gibi 
hâdiseler az veya çok oluyor. Fakat asıl üze
rinde durduğumuz mesele, şiddetli kuraklık 
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iki senedir arka arkaya devam ettiği, valileri
mizin çok erkenden ilgilileri uyardığı ve ısrar
lı talepleri karşısında bakanların bu feölgeye 
giderek durumun ciddiyetini anladıkları ve 
hattâ bâzı kararlar aldıkları halde bu karar
ları aynı cididyetle tatbik etmedikleri ve neti
cede kış ortasında bu acıklı durumun patlak 
vermesiyle milyonlarca vatandaşın ıstırabına 
ve Hazinenin zazara sokulmasına mesul olduk
ları neticesine varıyoruz. Bu zimmeti, ayağı
nın tozu ile iktidara gelen bugünkü Hüküme*-
timize yüklemek elbette doğru değildir. Zim
met bahsinde Sayın Feyzioğlu'nun fikirlerine 
hürmet ederiz. Fakat maalesef iştirak edeme
yiz. 

Netice :. Şark bölgemizde daha çok ıstırap 
çeken, hayvancılığın merkezi olan Kars vilâye
timizde sırası ile Ağrı ve Erzurum bunu taki-
beder. Bunun için vatandaşlarımızın açlık teh
likesinin hamdolsun önlendiğine kaaniiz. Bu 
hususta alman tedbirler umumiyetle yerinde
dir. Fakat hayvanlar için kışı geçirecek yem 
durumlarının sağlanması ve bahara ulaşması 
için devamlı tedbirlerin alınması gerekir Bi
zim görüşümüze göre yukarda sıraladığımız 
hususlar Hükümetimizin icraatına yardımcı 
mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu alman tedbir
lerin hepsi muvakkattir, ve ımevsimliktir. Asıl 
dâva bu durumu kökünden halletmek ve Hü
kümetimizi zaman zaman bu bölgenin imdadına.' 
yetişmekten kurtarmaktır. Bu da programı
mızda ısrarla durduğumuz gibi, zirai ekono
mimizde hayvancılığın çok mühim bir mevkii 
işgal ettiği kanaatindeyiz. Süartle artan nüfu
sumuzun ve hayvani maddeler ihtihlâkinin 
karşılanması, aynı zamanda ihracat imkânları
nın açılması ve ziraatte yaygın bir halde bu
lunan mevsim işsizliğinin azaltılması için hay
vancılık ve hayvan mahsulleri sanayii önemle 
ele alınacak konulardır. Sayın Hükümet Baş
kanımızın son radyo konuşmasında bu konu
ların önemle ele alındığını memnuniyetle öğ
rendik. Ancak, bu sayede Şarkın sık sık tek
rar eden bu acklı durumuna nihayet vermek 
mümkün olur. Bu müsübetten en büyük kazan
cımız da hayvancılığımızın inkişafının artık 
bir zaruret haline meydana çıkmış olmasıdır. 
O halde -buna ait plânların şimdiden önce-
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likle hazırlanmasını ve 1962 bütçesinden ayrı
labilecek âzami yatırımla bu hayırlı işe başlan
masını arzu ediyoruz, öncelik hususunda ıs
rar ediyoruz. Bu yatırım en kısa zamanda 
mey vasim verecektir, ileri milletlerler de bu 
yoldan yürümüşlerdir. 

Plnâlama bahsinde şu noktaya da temas et
mek istiyoruoz : 

Bizde nedense yabancı mütehassıs raporla
rına karşı mübalâğalı bir hayranlık vardır. 
Halbuki bâzı konularda Türk bilginlerinin ha
zırladığı çok kıymetli eserler vardır. Bunlar
dan bir tanesi de Ankara Üniveristemizin Ve
teriner Fakültesi resmî yayınlarından olan 
(Ekonomik kalkınmada hayvancılık) eserini 
hepimizin dolaplarına koymuşlar. Ben şahsan 
çok istifade ettim. Elbet sizler de okumuş
sunuzdur. Bütün ömürlerini mesleklerine ver
miş bu değerli ilim adamları Avrupa'da, Ame
rika'da tahsillerini takviye etmişlerdir. Sene
lerdir bu mühim konuda, yazıları ile eserleriyle 
ilgili makamları uyarmakta devam etmişler 
ve maalesef muvaffak olamamışlardır. Son çare 
olarak hepimizin adreslerine 'birer tane gön
dermişlerdi. Bunu söylemekten . maksadımız, 
Hükümetimiz mademki, !bu mühim konuya el 
koymuştur, müşterek bir toplantı mı yapıla
cak. bir hayvancılık ekomesi şûrası mı kuru
lacak, plânlamada bu değerli arkadaşlarımız
dan da istifade edilmelidir Şark 'bölgemizin 
kalkınması, (halkının yaşama seviyesinin yük
seltilmesi artık bir zaruret haline gelmiştir. 

Hürmetlerimizle. 
SO Ocak 1962 

BAŞKAN —- Arkadaşımız tarafından oku
nan bu mütalâanın bastırılarak dağıtılması hak
kında üç arkadaşımız tarafından verilmiş bir 
takrir vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Çok istifadeli olduğuna inandığımız ve cid

dî bir tetkik mahsulü raporun okunarak ıttıla-
ından ziyade yazılı olarak sayın senatörlere da
ğıtılmasının daha faydalı olacağını düşünürüz. 
Raporun yazılı olarak dağıtılmasına kararları
nı arz ve teklif ederiz. 

Muğla Samsun 
Muallâ Akarca Fethi Tevetoğlıı 

Sakarya 
Turhan Kap anlı 
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BAŞKAN — Önergeyi reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... 
(Zapta geçti, kâfi sesleri) 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Önerge
mizden vaz geçiyoruz. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Usul hakkın

da söç istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Muhterem ar

kadaşlarım, benden önce konuşan hatip arka
daşımız, şahsan, partisi adına Doğu'da bir gezi 
yapmışlar; kanaatlerini burada izah etmiş bu
lunuyorlar. Yüksek Meclis Heyeti de Doğu'da 
verdiğimiz vazifeyi yapmıştır. Bu arkadaşı-
o heyete dâhil değildir. , 

Seçtiğiniz ve vazifelendirdiğiniz Heyet Do-
ğu'dan dönmüş, müşterek raporlarını hazırlama
ya başlamışlardır. 

Burada konuşan arkadaşımızın bâzı sözlerine 
iştirak edemiyorum. Ancak, bu mevzu hakkın
da, arkadaşlarımızın raporlarını almadan konuş
mayı da doğru bulmuyorum. Usul hakkında bu 

5. — GENEL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki 
Güzey'in, memleketimizin kalkınmasında ziraa-
timizin rolü, zirai meselelerimiz ve Zirai Gelir 
Vergisi hakkında Senotada yemci görüşme açılma
sına dair önergesi (8/2) 

BAŞKAN — Gündemin .ikinci kısmında Cum
huriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki Güzeyin 
memleketimizin kalkınmasında ziraatimizin rolü, 
zirai mesıelelerimbiz ve Zirai Gelir Vergisi hakkın
da Senatoda genel görüşme açılmasına dair öner
gesi var. Bu mevzuda mütaaddit defalar sayın 
üyeler beyan ve mütalâada bulunmuşlardır. 
Elimizde bir liste vardır. Bu listede isimleri ya
zılı olanların sırayla isimlerini okuyacağım arka
daşlar lütfen kürsüye gelirler. 

Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan ve sayın arkadaşlarım, asırlık bir hastalığın 
tedavisi için teşhis, çare ve tedbirler temenni 
ederek sözlerime başlıyacağım. 

Memleketimizin ektüel olduğu kadar da çok 
hayati bir dâvası üzerine el birliği ve niyet bir-
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hususu Yüksek Senatoya arz etmeyi lüzumlu 
gördüm. Arz ederim, efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver 
Kökye izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/42) 

BAŞKAN — Gündemin birinci kısmında 
Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşu ola
rak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ni okutacağım. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver Kök'ün 

hastalığına binaen 27 . 1 . 1962 tarihinden 6 . 2 . 
1962 tarihine kadar 10 gün izinli sayılması Baş
kanlık Divanının 29 . 1 . 1962 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök'ün izin isteği
ni reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞMELER 

I ligi halinde eğilmemiz gerektiği inancını, Se
natoda beliren bu tezahürünü yürütme organı 
ile en verimli bir işbirliğini sağlıyacak şekilde, 
yasama fonksiyonumuzun ifasında bizlere ışık 
tutacak mutlu ve ümit verici bir başlangıç ola
rak benimsemekteyim. Senatonun bu şekilde be
liren yüksek iradesi, yürütme organı ile müna
sebetlerimizde tesisini yürekten arzuladığımız 
iyi geleneklere ilham kaynağı olacaktır. 

Ben bu görüşmeyi, Hükümeti tenkidetmek, 
ya da politikasındaki noksanlıkların meydana 
çıkarmak arzusunun değil, bu büyük dâvada Hü
kümete âzami yardım ve destek sağlamak isteği
nin fiilî bir belirtisi olarak kabul ediyorum. 

Her düşüncenin üstünde, tam memleketçi bir 
ruhla, görüşlerimizi belirtmekte olduğumuz bu 
konu hakkında, kendi kanaatlerimi arz etmeden 

1 önce, bu alandaki ortak dert ve güçlüklerimizin 
kaynağı olan bir gerçeğe değineceğim. 

J Tarım alanında durumumuzun gittikçe fena
laştığı, büyük tehlikelerle karşı karşıya bulun
duğumuz ve gereken tedbirleri almadığımız tak-

I dirde geleceğimizi tasvir eden çok veciz ve hat* 
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tâ korkutucu ifadeler tekrarlanıp dururken, di
ğer taraftan da aynı kuvvetli fakat zaman, me
tot ve gerçek detaylara değinmiyen ve şimdiye 
kadar da hiçbir faydasına şahidolmadığımız yu
varlak ifadelerle hayallerimizi tatmin etmeye 
çalışmaktan başka gerçekçi hiçbir adım atılama-
mıştır. Siyasi edebiyatımızı zenginleştirmek uğ
randa harcadığımız bu emekleri artık gerçek 
amacına yöneltmek sorumluluğu ile karşı kar
şıya bulunmaktayız. 

Tedbirsizlik ve müsaade ederseniz arz ede
yim, beceriksizlik yüzünden memleketimizi aç
lık tehlikesinin sarmaya başladığı bir anda ar
tık sadece böyle parlak sözleri dinlemeye ta
hammülümüz bile kalmadı. 

Genel bir Devlet politikası içinde, tarım 
alanındaki gayretlerimizin teksif edileceği ana 
yönleri belirtecek ve topyekûn ekonomik faa
liyetlerimizin tarım davamızı nasıl destekliyeee-
ğine dair ışık tutacak olan yazılı bir «'Farım 
politikamızın» şimdiye kadar halk efkârına ve 
Devlet teşkilâtına maledilmeyişi acı bir gerçek
tir. 

Şahsi arzulara göre, mütemadi surette yön 
değiştirmesini, devamlılık ve istikrardan yoksun 
kalmasını öniiyeeek ve tarımla, ilgili her türlü 
faaliyetlerin ahenkli bir halde yürütülmesini 
sağlıyacak bir «Tarım politikası» nm tesbitine 
karşı. Devrim idaresi zamanında duyulan şid
detli ihtiyacın bir ifadesi olarak, etraflı incele
me ve çalışmalara koyulmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtından başka, 19 Ko
misyon faaliyete geçirilerek, bunların bir yılı 
aşan çalışmalarının sonucu, Hükümete sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımı; müsaade buyııru-
lursa, birkaç dakika içinde, memleketimizin 
tarım alanındaki durumunu bir tablo halinde ve 
ana hatlariyle çizmek isterim. Bu arada şunu 
belirteyim ki, ben teferruata girmeden, genel 
politikamızı ilgilendiren hususata değineceğim. 

1. Toprak : 
Topraklarımızın durumu çok perişan ve ve

rimi son derece düşüktür. İtalya ve Yunanis
tan 'da genel vasfı bizimkilerle aynı olan top
rak kesimlerinden bizden 3 - 4 misli fazla mah
sul ^alınmaktadır. Biraz fazlaca meyilli kesim
lerde ziraat sahasına dâhil edilmek üzere 18 
milyon hektarlık bir arazinin ekime müsaidol-
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masına rağmen, halen ekim altında bulunan 
arazi, 25 milyon hektara ulaşmaktadır. Elbette 
kesin bir tesbit, iyi bir kontrol yapılmayınca 
ekime müsait sahalar ekilmemekte, müsaidol-
mıyan sahalar ise ekilmekte ve böylece toprak
larımızın gün geçtikçe gücü ve verimi azalmak
tadır. Topraklarımıza hiçbir esaslı bakım, 'sağ
lanmadığı gibi onlardan faydalanma da son de
rece tahripkâr bir şekilde devam etmektedir. 
Biyolojik mânada kuraklıkla mücadele gerçek
çi bir orman koruması, step 'ormancılığı top
rak erozyon]ariyle sistemli mücadele, göçebe-
kârı hayvancılığın kaldırılması, rüzgâra karşı 
emniyet «ağlanan step bölgelerinde toprağın 
enlansif bir şekilde işlenmesi, yer değiştirme 
ve iç. iskân gibi yazı ve siyasi nutuklar dışında, 
şimdiye kadar fiiliyatta hiç yer verilmiyen te
mel konulara ait projeler ve bunlarla ilgili fa
aliyetler bir ana plân içinde tertibedilip en kı
sa zamanda uygulanmaya geçllmediği takdirde, 
aç kalan bu topraklar bizleri de lam anlamı ile 
aç bırakacaktır, 

Nebat mahsulleri : 
Toprağın kötü kullanılması, gübre, tohum, 

ilaçlama, bakım gibi tedbirlerdeki yetersizlik 
yüzünden bu alanda verim, emsali, mennleketle-
re nazaran, :j - f> misli nisbetinde düşüktür. 

3. Hayvan : 
Hayvan yemine gereken önemi veren Yu

goslavya ve Yunanistan'da bir kocabaş hayvan 
başına 4 - 5 dönümlük bir mera yeterken, bizde 
60 dönüme ihtiyaç vardır. 

Muallâ Akarca arkadaşımızın da belirttiği 
gibi, bugünkü tutumumuzla mevcut meralar 
şimdiki hayvan mevcudumuzun ancak 1/5 ine 
yeter. Fakat hayvan yemine gereken önemi ve
rirsek, mevcut hayvanlarımızın iki mislinden 
daha fazlasını çok daha iyi şartlar içinde besli-
yebiliriz. 

4. Orman : 
Ormanlarımız bakımsızlık, orman yetiştirme 

alanında yok denecek kadar az olan faaliyetle
rimiz ve cinayet derecesine varan bir sorumsuz 
davranışla, 'ormanlarımızı kısa hedefli politik 
istismar ve hattâ rüşvet konusu yapmış olma
mız, bu dâvada çok acıklı bir durum yaratmış
tır. 

Bundan başka ormanlık bölgeler içinde mes
kûn nüfustan her yıl yüz bin çiftçi ailesi doğ
maktadır. Bu nüfus asgari bir hesapla, muhtaç 
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olduğu 4 milyon dönüm araziyi ormanı kırarak 
elde etmektedir. 

însan durumu, çiftçimizin durumu, kelime
nin tam anlamiyle perişandır. Tarım bilgisi çok 
noksan, çalışma itiyadı çok zayıf ve geliri pek 
düşük bir durumdadır. Senenin 80 . 90 günü 
çalışan çiftçi ailesinin ortalama yıllık hububat 
rekoltesi 6 tonu geçmez. Bundan yiyecek, hay
van yemi, tohumluk çıktıktan sonra artabilecek 
bir ton mahsulle bütün ihtiyaçlarını karşılama
ya mecburdur. 

Normal bir ünite olarak böyle bir aile için, 
12 bin liralık donatım, 10 bin liralık bir işletme 
sermayesine ihtiyaç olduğuna göre Türk çift
çisinin durumunun ne derece kötü olduğu açık
ça görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar çiz
meye çalıştığım tablonun ferahlık veren tarafı 
yoktur. Uzun zamandan beri hep bir şeyler ve
ren köylü artık duçar olduğu takatsizlik içinde 
aydınından, hükümetinden ve hepimizden bir 
şeyler istemektedir. 

Anayasamıza hâkim olan sosyal Devlet an
lamı ve sosyal adalet ilkeleri de bu isteği tam 
anlamı ile sorumlu ve yükümlü kılmaktadır. 

Şimdiye kadar bir taraftan mahdut imkân
ların, diğer taraftan uğradığımız acı ihmaller 
ve aldatmaların memleketi, getirdiği müthiş fe
lâket uçurumu kenarında, hepimizin yüklen
mekte olduğumuz sorumluluk, bizim kuşaklar
dan çok büyük hizmetler istemektedir. 

Arz etmeye çalıştığım gibi, tarım alanında 
durumumuz, toprağın durumu, nebat ve mah
sullerimiz, hayvancılığımız, orman ve insanları
mızın nitelikleri ve içinde bulunduğu şartlar, 
ancak «perişan ve acıklı kelimeleriyle ifade edi
lebilecek bir manzara arz etmektedir. 

O halde ne yapmalıyız? 
Nebatı, hayvanı, toprağı ve insanı açlıktan 

kurtarabilmek için benim düşünebildiğim ted
birler genel olarak şunlardır': 

Bunlardan birincisi, toprak reformu ilk 
şarttır. Verimli şekilde işletemiyeeek kadar 
toprak sahibi olanların, toprakları ile verimli 
bir işletme olamıyacak kadar küçük bölümlere 
ayrılmış bulunan topraklarımızı, toptan bir tan
zim ve bölüme tâbi tutmak gerekir. 

Anadolu'da en az 150 dönüm veya 20 ton 
istihsal imkânı olan toprak üniteleri esası üze-
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rinden bir reformu geciktirmeden gerçekleştir
meliyiz. 

Bu maksatla girişilen ve bir yıldan fazla sü
ren çalışmalarla hazırlanan rapor ve kanun ta
sarısı Başbakanlığa sunulmuştur. Basından ve 
çeşitli teşekküllerden de düşünceleri sorulmuş
tur. 

Bütün üniversitelerimizden, bakanlıklardaki 
ihtisas sahiplerinden ve Devlet Plânlama Teşki
lâtından da faydalanarak hazırlanıp son şeklini 
alan bu dokümanın Hükümetin işini çok kolay
laştıracağına eminim. 

Tarafsız bir idare zamanında ve tam bir 
serbesti içinde hazırlanan bu rapor ve kanun 
tasarısını, Hükümetimiz yenibaştan hazırlama
ya koyulursa faydalanacağı elemanlar aynı ele
manlar olacaktır. Bu defa, belki ilmî ve teknik 
olmıyan bâzı mülâhazalarla, birtakım değişik
likler yapabilirler. Konuyu şimdiye kadar hep 
inceledik. Fakat bir türlü fiiliyata geçemedik, 
boyuna incelemeye tahammülü kalmadı, o ka
dar inceledik ki, artık kopacak. Şimdi incele
diğimizi uygulamaya başlama zamanıdır. ' 

Ancak, bu hazırlıkları Hükümetimizin de 
olduğu gibi uygulaması yerine, kendi genel po
litikası çerçevesi içinde gerçekleştirmeye çalış
ması tabiîdir. Sayın Bakanın ümit verici beyanı 
bizleri memnun edecektir, 

İkinci temas etmek istediğim nokta : Eroz
yona karşı başlamış olan mücadeleyi daha ile
riye götürmelidir. 

Üçüncü konu : Tarımla uğraşan insanlara 
teknik bilgi verilmelidir. Köye aydınlarımız ko
lay kolay gitmiyor ve gitse de yeter bir süre 
kalmıyor. 

Bu konuda geçen yıl uygulanan tertibin da
ha geniş ölçüde devamına zaruret vardır. 1961 
de 2 000 köyde eğitim merkezleri açıldı. Her 
köyden 20 - 30 yaşları arasındakilere, toprak 
işlemesi ve hayvan bakımı gibi konularda tek
nik bilgiler verildi. Er eğitim merkezlerine de 
teşmil edilen bu tip eğitimin çok faydalı ve 
pratik bir usulle yürütülmekte olduğunu belirt
mek isterim. 

Ormanlar mevzuu : Sıkı muhafaza tedbirleri 
yanında, ormanda yaşıyan nüfusu doyurmak ve 
toprak reformu ile iskânı seyrekleştirmek lâzım
dır. Ayrıca ağaç dikme faaliyetine hız verilme
lidir. 
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Geçen yıl 120 milyon ağaç dikildi ve bunla

rın % 70 - 90 ı tuttu. Bu vesile ile, bu hususta 
büyük hizmetleri olan Tarım Bakanımıza ve 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtına teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Orman yetiştirme ve topyekûn bir ağaçlan
dırma seferberliğine girişmeliyiz. Bunda da 
memleketimiz şartlarına en uygun gelen sistemi 
uygulamalıyız. 

Nisbeten daha az su ile beslenebilen, kışın 
açık 'arazide karın savrulmasını önliyerek, onun 
rutubetini tutan, toprak erozyonuna ve dola
yısıyla büyük su akınlarına karşı müessir bir 
koruyucu rolü ifa eden, rüzgârların kurutucu 
tesirini büyük ölçüde azaltan, buharlanmayı 
oldukça önliyen dar şeritler halindeki ağaçlan 
dırmaya memleketimizde büyük önem verme
liyiz. 

Bu şekilde bir ağaçlandırma ile ve step böl
gelerine uygun mahsullerle step bölgelerinin 
verimi büyük ölçüde artırılabilir. 

5. Toprak - Su Genel Müdürlüğü gibi mem
leketimizin asıl tapusunu bize verebilecek olan 
bir teşkilâtın faaliyetine gereken önem veril
melidir. 

Diğer memleketlerde bu cins faaliyetlerin 
nasıl yapıldığı hazırlanan raporda belirtilmiştir. 

6. Tarımla ilgili mevzuat: 
Bıı mevzuat, zamanın icaplarına göre ince

lenerek ıslah edilmemiştir. 
Toprak mülkiyeti, arazinin kullanılışı, mera 

ve çayırlıklardan faydalanma şekli ve özellikle 
orman mahsullerinden faydalanma konusundaki 
mevzuat, toptan bir revizyofrı ve değişiklik İster. 

Memleketimizde tarım! hizmetleri ile ilgili ol
mak amacı ile kurulan önemli sayıdaki teşkilât 
çok dağınık ve koordinasyondan mahrumdur. 
Teşkilât ve fonksiyonlarına topyekûn yön vere
cek bir mevzuat düzenlenmesi şarttır. Temas 
etmek istediğim bir nokta da tarım ürünlerini 
vergilendirmedir. 

Salı günü bu konunun aksini savunan arka
daşların tezi ile gerekçelerini bir türlü bağdaş-
tıramadım. 

Yergi adaleti sosyal adalet, vergi kaçakçı
lığını önlemek, köylümüzün fakirliği gibi ifa
deleri kullandıktan sonra tarım ürünlerinden 
verginin kaldırılmasını teklif ettiler. 

Vergi adaleti, sosyal adalet, vergi kaçakçı
lığı, çiftçinin fakirliği, muadelet, muafiyet hu

dudu yükseltilmesini anlar ve desteklerim, Fa
kat bunların gerekçelerinin sonunda başka bir 
tarzın meydana çıkacağına kaaniim. Sosyal 
adalet, vergi adaleti, kaçakçılık, fakir çiftçi 
gibi kelimelerin sonunda tarım ürünlerinden 
vergi alınmaması istendi. Kimyada böyle terkip
ler oluyor fakat, politikada da böyle terkibin 
yapıldığına şahit oldum 

Bilhassa kamu harcamalarına vatandaşın 
kudreti nisbetinde katılması gerekli ve tabiîdir. 
Böyle olunca da ziraatten büyük kazançlar 
sağlanmakta olanların vergiden muaf tutulma
ları nasıl mümükün olur? Bilhassa bizim mem
leket gibi yatırıma ihtiyaç gösteren bir memle
kette bir kısım vatandaşları bunlara iştirakten 
alıkoymak olamaz. Bu hem vergi adaletiyle 
ve hem de sosyal adalet ile bağdaşamaz. Zan
nedersem, muhtelif branş ve muhtelif meslek
lere ayrılan vatandaşlar da verginin de eşit 
surette dağıtılarak hafifletilmesi elzemdir. Evet, 
bir vatandaşı meselâ bir pamuk veya tütün müs
tahsilini, milyonlar kazanan bir vatandaşı ver
giden muaf tutacağız da köşe başında çok mü
tevazı bir işle meşgul olan vatandaşı vergiye 
tabi tutacağız. Bu vergi adaleti ile bağdaşa
maz. Yatırımlar bakımından vergi muafiyet
leri düşünülebilir. Amma zannediyorum ki, 
böyle muafiyetlerde en az hisse sahibi olan 
tarımdır. 

Diğer taraftan vergi kaçakçılığından bah
sedildi. Vergi kaçakçılığı dünyanın her yerin
de yapılabilirse yapana zevk veren bir iştir. 
Bunu yapmıyan memleket pek yoktur. Tatbik 
edilen metotlar, kontrol sistemleri vergi kaçak
çılığını önliyebilir. Kontrol sistemi ve metot
lar çok müsaittir. Vergi kaçakçılığını önliye-
cek olanlardan birisi tarım ürünleridir. 

İkincisi de servet beyanıdır. Bu da sert 
tartışmalara sebebiyet verdi, t ik defa çıktığın
da, affedersiniz mevzu dışına çıkıyoruz amma, 
servetten vergi mi alınacak, fazla kazançlar 
istirdat mı edilecek endişesi uyandı. Teminat 
verdik ama bu, tam bir huzur sağlıyamadı. 
Yalnız 'ben bunun zaruretine inanıyorum. 195(1, 
1957, 1958, 1959 yıllarında vergi mükelleflerin
den beyanname verenlerin sayısını, Maliye Ba
kanlığından tetkik ettim; bunların % 40 ı ay
lık geliri 200 liradan az, % 80 e yakını yüksek
çe bir Devlet memurundan daha az 'bir aylık ge
lire sahip kimselerdir. % 40 deyince, aşağı - yu-
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karı 80 000 beyannameye tâbi vatandaşın bir 
kapıcıdan daha aşağı geliri var demektir. Ama 
bakıyorsunuz, maiyetinde umum müdür maaşı 
alan birkaç tane şahıs çalışmaktadır. İşte bu 
sebeple servet beyannamesi, bu vatandaşların 
beyanlarında daha kolaylık çekmelerim sağlar 
ve onları kolaylığa sevk eder. Ayrıca bir de 
yardım vesilesi olur. Bu suretle vatandaşın ka
zancı da yükselmiş olacak, 200 liralık gelirler 
ortadan kalkacaktır. Bu bakımdan da bu ted-
dir, sempatik karşılanması gereken bir tedbir
dir. Bu sebeple servet beyanının aynı şekilde 
kalması hem sosyal adalet icaplarına hem de 
vergi veren şahsın menfaatine uygundur. 

Bir noktaya katılabilirim. Çiftçilerimizin 
büyük bir kısmı vergi veremiyecek durumda
dırlar. Bu noktada muafiyet hududunu daha 
da yükseltmek yerinde ve iyi bir hareket olur. 
Vergi veremiyecek durumda olan vatandaşları 
vergiden muaf tutmak fakat, vergi verebile
cek olanlardan ise üzerine düşen vergiyi almak 
lâzımdır. 

Sonuç olarak; uzun yılların ihmaliyle çok 
acıklı hale düşen tarım işlerimiz, bizlere boyu
na SOS işareti vermektedir. Kaybedecek bir 
ânımız kalmadı. 

Geniş ilmî inceleme ve çalışmalar sonunda 
ilk defadır tesbit edilmiş bulunan tarım politi
kamız ve onu uygulama metot ve araçlarını 
toplu bir halde belirtmekte olan ve Devrim 
Hükümetinden 2 nci Cumhuriyetin ilk Hü
kümetine. bu alandaki en iyi 'hediye olarak 
sunulan hazırlıkların en kısa zaman'da tatbik 
safhasına' konulmasını istirham ederim. 

Tarım alanındaki büyük potansiyel gücü
müz fiilî güce inkılâbetmetlidir. Artık, yeni 
Hükümetimizin çok tecrübeli olan Tarım Ba
kanı da, kendi görüş, bilgi ve yaratıcılık gücü
nü enerjik şekilde katması halinde, çok mutlu 
bir gelişme için beslediğimiz ümitlere gerçek
leşme imkânı sağlıyacağma inanıyorum. 

Türk çiftçisinin istihsal verecek gelirini artı
rarak 'hayat standardını yükseltmek, âdi] gelir 
dağılımını sağlıyarak halkın giyimi, beslenmesi 
ve sanayiimizin 'hammadde ihtiyacı için gerekli 
maddeleri, yurt içinde ve yeteri kadar miktar
da temin etmek ve tarım maddelerinin dış ti
caret muvazenemize artan bir ferahlık ve im
kân bahşetmesi şeklinde özetliyebileceğim «ta-
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rım politika» mızm, takibetmesi gereken yol 
ve yönelmesi uygun görülen hedefleri tesbit 
edilmiş bulunduğu cihetle, kısa bir zaman için
de tatbikata geçilebilecek durumda olduğumu
zu ümidetmekteyim. 

Bu büyük dâvayı ve çözüm şeklini Büyük 
Millet Meclisi benimser ve Hükümet de gecik
meden uygulamaya başlarsa, artık tamamen 
millî bir karakter arz edecek olan böyle bir po
litikanın ilk psikolojik şartı sağlanarak çok 
önemli olan başlangıç safhasına girişilmiş olur. 

Bir kere belli ve gözle görülen bir ilerleyi
şin, sıhhatli bir ekonomik bünye için olan, mut
lak lüzumu bütün millet tarafından benimse
nince artık bunun realize edilmesini, malî dü
şünceler de dâhil olmak üzere, (hiçbir şey en-
gelliyemez. 

Artık enne mikiir, hine midir misillû tartış
maları, Türkiye tarım memleketi midir? Sana
yi memleketi midir? sorularım bırakma zama
nı gelmiştir. Bu alanların hiçbirinde gerçekçi 
bir varlık göstermediğimiz için hiçbiri değiliz 
gibi çok pesimist bir kanaate ister istemez va
rılıyor. Halbuki nikbin olmak için de çok se
bepler mevcuttur. 

Hep sözü edilen ve fakat şimdiye kadar 
koordineli, plânlı ve gerçeklere dayanan bir 
himmetten yoksun kalan tarım alanımızda, sos
yal adalet espirisi içinde plân ve programı 
kendi politikasına temel olan, yeni Hükümeti
mizin ümit verecek bir ilk adımla, o ümitleri 
gerçekleştirecek tarım plânını uygulamaya baş
lamasını sabırsızlıkla beklediğimizi ifade eder, 
en samimî başarı dileklerimi sunar. Yüksek He
yetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı AtaJay. 

SIRRI ATALAY (Kare) — Muhterem aıfoa-
daşjlaTim; üç bMeş&mden beri, «Türkiye'de zirai 
durum» yüksek huzurlarınızda gendi görüşme 
mevzuu olmaktadır. Bir murakabe organı ola
rak tesis edilmiş bulunan genel görüşmenin ilk 
defa zirai sahada meselelerimizi derpiş etmiş 
olmasını memleketimizin istikbali için hayırlı 
bir müjde telâkki etmekteyim. 

Ziraatimizin büyük bir kısmını içine alan 
hayvancılık, bugünkü dummiyle istikrarlı sayı
lamaz. Bir kısım arkadaşlarım zirai meseleleri
mizin çeşitli cephelerine temas ettiler ve izahlar
da bulundular. Ben, daha ziyade, hayvancılık 
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üzerinde duracağım. Beslenme ve ihracatımızın 
büyük bir kaynağı olan ve en azından 4 milyon 
nüfusu bulan Doğu - Anadolu halkının gerçek
ten kaklmabilmesi ve insanca bir yaşama sevi
yesine erişebilmesi için hayvancılık politikasının 
nasıl zaruri olduğunu anlatmaya çalışacağım. 

Türkiye'de bugün hayvancılık dendiği za
man karşımızda üç mesele görünmektedir. Hay
vanların sıkleti ve evsafı; hayvan ürünleri ve 
yenileriyle; hayvanların, muayyen bir zaman ba
rındıkları mera ve çayırların durumu. 

Türkiye'de hayvancılık en basit ve iptidai 
şartlar içerisindedir. Bizim yıllardan beri öğün-
düğümüız hayvancılık alanındaki terakkiler 20 
nci asrın yendiği sâri hastalıklardır. Bunun dı
şında hayvancılık alanındaki tedbirlerde maale
sef ilerlemiş değiliz. Politik sebeplerle hayvan 
sayısının çoğaldığım iddia edenleri propaganda 
mevzuu olarak daima duyduk ve gördük. Ger
çekten 1950 den bu yana hayvan sayısının 56 
milyondan 76 milyona çıktığı iddia edilmekte, 
fakat bunun yanında bir hayvan ünitesi başına 
düşen iki hektar mera da 1, 2 hektar düşmüş
tür. Bu miktarın bâzı bölgelerde 0,5 ve 0,6 hek
tara düştüğü de bir gerçektir. 

Hayvan sıkleti ortalama 200 kiloluk bir du
rumun daha aşağısında bulunmaktadır ve az 
sıkletli, ufak, cılız bir hayvan vasfı vardır. Tür
kiye'de istihsal merkezlerinden istihlâk merkez
lerine et, büyük kısmı ile, canlı olarak nakle
dilmektedir. Tesfoit edilmiştir ki, 24 saatlik bir 
nakliyatta canlı hayvan, canlı sıkletinin % 12 
sini kaybetmektedir. 48 saatte ise canlı sıkle
tinin % 14 ile % 10 arasında kaybetmektedir. 
Böylece büyük bir miktar heba olup gidiyor. O 
ıhalde hayvancılığımızın ıslah ve inkişafı için her 
şeyden evvel donmuş et istihlâkine vatandaşı 
alıştırmamız ve eti istihlâk merkezlerine don
muş olarak göndermemiz gerekmektedir soğuk 
zinciri tesis edip, donmuş eti istihlâk merkezle
rine ulaştırmalıyız ki, bu hususta alman tedbir
ler ve yapılan işler, güzel sözlerden ve «yapıla
cak, edilecek, kılınacak..» gibi istikbale muzaf 
birtakım lâkırdılardan ibarettir. 

Hayvan ürünleri; et, süt, tereyağ, deri, ya
pağı ve peynir olanak ele atadığı saunan dıırıı-
ımun !hâç de iyi olmadığı görülür. Bugün! istuh-
lâık meirikeizİJersinde sütün kilosu 150 kuruş olduğu 
Ihıalde geniş istihsal meılkez'lerin'de sütün kilosu 
50 kuruşun altında değerlendirilmektedir. 
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! Sağlam bir iktisadi hayatta sütün kilosunun 

bu şekilde artışı ve eksilişi görülemez ve bu 
kadar büyük farklar göstermez. Başka memle
ketlerde, bu farklar bizdeki gibi 50 - 150 ara
sında oynamak şöyle dursun, santim ile ölçü
lür ve bu fark üzerinde kıyametler kopar. Bu 

I bizim memleketteki ziraat politikasının bo
zukluğundan, bir zirai siyasetin olmayışından 
ileri gelmektedir. Süt istihsal edilen bir yerde 
bakıyorsunuz kilosu 50 kuruş oluyor. İs
tihlâk edilen bir yerde de bakıyorsunuz bu
nun 3 misli miktarında. Başka memleketler
de, coğrafi muhitler arasındaki yerlerde süt 
fiyatının bu şekilde değil de, santim fark et
mesi büyük şeylere sebebolur. Kıyametler ko
par. Onlarda iktisadi hayat istikrarlıdır. 
Bizde süt fiyatının yüzde üçyüz fark ettiği, 
değişiklikler arz ettiği görülür. Memleketi
mizde hayvancılığa bağlı geniş kütlelerin kal
kınmasından bahsedilemez. Et aynı durumda
dır. Kalite ve evsaf bakımından memleketi
mizde et düşük bulunmaktadır. Dünyanın hiç
bir yerinde Türkiye'deki kadar et ucuz değil
dir. Türkiye ucuz et yiyen memleketlerin ba
şında gelmektedir. Bunun ıstırabını dört mil
yon Doğulu insan taşımaktadır. Ankara, İs
tanbul ve İzmir gibi vilâyetlerimizde et narha 
tâbidir. Muayyen bir seviyenin üstüne çıka
mamaktadır. öbür taraftan yem fiyatları is
tenilen seviyeye yükseltilmekte ve fiyatlar sık 
sık değişmektedir. Bir tarafta et fiyatlarını 
narha tâbi tutacaksınız, diğer tarafta hayva
nın beslenmesi için mecburi olan yem fiyatla
rı dilendiği gibi pahalı olacaktır. Bunun kar-

| gısına cazip bir fikirle çıkılabilir. İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde 
dar gelirli işçi ve memur vatandaşlarımız otur-

| maktadır, böyle pahalı bir durumda bunlar 
nasıl et yiyecektir? Binlerin menfaati ile mil
yonların menfaati karşı karşıyadır. İçtimaî 

[ adalet ölçülerini ele alırken bunları karşı kar
şıya getirmemiz gerekmektedir. Bu sebeple 

I et fiyatları üzerine narh demek, kaderi tek 
gelire bağlı yani hayvancılık olan 4 milyon 

j insanın, her türlü tabiat şartları karşısında 
j himayesiz bırakılmış olan bu kütlenin, fakru 
j zaruret halinde bulundurulması demektir. Bu-
i gün Doğu - Anadolu'da görülen açlık ve ıstı-
! rap, bu senenin meselesi değildir, munhası-
ı ran kuraklık!atı da ileri gelmemektedir. Hay-
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vancıhğııni'Z mantıki bir plâna bağlanmaz, 4 
milyonluk bir kütlenin menfaatleri, tamamen 
zıt bir şe'kilde dondurulmuş fiyatlarla baskı 
altında bulundurulursa kaderi hayvancılığa 
bağlı olan köylümüzün yüzü gülmiyecek ve 
bu vatandaşlarımız kalkmamıyaca'ktır. 

Et üzerine narh konduğu ve Et ve Balık 
Kurumunun tek taraflı olarak, bir tüccar 
zihniyetiyle et fiyatını dilediği şekilde tan
zim edip köylüyü bu fiyatla satışa mecbur bir 
durum karşısında bıraktığı müddetçe Doğu -
Anadolu'nun kalkınmasına imkân olmıyacak-
tır. Et ve Balık Kurumunun, fiyatları dile
diği gibi tanzim etmesi ve kendisinin istediği 
gayrimenkul teminatı veya banka mektupları
nın istenmesi karşısında köylünün gayrimen
kul tapusu olmadığı ve banka teminat mektu
bu da bulamıyaeağı cihetle şehir ve kasaba 
halkı istifade edecek, köylü istifade edemi-
yecektir. Aslolan köylünün istifadesidir. 
Avansın yükü altında kalan müstahsili, tek ta
raflı tanzim ettiği fiyatlarla kendisinin hayvan 
temin edicisi durumunda köylüyü bırakacaktır. 
Bu şekilde geniş halk kütlelerini kalkındırmaya 
imkân yoktur. Deri, yapağı ve tereyağı, hepsi 
aynı esaslara tâbidir. Bunlar Doğu - Anadolu' 
nun aşağı - yukarı tek ürünüdür. Yurdumuzun 
diğer bölgelerinde, pamukçuluk, tütüncülük ya
pılır. încir üzüm gibi maddelerde yetiştirilir. Do
ğu - Anadolu'da ise tek kaynak hayvancılık ve 
hayvan ürünleridir. Bu politikanın içinde bıra
kıldığı müddetçe Doğumdaki halkın kalkınmasına 
da imkân yoktur. Hayvancılıkta ve ürünlerinde 
bir istikrar yoktur. Bir gün fiyat yüz ise diğer 
bir gün veya senenin muhtelif ayları içinde bu 
miktar birkaç misli artmaktadır. Hükümetin her 
şeyden evvel istikrarlı bir hayvancılık politikası 
kurması ve bu hususları gözetmesi gerekmektedir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bu zarureti hissetmiş 
bulunmakta olduğundan 1962 yılı icra progra
mına Doğu - Anadolu'da süt fabrikaları kurul
ması hususunu derpiş etmiştir. Şimdi biz geri kal
mış yani, geliri az bir memleket olarak, bu mese
lelerden hangilerini ön plânda tutmamız lâzım-
geldiğini tesbitle karşı karşıyayız. Geri kalmış 
memleketlerde, gelirin süratle ve az zamanda ve 
esas kaynağa intikal meselesi ile, diğer meseleleri 
hallettiyse, geliri düşük içtimai hâsılası yüksek 
bir proje ve yatırımla, yüksek geliri yüksek ve 
fakat içtimai hâsılası az bir yatırım projesinin 
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hangisinin tercih edilmesi gerektiği hususunu, bu 
mevzularda aramaya da ihtiyaç yoktur. Zira hem 
gelir süratle esas kaynağa intikal edecek, hem de 
içtimai hâsıla yüksek olacaktır. 

iktisadi plânlama, istikrar, Doğu - Anadolu'
nun süratle kalkınması ve hayvancılığın bir plân 
ve programa bağlanması ve süt faibrikaları kurul
ması, tarıma önem verilmesi derpiş edilmektedir. 

Benim endişem; bu gösterilen noktalarda bu
güne kadar bütçe içindeki tetkik ettiğim husus
larda maalesef bu fabrikaların nerelerde ve ne za
man kurulacağı veyahut da tarımla ilgili okulla
rın kurulup kurulnııyacağı hususunda bir §ey gö
remedim. Tarım Bakanından rica ediyorum, şim
di veya sonra lütfederler, veyahut şimdi bizi 
teselli ederler, derler k i ; «Türkiye'de hayvan
cılığın kalkınmasına bağlı milyonların huzura 
kavuşması için, Devlet Plânlama Dairesi, plân
lı devreye geçişte, ilk merhalede işaret edilen 
süt fabrikasının kurulmasını derpiş etmiştir.» 
Ancak, endişe ile ifade etmek ieabediyor ki, 
Tarım Bakanlığı içinde bulunan Veteriner 
Umum Müdürlüğüne ayrılan para, bu bakanlık 
bütçesinin yüzde 7,7 sini teşkil etmektedir. Şu
nu da bilhassa belirteyim ki, bu miktar yalnız 
bu seneye mahsus değildi/ Ve ıbtı rakam hiçbir 
zaman yüzde 20 yi geçmemiştir. Maalesef bu 
sene ise azlık rekoru kırılmıştır. Ama yine be
lirtmeliyiz ki, bu Tarım Bakanlığı bütçesi umu
mi bütçe içinde bir talihsizlikle karşı karşıya
dır. Kalkınması, beslenmesi ziraate bağlı bir 
memlekette Ziraat Vekâleti bütçesi Jandarma 
Umum Kumandanlığı veya Emniyet Umum Mü
dürlüğü bütçesinden az olursa bu vaziyet kar
şısında elbette ki, bu memlekette hayvancılığı 
ve tarımın diğer kollarını kalkındırmaya im
kân 'olmaz. 

Veteriner Umum Müdürlüğü bir proje ha
zırlıyor; deniyor ki, eğer Devlet bize 80 mil-

j yon lira verirse biz bununla altı ayda yüzbin 
baş hayvanı besiye koyacağız. Beheri 200 kilo 
üzerinden hesabedilen bu hayvanlar üç aylık 
besiden sonra 270 kilo gelebilecektir. Bunun 
millî gelire altı ay içinde vereceği büyük dö
viz kaynakları da dâhil olmak üzere 21 milyon 
dolardır. Bunun karşılığı şudur: Her baş hay
vanda 70 Kg. olarak 14 milyon Kg. et. 

j îktisaden... geri kalmış memleketlerde yatı-
j rım böyle olur. Ve bunun, yapılması lâzım. Ufak 
I bir kuraklıkta 40 bin ton mubayaa yapılacak, 
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Sosyal masraflarda 40 milyon liranın % 40 ı 
esas kaynağına dönmiyecektir. Hâlbuki, yatı
rım yapalım dense, bu 40 milyon lira kolay ko
lay .ortaya çıkmıyacaktır. Ve fakat, karayolları 
vo DDY nm çabasiyle sadece bunların hesapla-
riyle bu tutar 3 ay sonra "esas kaynağına inti
kal etmiyecek büyük âmme masraflarına yatırım 
dediğimiz zaman, Maliyenin kırtasiyeciliği kar
şımıza çıkacaktır. 

Ziraat Vekâleti 1959 yılında Yem Nebatla
rı Araştırma Enstitüsüne elli bin liralık bir ya
tırım yapmıştır. Ve bu suretle de 100 besi ine
ği ile birlikte 510 aded de süt ineğine teknik 
bilgi temin edilebilmiştir. Ancak, bunun dışın
da Devletin hiçbir yardımı bulunmamaktadır. 
Teknik bilgi ve teknik cihazlarla takviye edil
me suretiyle elde edilen süt miktarı 248 400 
kilodur. Devlet Plânlama Dairesinin raporunun 
80 nci sayfasında ifade edildiği üzere eğer biz 
Türkiye'de günde bir kilo «üt istihsal fazlalığı 
temin edebilsek 600 000 tonluk bir artış kay
dedilecektir ki, bu da 500 milyon Türk lirası 
karşılığıdır. 

Yine bu kürsüden ifade ediyorum ki; İs-
viçrenin süt mamulleri bakımından bir yardım 
fonu vardır. Hususi teşebbüs tarafından bu 
yaıdım fonunun da Türkiye'ye ve bilhassa 
Kara'a yardım yapılması istenmiş ibu istek de 
miM>et karşılanmıştır. Bunun başlangıç tarihi 
Hazirandır. Üzüntü ile ifade edeyim ki ; bunun 
Ziraat, Hariciye ve Maliye vekâletleri arasın
daki formaliteleri tam beş ayda ancak tamam
lanabilmiştir. Buna mukabil bu iş için yapılan 
proje bile tatminkâr değildir. Hem işlerimiz 
geç. yürüyor, hem de yaptığımız projeler tat
minkâr değil. İşte hayvancılık Türkiye'de hem 
bu şekilde bir bakımsızlık içinde ve hem de işin 
ehemmiyeti takdir edilmiyecek bir ölçü dâhi
linde bulunuyor. Ama buna 16 tane Doğu vilâ
yetinin kaderi bağlıdır. Doğu - AnadoLunun 
kalkınması dendiği zaman, biz hep şöyle edebi
yat yaparız; bu memleketin Doğusu Batısı 
yoktur. Bir küldür bu memleket, deriz. El
bette bu memleket bir küldür. Fakat, bir ger
çektir ki, uzun asırların yığıp getirdiği ihmal
lerin topluluğu karşısında Doğu - Anadolu'nun 
durumu, memleketin diğer yerleriyle aynı se
viyede değildir. Dâva, onun, bu aynı seviyeye 
getirilmesi davasıdır. Tek kaderi (hayvancılığa 
bağlı bu bölge halkını fakriı zaruretten kur-
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tarmak için istikrarlı bir hayvancılık politika
sı takibedilmelidir. Bugüne kadar bu takibedil-
memiştir. İnşallah bundan sonra takibedilir vo 
Doğu - Anadolu fakru zaruretten kurtulur. 

Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Cumhuriyet 

Senatosunun Sayın Başkanı ve Sayın üyeleri, 
memleket kalkınmasında ziraatimizin büyük ro
lünden bahsetmeden evvel : Ziraat âlemimize 
kısaca bir bakış yapmayı uygun bulmaktayım. 

Ben bir ziraatçı değilim. Fakat memleket 
hizmetinde olmanın şuurunu şeref saymış bir 
idare adamı olarak ziraatçilerimizle ve çiftçile
rimizle birbirimize örnek bir heyecanla sevdiği
miz vefalı köylülerimizle bir olmuş, beraber ol
muş ve onların gerçeklerini yaşıyarak öğrenmiş 
bir arkadaşınızım. Bu müşahedelerimin bana 
kazandırdığı bilgi ve kanaatlerimle mevzuu 
şöylece va<zı' ve iızah ctaucye çalışacağım. 

Kanaatimce : Memleket kalkınmasında top
rak ve su misallerinin inkişafının birinci plânda 
ele alınması zaruri ve mecburidir. Hepimizce bi-
lindiğ veçhile : 1910 da (Vilyam Taft) mevcud-
olan büyük sayıda kaynaklardan, en büyük fay
da temin etmek tezini ortaya atmış ve bu suretle 
Amerika'da bugünkü zirai gelişmenin prensip
leri ve organizasyonu kurulmuştur... Ve bu yol
da yapılan çalışmalarla Amerika; gıda artışı, 
nüfus artışından fazla, olan bir memleket haline 
gelmiş ve 20 çiftçi nüfusu kendi memleketini 
besledikten sonra, bütün dünyaya gıda dağıtıcı 
olmanın kuvvetine ve saadetine ulaşmıştır. 

Buna mukabil Türkiye'mizin de dâhil bulun
duğu bir toprak üzerinde yaşıyan 125 milyon 
insanın % 70 i tarım alanında çalışmaktadır. 

1. Amerika'da 203 milyonun % 72 si; 
2. Uzak - Doğuda -1 576 milyon insanın 

c/c 70 i; 
3. Lâtin Amerika'da : 196 milyonun % 68 i 

tarımda çalışmaktadır. Neticede yine bu millet
lerin gıda ve her türlü yiyecek sıkıntısı çektik
leri acı bir hakikattir. Tarihinde, talihinde he
pimizin ocağımızdan ve bucağımızdan aziz ev
lâtlarımızın hayatı ve menıatı kıymetlenen bi
zim vatanımızda : Nüfusun % 68 i tarlalarda, 
bahçelerde bin zorun ve zorluğun ezici yükü 
altında çalışmasına rağmen, memleketimiz bü
yük ölçüde yiyecek sıkıntısı içindedir, 
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Türkiye'mizde toprak ve su kaynaklarının 

geliştirilmesi o kadar ehemmiyetlidir k i ; bu 
ehemmiyeti dünya tarihindeki gerçeklerle kı
saca müşahede etmek, kolayca mümkündür. He
pimizce bilinen bir hakikattir ki, eski medeni
yetlerin yıkılışına, toprak, su ve nebat muvaze
nesinin bozulması âmil olmuştur. Dünyanın 
gıda ambarlar], tarihi denizlerinden; tarım sa
hasında müessir usul ve tertiplerin bilinmemesi 
ve tatbik edilmemesi sebepleriyle başka bölge
lere kaymıştır. Ne yazık ki, bu tarihî ve eski 
ambarlar bölgesinde Türkiye'miz de vardı... 
Zirai kalkınmanın âmilleri üzerinde; sulama 
erozyonu önleme, mücadele ve gübreleme gibi 
alacağımız bilgili tedbirler neticede memleket 
servetinin artmasına, dolayısiyle topyekıın kal
kınmamıza en müessir birer kuvvet olarak önü
müze sevindirici neticeler getirecektir. 

Mütehassis arkadaşlarımızın ilmî tetkik ve 
müşahedeleriyle tesbit ettiklerine göre : 

Zirai yatırımda gelir nisbetleri şöyle olacak
tır : 

G e l i r 
Yatı- Ku- Şii
rim nida lııda 

1. 
2. 

o o. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Toprak ve su muhafazasında 1 
Bilgili toprak işleme 
mahsul yetiştirme 
Bilgili sulam;ı 
îyi tohum 
Gübreleme 
Uygun alet ve makina 
Tam zirai mücadele 
Pazarlama 

ve 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
i 

3 

2 
5 
4 
3 

2 
__. 

fi 

4 
10 
8 
9 
8 
5 
>) 

Bu beyan ve ifadede sarahatle görüldüğü 
veçhile bu türlü bîr çalışma nizamını tarım âle
mimize kazandırabilirsek; memleketin millî 
serveti hızlı bir hamle içinde ve bu nisbetleri e 
kolayca artacak ve zirai çalışmalarımız, memle
ket kalkınmasına böylece muzaffer bir tesirle 
hizmet etmiş olacaktır. Tetkikatımıza göre; 
zirai yatırımın memleket kalkınmasında getire
ceği bu müspet ve mükemmel neticelere rağmen 
teessürle ifade etmek lâzımdır ki, bu mevzua 
umumi bütçemizin ancak % 3 ü ayrılabilmiştir. 
Kanaatimize göre, her hizmete tercihaıı bu mev
zuda bu müspet ve açık hakikatin zorladığı ne-
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tice göz önüne alınarak bu miktarın artırılması 
mutlaka lâzımdır ve faydalıdır. 

Ziraatimizin memleket kalkınmasındaki ro
lünden bahsederken kendi âleminde kalkınması 
sebepleri üzerinde de kısaca durmakta fayda 
ummaktayım. Şüphe yok ki, bu âlemin en mü
essir uzvu müstahsılımızdır. Onun sosyal, huku
ki ve politik hayat ve hüviyetinden kısaca bah
sederek bu mevzuu da hulâsa etmeye çalışaca
ğım. 

Müstahsilimizin hukuki durumu hakkında 
alınması lüzumlu tedbirler kanaatimizce sırasiy-
le şöyledir : 

1. Çiftçimizin arazi varlığının düzenlenmesi, 
2. Zirai nüfusun: Kiracılık, ortakçılık ve 

işçilik sistemlerinin tanzimi... 
3. Zirai nüfusun iş kabiliyetinin artırılması, 
4. Ziraatte çalışan nüfusun sermayesinin 

artırılması, 
5. Zirai nüfusun beklenmedik zararları kar

şısında Devletin müessir tedbirlerle koruyucu 
bir nizam tesis etmesi, 

6. Zirai nüfusun iş israfının önlenmesi, 
7. Tasarruf temayülünün teşvik ve organi

ze 'edilmesi. 
Sosyal yönden alınması lüzumlu tedbirlere 

gelince : 
1. Zirai nüfusun tahsil durumunun mutlak 

bir nizama bağlanması, 
2. Zirai nüfusun boş vakitlerinin kıymet

lendirilmesi, 
3. Zirai nüfusun sıhhi şartlarının düzeltil

mesi, 
4. Zirai nüfusun sosyal işsizliğin giderilme

si, 
5. Veraset yoliyle fişletmelerin çok küçük 

parçalara bölünerek istihsale verdiği zarar göz 
önüne alınmak suretiyle bu cihetin düzenlen
mesi. 

Bu cihetin bâzı mülâhaza ve müdahaleleri 
tahrik edebileceği düşüncesiyle bu hususta dün
ya ziraat âleminden bir misal vermek isterim: 

Türkiye'de mevcut; 2 527 000 işletmeden 
1 - 20 dekar arasında 773 000 işletme varken 
700 dekardan daha büyük işletmeler ancak 
21 000 adeddir. Buna mukabil dünyaya ambar 
olmanın servet ve saadetine yükselen Amerika'
da : 
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Asgari işletme büyüklüğü 200 dekarla .2 000 

dekar arasında değişmektedir... Görülüyor ki, 
bu gerçek, memleketimizin zirai istihsal kapasi
tesini büyük ölçüde düşürmektedir. 

Müstahsilimizin politik yönden durumuna 
geline'e : 

1. Zirai işletmelerin kendi içinde teşkilât
lanması, 

2. Müstahsilimizin çalışma ve istihsalini ar
tırma bakımından organizasyonun tekemmül 
ettirilmesi. 

Bizzat istihsalde çalışan vatandaş!arımızın 
durumuna üç cepheden böylece temas ettikten 
sonra müsaadenizle bir cihete daha kısaca do
kunmak isterim : 

Teşehhüt miktarı Amerika'yı görmüş bir ar
kadaşınız olarak bu medeni memlekette köyde 
yaşıyan müstahsil ile, şehirli vatandaşın sosyal 
seviyesi arasında hemen, hemen hiçbir fark kal
mamış olduğunu müşahede etmiş bulunuyorum. 
Buna mukabil hepimizce bilinen bir hakikattir 
ki, tarih boyunca kara toprağın bağrından bin 
emeğin zoru ve zorluğiyle yemyeşil bir âlemin 
müspet gerçeklerini devşirip istihsal ederek; va
tan olarak, millet, olarak hepimizin geçimine ve 
'beslenmesine büyük bir gayret ve dikkatle çalı
şan aziz müstahsılrnıızın, çiftçilerimizin sosyal 
seviyesi onları canlı ve candan hislerle seven in
sanlar olarak hepimizi üzmektedir. 

Hakiki kalkınma: Oaiışmalariyle hepimize 
hürmet ve muhabbet telkin eden aziz müstahsili
mizin içtimai ve servet seviyesinin asgari şehir
li ölçüsünde kıymetlendirilmesiyle mümkün ola
bilir. Bu sebeple memleketimizin topyekûn kal
kınmasında zirai yatırım en müessir ve en fay
dalı bir tedbir ve tertibolacaktır. 

Zirai kazançlardan vergi alınması hakkında
ki kanuna gelince : 

Bu mevzuda arkadaşlarımla birlikte Zirai 
Vergi Kanunu ismile bir lâyiha vermiş bir arka
daşınız olarak kısaca durmak istiyorum. Bu lâ
yihamızın mucip sebeplerinde arz ve ifade etti
ğimiz gibi bugün zirai gelirlerimize tatbik edil
mek istenen 193 sayılı Kanunun bu sahadaki 
bükümleri vergi adaletini tesis etmekten çok 
uzaktır. Esasen bin zorun ve zorluğun içinde 
örnek bir cehtle çalışan müstahsilimizi hakika
ten muğlâk ve karışık vergi usulleriyle âdeta 
tazyik etmek zirai bir seferberliğe muhtaç ol-
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dıığumuz bir devirde çok yanlış ve çok üzücü 
bir tatbikat olur. Biz lâyihamızda müspet bir 
delil olarak sıraladığımız hükümler dışında bu
gün bu hususta iki hak verici delile daha do
kunmak istiyoruz : 

193 sayılı Kanunun tatbikatından olarak siz
lere arz edeceğim, aded ve hükümler eminim ki 
kepimizi millet hizmetinde insanlar olarak esas
lı şekilde üzecektir. 

Zirai kazanç ölçüleri: Bu kanun hükümleri 
içinde tanzim edilirken toprak vasfı bir, mete
orolojik faktörleri, coğrafi şartları aynı olan 
Adana ve Mersin arasında hakikaten adalet 
anlayışımızı tamamen zedeliyen, nisbet tesis edi
lemez farklar kabul edilmiştir. 

Adana'da çeltik ekicileri için götürü gider 
emsali 93 olarak kabul edilmiş olmasına rağmen 
Mersin'de bu emsal 38 olarak kabul ve ilân edil
miştir. Yani, Adanalı çeltikçi 100 liradan yal
nız yedi liranın vergisini verirken, Mersin'deki 
çeltik nıüstalıslli yüz liradan G2 liranın vergisi
ni vermeye mecbur ve mahkûm edilmiştir. İz
ninizle bu sahada aynı bir örnek daha vermek 
istiyorum; Adana'daki buğday müstahsili için 
götürü gider emsali 86, Mersin''deki buğday 
müstahsili için bu emsal: 35 dir. Yani Adanalı 
buğday müstahsili; yüz lirada 14 liranın vergi
sini verirken aynı sahada, aynı faktörler için
de ve aynı masraflarla çalışan Mersin'deki buğ
day müstahsili bu sahada yüz liranın 65 lira
sından vergi verecektir. Eldeki kanunun ver 
gi adaletini ve vergi müsavatını bu kadar açık
ça ihlâl eden tatbikatı 'önünde eminim ki, hepi
miz yürekten bir üzüntü ve eziyetini duymak
tayız. Biz işte bu türlü büyük mahzurları ön-
liyebikııek ve en münevver evlâtlarımızın dahi 
tam 'bir intizamla tutmakta zorluk çektikleri 
defter tatbikatından müstahsil i'mızı koruyabil
mek için dekar başına, ürünün cinsine toprağın 
vasfına göre bir vergi alınması usulünü arz ve 
teklif etmiş bulunuyoruz. Hepimizce bilinen 
bir hakikattir ki, bugünkü içtimai şartlarımız 
ve fikrî kifayetimiz bakımından sulama parası
nı alırken, diğer memleketlerde metreküp üze
rinden hesabederek almaktayız. Gerçekte mev
cut şu tatbikat da göstermektedir ki, müstah
silimizin Devlet masraflarına kazancından ver
gi alınması suretiyle iştirakinin temin edilmesi 
düşünülürken, onun istihsal şevkini kırmıya-
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eak, istihsalimizi hiçbir şart içinde zedelemiye-
cek esas formüller buluncaya kadar bu türlü 
basit usullere irca edilmiş bir vergi nizamına 
ihtiyacımız vardır. 

Ben memleketin güzide evlâtlarının birli
ğinde kurulmuş Millet Meclisinden ve Cumhu
riyet Senatosundan yayıcı, yaratıcı ve koru
yucu hükümlerle bu sahada millet olarak bü
yük kuvvetimiz müstahsilimizi, aziz çiftçileri
mizi üzmemek ve üzmiyecek tedbir ve tertip
lerin bulunacağına eminim. Bu ümit hissinin 
bana telkin ettiği huzur içinde Cumhuriyet Se
natosunun değerli ve aziz üyelerini hürmetle 
selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler, ihtisasım 
olmamakla beraber millet ve memleketimizin 
kalkınmasında en başta gelen dâvalarımızdan 
biri bulunduğundan ve Türkiye'mizi tek başına 
besliyeeek kadar verimli bir bölgeden (Yaşil-
ırmak ? Kızılırmak bölgesinden) gelmiş bir ar
kadaşınız olduğumdan ziraat dâvamız üzerin
de mühim gördüğümüz bir iki noktaya temas 
eden kısa mâruzâtta bulunacağım. 

Dünyada ziraat memleketleri arasında anı
lan ve zirai mahsuller, meyvecilik bakımın
dan son derece verimli ve müsaidolan bu de
ğerli toprak üzerinde yapacağımız ilk millî 
kalkınma, ziraat sahasında olmalıdır. 

Millet ve memleketimizin muhtaç bulundu
ğu endüstri müesseseleri kuruluncaya, tamam
lanıncaya kadar dışardan son derece elzem 
endüstri malzeme ve maddelerini ithal edebili
riz. Fakat kendi yiyeceğimiz buğdayı ve hay
vanlarımızın yiyeceği yemi dışardan, tâ Ame
rika'dan ithal etmek, affınıza sığınarak ifade 
edeyim, millî gururumuzu zedelemektedir. 

Hiç şüphe yok ki, yurdumuzun topyekûn 
kalkınması önce Türk topraklarının en verimli 
hale getirilmesi, kazılmıyan ve ekilmiyen bir 
karış toprağın ve topraksız tek Türk köylü
sünün bırakılmaması ve köylümüzün lüzumlu 
vasıta ve imkânlara sahip kılınarak bilgi ve 
varlıkla toprağının en iyi yetiştireceği mahsul 
tâyin edilmek ve bölgelere ayrılmak suretiyle 
ziraatini yapabilmesine bağlıdır. 

Bu Vekâlette bu dâvanın idealist hizmet
kârlığını yapan ziraatçi, ormancı ve veteri- | 

ner arkadaşlarımızın durumlarını dikkatle ele 
almak ilk hareket noktamız olmalıdır. Bilenle 
bilmiyen, çalışanla çalışmıyan artık ayırdedil-
melidir. İhtisasa değer verilmeli, riayet olun
malı ve adama iş değil işe adam bulunarak 
her mütehassıs branşında görevlendirilmeli ve 
her çeşit tâyin haksızlıklarına son verilmelidir. 
Islahat merkezden başlamalı, nakiller ve tâ
yinler yalnız şartları kötü küçük ve uzak şehir
lerde yapılıp Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir 
gibi büyük, medeni merkez ve şehirlerde fazla 
kesafet arz eden ve 15 - 20 hattâ 25 yıl bu şe
hirleri terk edemiyenlerin, masalarından ay
rıl amıyanlarm arzu, ihtiras ve menfaatlerine 
uygun olmamalı, gerçek bir hak ve hukuk ni
zamına, millî menfaatlerimizin icabı prensip
lere bağlanmalıdır. Doğu'nun birçok kazaların
da hâlâ ziraatçi yoktur. Veterinerin de uğ
ramadığı yerler mevcuttur. Bu bölgede bulu
nan personel de vasıtasız ve imkânsızdır. Do
ğu yu gerçekten kalkındırmak istiyorsak Kah
raman Ordumuzun fedakâr elemanları yıllar
dır devam eden Doğu bölgesi hizmeti, en kü
çük bir müsamaha tanınmadan, hak ve sıra 
gözetilerek sivil teşkilâta ve bu meyanda Zi
raat Vekâletimiz mensuplarına da teşmil ve 
tatbik olunmalıdır. Bu takdirde dirayetsiz, 
tembel ve kabiliyetsiz vasıfları ile yaş hadle
rini beklemek için ziraaJtimizin inkişafını kös
teki iyen en hayati, en mühim yerleri işgal eden
ler varsa, bunlar ayıklanmış, yeni değer ve 
kabiliyetlere imkân sağlanmış olunur ki, dâ
va da ancak bu yolda gerçekleşir. 

Doğu'dan Batı'ya okul, donatım ve Devlet 
hizmetleri bakımından her şeyden mahrum 
bulunan 5 - 10 evlik küçük obalar büyük köy
lere ilhak edilmeli, kadastrolar tamamlanıp, 
Amerika'da da olduğu gibi, kooperatifler vü
cuda getirilmelidir. 

Devlet parası, Emekli Sandığının bâzı in
şaatı gibi yer ve toprak darlığı varmışcasma 
göklere yükseltilen binalardan önce, Türk köy
lüsüne iş yeri olacak ve istihsali artıracak yer 
ve müesseselere yatırılmalıdır. Devlet, Türk 
çiftçisine bugünkünden çok ucuz ve uzun va
deli ekonomik sulama vasıtaları ve suni gübre 
temin etmelidir. 

Yedek parça bakımından çeşitleri yüzleri 
aşan ziraat makinalan tipleştirilmeli, zirai 
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mücadele teşekkülleri motorize edilmeli, mev- » 
cııt aletlere vaktinde yeteri kadar yedek par
ça ithal olunmalı veya bu yedeklerin yerli res
mî veya hususi fabrika ve atelyelerde imaline 
geçilmelidir. Vilâyetlerdeki tohum temizliyen 
ve ilâçlıyan selektörler de bu suretle devamlı 
hizmete amade bulundurulmalıdır. 

Bugünkü veteriner lâboratuvarları ve bak
teriyoloji enstitüleri hayvan hastalıklarına ce
vap vermekten uzaktır. Memlekette hayvan ıs
lahatı yoktur denebilir. Hastalıklardan müte
vellit telefatın tesbiti dahi imkânsızdır. 

Orman ağaçlamasına yapılan milyonlarca 
masrafla onman köylerindeki her şeyden mahram 
vatandaşlar bir programla Devlet arazilerine 
yerleştirilmelidir. Elektrik ve kömür, odunun 
yerini almalıdır. Aksi halde orman katliamla
rını 200 yılda dahi telâfi etmek mümkün olamaz. 
Orman köylerinde veya civarında üretilen keçi
lerin bu mmtaikalardan uzaklarda üretilmesi 
şarttır. Devlet tarafından tahsis, tevzi ve tedi
ye olunan fidan, fide, tohumluk ve damızlık 
hayvan gibi istihsal unsurları ile bankalarca 
verilen kredilerin yerlerine sarf olunmaması 
gibi haller ile, geçici, salgın hastalık ve ha-
şarelerle mücadele devrelerinde vazife görmek 
suretiyle vatandaşa ve mükellefe uygulanacak 
bir kısım kanuni müeyyideler noksan olduğun
dan veya hiç mevcut bulunmadığından bunların. 
da hükümleştirilmesi zirai istihsalimiz için bir 
zarurettir. Devlet ve millete milyonlarca lira 
zarar tevlit eden ziraaıtle ilgili bilcümle müesse
seler yeniden ele alınmalı, her türlü lüksten 
alışılmış aşırı masraflardan uzaklaştırılmalıdır. 

Aynı Vekâletin muhtelif müesseseleri bir vi
lâyet içinde yüzbinlerce lira bina, ambar, garaj 
ve saire icarı ödemektedirler. Kendi vasıta ve 
imkânları organize ve tevhit edilerek bu cins 
teşekküller bir ilki çatı altında toplanmalıdır. 
Maddi tasarruf kadar, yakın bulunmalarının 
müşterek çalışmalarına ve halkımıza da kolay
lıklar sağlıyalağı tabiîdir. (Meselâ, Samsun'da 
ziraat, veteriner müdürlükleri ile veteriner lâbo-
ratuvarı, mücadele enstitüsü, zirai mücadele 
reisliği, toprak tahlil lâboratuvarı, zirai müca
dele levazım ambarlar müdürlüğü, toprak ofisi, 
zirai donatım ve aygır deposu gibi müesse
seler. ) 
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Yirmi yıl sonra nüfusumuz 40 milyon olaca

ğıma göre kurutulacak ve sulanacak topraklar 
en yakın tarihte ve süratle istihsal kaynakları 
haline getirilmektedir. Kızılırmak ve Yeşilir-
mak'm kucakladığı Bafra ve Çarşamba ova
ları, üzerlerinde ilk plânda çalışılacak bölge
lerdendir. 

Sözlerimi bitirirken ziraat, hayvancılık ve 
•meyvacılık için bu son derece elverişli geniş 
bölgede bir ziraat ve bir veteriner okul veya 
fakültelerinin tesisini, meyva ve sebze konser
veciliğinin ve heba olan Kızılırmak havyaeılığmnı 
da bu bölgede eııdüstirilestirilmesini temennile
rime ilâve etmek isterim. 

Muhterem Senatoyu hürmetle selâmlarını. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Say m Cahit Okur er. 
CAHİT OKüRER (İzmir) —- Muhterem Baş

kan, Muhterem Senato Üyeleri. Malûmunuz ol
duğu üzere bu umumi konuşmada, Türkiye'nin 
kalkınmasında ziraatin - rolü formülü ortaya 
kondu. Bu itibarla ziraatin, Türkiye'nin kal
kınmasındaki rolünü tesbit edebilmek için ve bu 
mevzu üzerinde yanlış istikamete yönelmemek 
için önce ziraatin ne demek olduğu üzerinde 
düşünmek gerekir. 

Eğer kalkınmayı sadece iktisadi bir kalkınma 
olarak kabul edersek, o vakit ziraatin Türkiye'
nin kalkınmasındaki rolü büyük çapta ortaya 
çıkacaktır. Fakat kalkınmayı, hakiki kalkın
mayı yalnız iktisaden değil, maddi ve mânevi, 
kültürel ve iktisadi sahalarda bir bütün olarak 
kabul ettiğimiz takdirde ziraatin, Türkiye'nin 
kalkınmasındaki rolü, o zaman başka bir mâna. 
başka bir çap alacaktır. Bunu söylerken kalkın
ma üzerindeki görüşümüzü de ifade etmiş oluyo
ruz. Türkiye'de kalkınmayı, elbette yalnız ikti
saden ve para bakımından mütalâa etmek doğru 
değildir. Belirttiğimiz kalkınma, maddi ve mâ
nevi iktisadi, kültüre] ve diğer bütün sahalarda 
yapılacak kalkınmadır. Aksi takdirde, meselâ : 
İktisaden sahip bulunduğu petrol kaynakların
dan dolayı zengin bir memleket olan Irak'ın, kal
kınmış bir memleket olması icalbederdi. Esasen, 
cemiyet hayatındaki bu görüş, ferdî hayatta da 
mev'zuuıbahistir. Hareket noktası, zaten ferdî ha
yat olarak kaimi edilebilir. Bir insan her hangi 
bir şekilde zengin olmakla kalkınmış sayılmaz. 
Bir memleketin de sadece maddeten zengin ol-
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ması, kalkınması demek değildir. Bu itibarla, bu
gün Türkiye'nin kalkınmasında ziraatin rolü 
bahis mevzuu olunca, her şeyden evvel ziraat sa
hasında kalkınmanın ne şekilde mümkün olaca
ğını bilmek lâzımdır. Binaenaleyh, Türkiye'nin 
kalkınmasında ziraatin rolü ortaya konulacaktır. 
Doğrudan doğruya ziraat kalkınması da ne şekil
de mümkün olacaktır. O vakit bu ikinci şekilde 
meseleyi ele aldığımız vakit göreceğiz ki, ziraat 
sahasındaki kalkınma doğrudan doğruya maddî 
ıbirtakım imkânların teminiyle mümkün değildir. 
En azından onlar kadar, belki onlardan ziyade 
ıbaşka meselelerin de ele alınması gerekecektir. Zi
raat sahasında kalkınma mütehassıs elemanlarla 
mümkün olabilir, iyi bir zirai kalkınma için yeter 
sayıda mütehassıs yetiştirme işine ehemmiyet ver
mek lâzımdır. Bu meczuda, ilmî araştırma yapa
bilecek vasıfta mütehassıs eleman yetiştirmek için 
yapılacak yatırımın diğer sahalara yapılacak ya
tırımlardan çok daha fazla fayda vereceğini di
ğer konuşmalarımızda izah etmiştik. Bugün tek
rar edeyim ki, en iyi bir yatırım ilmî araştırma
ya yapılan yatırımdır. Bu sahadaki verim, en 
azından 1 e 500 den başlamak üzere 1 e 2 000 e 
kadar yükselmektedir. Bu görüşün neticesi ola
rak bütün bakanlıklarda olduğu gibi, Ziraat Ve
kâletinin de (meselâ bu seneyi bir hazırlık dev
resi kabul ederek) önce kendi bakanlık sahasın
daki çeşitli mevzu ve meseleleri yeter sayıda mü
tehassıs eleman yetiştirmek, meseleyi plânlamak 
ve bunu -bir programa bağlamak gerekir. Bugün 
Türkiye'nin bütüniyle ne kadar ilim adamına ih
tiyacı olduğu görülen bir gerçektir. Bu nisbet z^ 
raat sahası içinde düşünülürse Türkiye'nin el'an 
2 yüz bin mütehassıs ve birinci sınıf teknik ele
mana ihtiyacı vardır. O halde ziraatin çeşitli sa
halarında bu elemanları yetiştirmek için harcana
cak paralar, 5 -10 sene sonra belki birkaç misliyle 
size geri getirilecektir. Bunun için bu vekâletin 
[bütçesini yaparken, hiçbir endişe duymadan gere • 
ken rakamlar bu bütçeye konulmak üzere tesbit 
edilmelidir. Ziraat sahasındaki kalkınmamızın, 
Iböyle mütöhassıs elemanlara ihtiyaç gösterdiği 
meydandadır. Böyle mütehassıs elemanların ye
tişmesi, zirai kalkınmamıza tesir edeceği gibi, ay
nı zamanda memleketimizde kültür seviyesinin 
yükselmesine de yardım etmiş olacaktır. Ve bun
da geniş bir rol oynıyacaktır. 

Birinci sınıf ilim adamından sonra, yine tek
nik ziraat elemanına olan ihtiyacı da teabit etmek 
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ıgerekir. Eğer ilim adamının nisbetiyle, teknik ele
man nisibeti gerçeklere dayanarak tesibit. edilirse, 
o zaman kalkınmanın hakiki temelleri atılmış 
olur. Bu münasebetle bu mevzuda şimdiye kadar 
ihmal edilmiş olan ve Millî Eğitim Vekâleti ile 
Ziraat Vekâleti arasında maalesef ortada kalmış 
bir mevzuun da hatırlanması mümkündür : Bu 
da, Millî Eğitimin içinde teknik sanat okulları 
yer aldığı halde teknik ziraat okullarının yer al-
mamasıdır. Her iki vekâletin anlaşmak suretiyle 
ve iyi bir iş birliği ile bu mühim meseleyi hallet
mesi lâzımdır. Bu memlekette çeşitli teknik okul
lar açılıyor; ziraat memleketi olduğu halde Maa
rif Vekâleti, teknik ziraat okullarına yer vermi
yor. Bu kabili izah ve kabili müdafaa bir şey de
ğildir. 

Teknik ziraat okulları bahis mevzuu olunca 
eski senelere ait bir meseleye temas etmek lâzım-
geliyor. Vaktiyle köy kalkınması için bâzı teşeb-
ibüsler yapıldığı zaman, Maarif Vekâleti, «Bu işe 
Ziraat Vekâleti karışmasın. Bu işi ben hallede
ceğim» dedi. Köyde, ziraat sahasında, hayvancı
lıkta, bahçe ve tarla işlerinde köylüye rehberlik 
edecek ve aynı zamanda öğretmenlik yapacak 
olan elemanları yetiştirmek için bir müessesenin 
kurulması yoluna gitti. Bu müessese hepinizin 
bildiğiniz şekilde köy enstitüleridir. 

Eski köy enstitülerinin bir haftalık ders 
programında 22 saat kültür dersleri, 11 saat zi
raat dersleri, 11 saatte teknik bilgi dersleri yer 
almaktaydı. Bu rakamlar dahi sarahaten gös
termektedir ki, haftada 11 saat ziraat dersleri 
çalışması yapan insanlar köylüye rehberlik ede
cek şekilde bahçe, tarla işleri yapmak suretiyle 
köylüye faydalı olamazlar. Onun için böyle bir 
mesele Maarif Vekâleti çevrelerinde ortaya atıl
dığı zaman bizim Ziraat Vekâletininde bu duru
mu dikkate alması gerekir kanaatindeyim. Bu 
meselede köylüye zirai bilgi sahasında rehber
liği ancak teknik elemanlar yapabilir. Aksi tak
dirde yalnız ziraat meselesinin halledilmesinde, 
bu sahada köylüye rehberlik yapmakla kalmmı-
yacak aynı zamanda her işi tek adamdan bekle
mek neticesi olarak bilgi meselesi de tek bir yo
la girmiş olacaktır. Köye giren tek kişiden, zi-
raate, hayvancılığa, sağlığa ait her şeyi istemek, 
ondan hiçbir şey yapmamasını istemekten baş
ka birşey değildir. Bu itibarla Ziraat Vekâletin
ce köye gönderilen eleman, köye sağlık hizmet-
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leriyle, öğretim hizmetleriyle birlikte gittiği | 
takdirde köyün kalkınabileceği noktası da orta- I 
ya çıkar. 

Bugün ziraat problemi dendiği zaman orta
ya, başlıca dört ana mesele çıkmaktadır. ]-kın
lardan birincisi; zirai krediler meselesi, ikincisi; 
suni gübre ve sulama işleri, üçüncüsü; ziraat 
aletleri ve dördüncüsü de, konserveciliktir. Bun
ların birbirleriyle olan geniş, münasebetleri bakı
mından teferruata girmek istemiyorum. Yalnız 
bunlardan zirai kredi meselesine temas edece
ğim. Bu kredinin sadece toprak için değil, ziraat 
sanayiinin inkişafı için de verilebilmesi için bu 
hususun ayrıca ve ehemmiyetle ele alınması ge
rektiği kanaatindeyim. Bu memleketin kurtarı
cısı olan sanayii, ziraate dayanacaktır. Bu sana
yiin hammaddesi memleketimizde çıkmaktadır. 
Bu itibarla, bu sanayiin inkişafı için Ziraat Ve
kâleti, kredi imkânlarını muvazeneli bir şekilde 
ayarlanması gerekir. Bugün ağır sanayide Batı 
ile rekabet edemeyiz. Ağır sanayie gittiğimiz 
takdirde mütemadiyen dışarıya borçlanmamız 
mukadderdir. Bu yolda kalkınmamızın mümkün 
olamıyacağı kanaatindeyim. Dövize ne kadar çok 
ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Onun için, bizim, 
beslenme dâvamızın halli kadar mühim bir da
mız da döviz getirecek kaynaklarımızın neler ol
duğunu iyi bilmemizdir. Konserveciliğe gereken 
ehemmiyeti verdiğimiz takdirde verimli bir dö
viz kaynağı temin edeceğimize kaaniim. Bu zama
na kadar, Türkiye'de tetkikler yapan yabancı 
mütehassısların etütleri neticesinde yalnız, hay
van meselesinin halliyle, balıkçılık meselesinin 
halliyle, konserveciliğin inkişafı ile bize lâzım 
olan dövizin elde edileceği anlaşılmıştır. Türki
ye'de konserveciliğin inkişafı için bâzı engeller 
vardır. Bunları ortadan kaldırmak, zannederim 
ki, Ziraat Vekâleti için mümkün ve lâzımdır. 

Kanaatimce bir insan gibi, bir memleket, de 
muvazeneli bir şekilde kalkındığı zaman tam 
mânası ile katlanabilir. Yalnız tek ayak üzerinde 
kalkman bir insan gibi, muvazenesiz kalkman 
bir memleket muhakkak sarsıntılar • geçirecek 
ve muhakkak ki, yere düşecektir. Onun için mu
vazeneli bir kalkınma hem maddi ve hem de mâ
nevi sahalarda birer birer kalkınmayla müm
kün olacaktır. Bu kanaatlerimi ifade ettikten 
sonra hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Osman Saim Sarıgöllü. 
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OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
memleketimizin zirai durumu ve gelişmesi, ziraat 
tekniği bakımından ve muhtelif yönlerden ve 
hattâ vergi yönünden izaha çalışılmıştır. Bende
niz de kısaca ziraatın içtimai ve hukuki bakım
dan bâzı noktalarına temas etmekle iktifa ede
ceğim. 

Takdir edersiniz ki, her meslek bölümü, lun-
kuk ve mevzuatla ilgilidir. 

Memleket;imiz< lo tarihî durumumuzu I et kik 
edersek; geniş orman içine koşmuş, yerleşmiş 
köyler bulunduğunu ve bunun bir içtimai zaru
ret olduğunu, tarihî hâdiselerin bunu zorladığı
nı görürüz. 

Binaenaleyh, orman dâvamızı ele alırsak bu
rada; tarihî devirlerdeki mezhepler yüzünden, 
tarikatler yüzünden, asayişsizlik yüzünden, sa
hillerdeki baskınlar yüzünden köylerin daima 
dağlara, ormanlar içine kurulduğu ve oralarda 
yerleşmek zorunda kalındığı bir vakıadır. Hattâ 
bâzı mezhep ve tarikat mensuplarının da tari
kat ve mezhepleri icabı kendilerini, böyle kuy
tu yerlere çektiği bir vakıadır. 

Binaeualeyfiı, orman mevzuunu düşünürken 
ormana iltica eden eşhasın hangi şartlar ve 
zaruretler karşısında bu yolu ihtiyar ettiğini 
göz önünde bulundurmak iktiza eder. Binaen
aleyh, biız ziraat ve orman mevzuuna girerken, 
memleketimizdeki toprak mevzuunu da hatır
lamak ve iki defa kadiik hale gelmiş olan Top
raklandırma ve 'Tapulama kanunlarının halen 
Meclisimize intikal etmediğini bir vakıa olarak 
söylemek zorundayız. Memleketimizde arazi 
kadastrosu yapılmamıştır. En son çıkan ka
nunda da toprakların, kayaların ve ziraate el
verişli olmıyan arazinin kadastro dışında, bıra
kıldığı da bir vakıadır. Bir arazinin ziraate el
verişli olup olmadığı her halde tapu icracısı
nın veya bir kadastro teknisyeninin ihtisası dı
şında kalır. Binaenaleyh, böyle bir kanun mev-
zu'balısedildiği zaman Ziraat Vekâletinin bu hu
sus hakkında ilgileneceğine emin 'bulunmakta
yız. 

Görüyoruz ki memlekette bir toprak mev
zuu var. Ziraatin belli başlı istinadettiği birin
ci önemli âmil de topraktır. 'Binaenaleyh, 'bu 
toprak ne şekilde tevzi edilmeli, ne şekilde kıy-
metlendirilmelidir ? 
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Ziraate elverişli olmıyan topraklanıl ihalli 

izalh edilirken Devlet tasarrufundan faydalanı
larak buraya bir 'hüküm ilâve etmek suretiyle 
bunları kadastro dışı alarak muayyen şekil ve 
şartlarla tapulamanın derpiş edilmesi, kanaa
timce ziraatle ve ziraat mevzuuyla çok yakın
dan ilgili bulunmaktadır. 

Ziraatimizin, demin arkadaşlarımızın da 
bahsettikleri gibi'yalnız bir buğday, arpa, ek
mek veya ormanlarla hattâ büyük ve küçük baş 
hayvanlarla çerçevelenmiyeceği kanaatindeyiz. 
Memleketimizde bunlardan gayrı birçok kıy
metli bitkilerin mevcudolduğu ve bunların ih
racat mevzuu teşkil edildiğini bilmemize rağ
men, bu hususlarda ne gibi bir mesai sarf edil
diği, memleket olarak anlatılmış ve anlaşıl
mış bulunmadığı kanaatindeyim. 

Antalya bölgesinde kauçuk sanayiinin kurul
masının mümkün okluğu ve bu bölgede bâzı bitkile
rin, kaktüs cinsinden bâzı bitlerin kauçuk verdiği 
tesbit edildiği ve bunun mümkün olduğu ileri 
sürülmektedir. Eğer böyle bir imkâna sahip 
isek, acaba ne gibi tedbirler düşünülmüştür? 
Bu kauçuk •ziraatini memlekete nasıl mal ede
biliriz ? 

Küçük bir hikâyeyi nakletmeme müsaade 
buyurmanızı rica edeceğim; Birinci Cihan Har
binden evvel çay mevzuunda dış memleketlere 
gidip bu mevzuu tetkik ettikten sonra yurda 
avdet eden heyetin verdiği rapora -göre, bunun 
memleketimizde edilip biçilmesinin mümkün 
olduğu ileri sürülmesine ve yerinin tâyin edil
mesine rağmen bu iş ancak 'büyük Atatürk ta
rafından ele alınmış ve Devlet yardımı ile çay 
istihsali geliştirilmiş ve bugün hem iç istihlâk 
bakımından, hem de bir memleketin iktisaden 
kalkınması bakımından çay ziraatinin ne ka
dar önemli ve hemmiyötli bir yer tuttuğunu ve 
bunun uzun vadeli bir iş olduğunu gözden uzak 
tutmamak lâzımdır. (Memleketimizdeki kauçuk 
ve kahve ziraatinin de üzerinde durulacak bil
iş olduğunun eöıemmiyetini belirtmek isterim. 

Orman bölgelerindeki inşaat ve sair işler ya
nında küçük sanayiin de halka intikal ettiril
mesi 'hususlarının ziraat mevzuu ile ilgili oldu
ğu kanaatindeyim. 

Memleketimizin köylerinin yola ne kadar 
muhtaçolduğu malûmunuzdur. Ziraat Vekâleti
nin bu işi benimsiyerek ele aldığını memnuni-
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yetle görmekteyiz, bu arada maden yollarının 
da, yani maden cevheri istihsal edilen iOcak yol
larının, bu işle gayet yakından alâkalı bulun
duğundan ve bu yollardan bir tarihte atla da
hi 12 saatte kazaya inebilen bir köylü vatan
daş bu yollar açıldıktan sonra kamyonlarla bir 
saat gibi kısa bir zaman zarfında şehirlere in
mek suretiyle mahsulâtını kıymetlendirmekte
dir. Bu suretle de köylerimizin yoksulluktan 
kurtulmuş olduğunu müşahede etmiş bulunu
yorum. 

Binaenaleyh, birçok mevzuda mademki mev
zuata ihtiyaç vardır, memleketimizde en başta 
ele alınması lâzımgelen Tapulama ve Topraklan
dırma Kanununun yanında bir de Zeytinciliğin 
himayesi hakkında bir Kanunun mevcut bulun
duğunu ve bu kanunun kâfi hükümler İhtiva et
mediğini tekraren ifade etmek isterim. Bu ka
nunda, 200 dönüme kadar yabani zeytinlikleri 
ıslah ederek müracaat eden vatandaşlara arazi 
verileceği bildirildiği halde, bunun tevzii husu
su idare heyetlerine bırakılmıştır. (Binaenaleyh 
kıstas kâfi değildir. Buraların tahribedildiği. 
bilhassa 'hayvancılıkla iştigal eden, keçi yetiş
tiren mmtakalarda, ağılların »etredilmesine 
rağmen, nedim, yani yıkılması kanun çerçeve
sine alınmadığı içindir ki aynı tahribat devanı 
etmekte, aynı havalide keçi (sahipleri istifade 
etmek suretiyle, yetiştirilmekte, aşılanmakta 
olan 'fidanların tahribedildiği 'bir vakıadır. Bi
naenaleyh bu kanunun bir an evvel ele alınma
sının daha, müsait şartlarla tapulama esasına 
göre tevzi hususunun göz 'önünde bulundurul
masının lüzumuna kaaniim. 

Ziraatin en bellibaşlı dertlerinden biri de 
kredi mevzuudur. Ziraat Bankası Kredi Koo
peratifleri, ajansları ve şubeleri vasıtasiyle 
köylüye ıkredi dağıtmaktadır. Fi tarihinde tes
bit edilmiş bulunan kredi kâfi gelmemektedir. 
Bu o kadar azdır ki, bugün pamuk müstahsili 
dahi faizli para almakta ve işini o şekilde yü-

'rütmektedir. Çiftçinin sıkıntısı .olmadığı yolun
da çıkarılan rivayetlerin aslı olmaması lâzımdır. 
Belki bir 'köyde sekiz on çiftçinin durumu iyi 
olabilir. Bunun üstündeki çiftçiler kredi ile iş 
görmekte ve faizli para almaktadır. Tabiî hâ
diselerin hüküm sürdüğü bir memlekette üst 
üste mahsul almamanın güçlüğü karşısında 
çiftçi bocalamakta ve sıkıntı çökmektedir. Ken-
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di şeyim 'bölgemde çok .değerli ziraat mühendi
si oları bir arkadaşım kendi arazisini fennî 
usullerle ziraate elverişli kılmak için binlerce 
lira borca girdiğini müşahede ve tevhit etmiş 
'bulunuyorum. 

Binaenaleyh, çiftçiye verilen kredinin heba 
olduğu yolundaki kMialar lanı anı en yersiz bu
lunmaktadır. Memleketimizde teessüs etmiş en 
güzel müesseselerden birisi Tarım Satış Koope
ratifleri ve Tariş şeklinde olanlardır. 

Birçok noksanları olmasına rağmen Tütün
cülük Bankasının da bu mânada bir teşekkül 
haline getirilmesi ve Satış Kooperatifleri kana-
liyle istihsal edilmiş mallarının muayyen ba
rem dereceleri ile satınalınmak suretiyle bun
ların, hiç olmazsa malların alış kabiliyetinin 
teshil edilmesinin ve aynı zamanda tüccarın 
elinden, istismar zihniyeti, ile hareket edenle
rin elinden kurtarılmasının bir zaruret olduğu
na kaaniiz. Tanın Bakanlığındaki bu baremin, 
bir an evvel ele alınarak, ıslah edilmesi ve çift
çinin eline geçecek paranın işe yanar bir hale 
getirilmesi hususunda tedbirler alınması lüzu
muna kaani bulunuyoruz. Tariş emrindeki 'mü
esseselerin lütün, zeytin ve diğer büyük çapta
ki istihsal mevzularımızla mütenazır bir şekil
de teşkilâtlandırılmasını ve kredileri o yolda 
çiftçinin eline veraııek, mahsulleri .muayyen iba
rem derecesi ile teslim etmek ve paralarım ala
bilmesini sağlamak 'bir zaruret haline gelmiştir. 
Çiftçi istihsal ettiği malı satmadığı takdirde 
iki şeyle 'karşı karşıyadır. Ya sermayesi fazla
dır bekletip, malını yüksek fiyatla satmak is
ter, veyahut da sermayesi yoktur, daha mahsulü 
idrak etmeden açıktan satmak veya zeytin ,gi-
bi ağaçta satmak ister. Bunları Önlemek için 
kredi mevzuunu ele alıp, hasis davranmamak 
ve işi gerçekleştirmek lâzımdır. 

Memleketimizdeki hukuki dertlerden birisi 
de zilyedliğin himayesidir. Zilyedliğe ait 'bu 
kanun iki bir şekilde işliyönlemektedir. Kanun 
zilyedlik matlabıııı taşıdığı halde kendisi tapu 
ibraz etmedikçe ziraatin müdahalesini yapama
makta, idari makamlar iddiasını dinlememekte
dir. Bu yüzden şahsın tarla üzerindeki zilyed-
liği baz an senelerce haksız olarak başka ellerde 
kalmasını sağlar gibi kötü bir durumdadır. Bu 
o kadar feci hâdiseler doğuruyor ki, raemleke-
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timizdeki kan dâvaları, su dâvaları ve hudut 
dâvaları işte bu sebepten dolayı neşet etmekte
dir. 

Binaenaleyh, zirai kadastro deyince, her şey
den evvel Tapulama ve Topraklandırma Kanu
nunun bir an evvel getirilmesi lâzımdır. Gecik
tirildiği takdirde; tarafımızdan getirildiği za
man vekâletin bu teklifi bir an evvel tetkika 
tâbi tutup çıkmasının teminini; veya kendi büt
çesi içerisinde, Maliye Vekâleti bir güçlük çı
karırsa, bir imkânsızlıkla karşılaşılırsa kendi 
vekâletinden yapacağı bir tasarrufla bu kanu
nun gerçekleştirilmesinin sağlanması. Aynı za
manda bu zirai kadastro ile bütün dertlerimi
zin hallinin bir zaruret olduğuna kaani bulun
maktayım. Netice itibariyle şunu hulâsa edebi
liriz ; bu mevzuatı çıkarmakla beraber kredi 
mevzularının ıslahı ve çiftçilerimizin, ormancı
larımızın, hayvancılarımızın faizcilerin elinden 
kurtarılması, bunun için gerekli tedbirlerin 
alınması ve kredi müesseselerinin düzenlenmesi 
ve on binlerce, yüz binlerce dönümlük çiftlikler 
ihdası yerine küçük numune çiftliklerin ihdası 
ve her mahallin kendi hususiyetine göre müs-
tahsıllara bilgiler verilmesi ve buraların veteri
ner taliplerim; ihalesi gayet pratik bir yol olur, 
kanaatindeyim. Bu hususu bilen arkadaşlardan 
dinledim ; on dönümlük bir yerde bir çiftlik ih
dasının mümkün olduğunu dinledim. Bu ara
zinin bir kısmı ahırlara, bir kısmı yoncalıklara, 
bir kısmı yonca kurutma mahallerine tahsis edi
lerek, inşa tarzı itibariyle baretler üzerine bu 
suretle 20, 80 ve 40 kadar baş hayvanın bağlı 
olduğu ve bütün bunların neticesi olarak 20, 80 
ve 40 dönümlük kendi isimleri ile isimlendirile
cek ciltliklerin vücudunun mümkün olduğunun 
halka inandırıl ması lâzımdır. Bütün bunları 
kapsıyaıı zirai sigortanın, bir an evvel sigorta. 
şirketleri ile temasa geçilerek memleketin ve 
hattâ müesseselerimizin başlarına zaman zaman 
büyük yük olan bu mevzuun bir an evvel ele 

alınması, sigorta sanayii ile teçhiz ve takviyesi 
lüzumuna kaani bulunmaktayım. Sabrınızı fazla 
suiistimal etmeden hürmetlerimle huzurunuz
dan ayrılırken ziraat erkânına ayrıca hürmetle
rimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beş imzalı bir takrir gelmiştir, 
şimdi onu okutuyorum : 
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C. Senatosu Başkanlığına 

J. Memleketimizin kalkınmasında ziraatin 
yeri mevzuu, 3 oturum devam etmiştir. 

2. (feride 9 konuşmak istiyen senatör var
dır. 

3. (renel Kurulda ekseriyet kalmadığından 
görüşmenin başka güne talik buyuru!ması taleb-
olunur. 

Aydın Niğde 
Fikret Turharıgil Kudret Bayhan 

Maraş Bursa 
Nedim Evliya Sabri Oağlayangil 

istanbul 

Sabahattin Tombuş 
BAŞKAN — Bu husus Başkanlık Divanınca 

da tesbit edilmiş 'bulunmaktadır. Sayın üyele
rin sayıları hakiketen nisabın dunundadır. 
Eğer tasvip buyurursanız bunun katî rakkamı-
ııı yoklama yapmak suretiyle tesbit edelim. 

(Lüzum yok «esleri). (Verilen takrir kifayeti 
müzakereye ait değildir sesleri). 

Efendim, verilen takririn kifayeti müzakerey
le alâkası yoktur. Ekseriyet olmadığından ge
nel görüşmelerin diğer bir celsede devam edil
mesini istemektedir. 

Muhterem arkadaşlarıma bir hususu hatır
latmak istiyorum. Hepiniz Milyonsunuz yarın 
saat 10 dan itibaren bütçenin müzakeresine 
başlıyoruz. Bu müzakere muayyen bir gün içe
risinde sonuçlandınlacaktır. Bu müzakereler 
dolayısiyle Başkanlık Divanının bir ricası ola
caktır: O da, Saym üyelerin, yanlarında oy 
pusulalarını bulundurmalıdır. 

Efendim; bugünkü müzakereyi sonuçlandı
rıyoruz. 

2 Şubat 1962 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime »on veriyorum. 

Kapanma saati 17, 47 




