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dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlkları tezkereleri (Mil
let Meclisi (1/836) Cumhuriyet Senatosu 
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Ankara Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı büt

çe kanunu tasarıları ikinci defa açık oya sunu
larak kanunlaştıkları bildirildi. 

Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Saat 14.30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Ferruh Bozbeyli Sabri Keskin 
Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

ÎKİNCt OTURUM 

Ticaret Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan

lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek, 
4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı, cetvelde 

yazılı kadroların değiştirilmesine dair olan 467 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanbğına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ye bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarılarının gündeme alınarak ön-

Sayfa 
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/837, 
Cumhuriyet Senatosu 1/537) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 966, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 599) 586,628,631:633,642:645 

çelik ve ivedilikle ve diğer bütün işlere takdi-
men görüşülmeleri hakkındaki önergeler kabul 
olundu. 

Saa 21.00 de toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkan . Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferr%h Bozbeyli İsmet Kapısız 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 
kabul olundu. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
bütçesinin bölüm ve maddeleri kabul olunarak 
tümü açık oya sunuldu ise de yeter çoğunluk 
sağlanamadığından gelecek birleşimde tekrar 
oylanacağı bildirildi. 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek, 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadroların değiştirilmesine dair olan 467 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun taşanları kabul olundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkın
daki 209 «ayılı Kanununa bâzı maddeler eklen
mesine ve ıbâzı maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 

11 m*m • • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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tamamlanarak birinci maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

25 . 5 . 1965 Salı günü saat 10.00 da top
lanmak üzere (Saat 00.08 de) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
, Başkanvekili Malatya 

Nurettin Ok Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Ordu Milletvekili tzzettin Ağaoğlu'nun 
Son Havadis Gazetesinde yayınlanan Gizli Em
niyet Raporunun bu gazeteye ne suretle intikal 
ettiğine dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/1069) 

2. — İstanbul MıTetvekili Sabri Vardarlı'-
nm, 14 . 5 . 1965 günlü Son Havadis Gazete
sinde yayınlanan Millî Emniyet Raporunun sa
hih olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmişir. (6/1070) 

Teklif 
1. — Tokat Milletvekilleri, Mehmet Kazova 

ile Ali Dizman'ın Kazova adı ile bir ilçe kurul-

Yaeıh sorular 
1. _ Urfa Milletvekili Kemal Badıllı'nın, Ur-

fa'da kasa hırsızı zanniyle tutuklanan şahsa, Sa-
rayönü Karakolunda, eza ve işkence edenler hak
kında bir işlem yapılıp yapılmadığına dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/732) 

2. — Giresun Milletvekili Ali Köymen'in, 
Alucra - Mindeva! il yolunun yapımı ve onarımı 
için 1962, 1963 ve 1964 yıllarında ayrılan öde
nek miktarına ve yapılan, işlere dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/733) 

ması hakkında kanun teklifi (2/885) (içişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R t N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : ;Siireyar öner (SİKfc), îsanot Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, otoma
tik cihaza lütfen işaret buyurunuz. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

î. — Giresun Milletvekili *Naim Tirali'nin, 
önceki birleşimde Ticaret 'Hahamlığı (Bütçesinin 
görüşülmesi sırasında C.TI.P. ıGrupu adına yap
tığı konuşmanın akşam radyoda Meclis saatinde 
bâzı maddi hatalarla yayınlandığı konusuda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında 
Tirali, kısa olarak, buyurun. 

Saym 

NAlM TÎRALÎ (Giresun) — Saym Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Dün Ticaret Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
C.H.P. Grupu adına yaptığım konuşma akşam 
Meclis saatinde radyodan bâzı maddi hatalarla 
nakledilmiş olduğu için bu hataların düzeltilmesi 
bakımından birkaç dakikanızı istirham ediyo
rum. 

Radyonun Meclis saatinde Mecli'ste yapılan 
konuşmaları kendi kıymet ölçülerine göre, ga
zetecilik ve haber alma alayışına göre vermesine 
her hangi bir itirazım yoktur. Bu balkımdan ko
nuşmaların, ve başka arka'daşlanmm da konuş
maları mühim noktalardan ziyade mühim olmı-
yan noktaları ile verilmiştir. Bunun üzerinde 
durmuyorum. Ama, fındık meselesinden bahse
derken; fındık fiyatlarının Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti zamanında alman mubayaa 
kararının üç aydır tatbik edilmeyişi ve tatbikine 
yeni karar verilmiş olması yüzünden bu aradaki 
üç aylık zamanda fmdîk fiyatlarının büyük te
nezzül kaydettiğini ve 1,5 - 2 lira kadar düşerek 

4,5 lira yerine fındığın 2,5 liraya satıldığını be
lirtmiştim. 

'Geceki yayınında radyo fındığın bu söyledi
ğim şartlar içinde 1,5 liraya kadar, iki liraya ka
dar düşmüş olduğunu, yani 1,5 ve iki liraya sa
tılmış olduğunu yanlış olarak söyledi. Ben ka
tiyen burada 1,5 liraya, iki liraya fındığın fiya
tı dürmüştür, demedim. Fındık fiyatı hiçbir za
man 2,'5 liranın altına düşmemiştir. 

Bir buçuk lira, iki lira düşerek, iki buçuk li
raya satılmıştır. Bu, radyoyu -takibeden fındık 
müstahsili bakımından mühim bir hatadır; ve, 
benim burada bu şekilde büyük bir hata yapmış 
olmamın konuşmamm diğer kısımlarına verile
cek değer bakımından da büyük bir zararı var
dır. Nitekim aynı şekilde risturn bahsinde de 
dışarıya yapılan ihraçta tatlbik edilen Türk pa
rasını Koruma Kanununa aykırı rhturnlu satış
larından bahsedişim1 de radvoda, yine belki ta
kibeden arkadaşların yetersizliği, belki de konuş
mamın süratli olması yüzünden, hatalı şekilde 
aksettirilmiştir. Bu hususların tavzihini radyo
nun haber bürosunda çalışan arkadaşlarımdan 
rica ediyorum. Saygılarımı sunarım. 

2. >— Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
li Savunma Bakanı Hasan Dinçer'e Devlet Ba
kanı Mehmet Altınsoy'un vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğunu dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi 
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M. Meclisi B : 115 
BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz, sunuşları

mız arasında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Milet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Hasan Dinçer'in dönüşüne kadar 

25. 5.İ965 0 : 1 
kendisine, Devlet Bakanı Mehmet Âltınsoy'un 
vekillik etmesinin, Barbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Hudut ve Sakiler Sağlık Genel Müdür
lüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporunu dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlık* 
lan tezkereleri (Millet Meclisi 1/834, Cumhuri
yet Senatosu 1/534) (Millet Meclisi S., Sayısı : 
963, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 596) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Genel Mü-
.'dürlüğü 1065 yılı Bütçe kanununun oylamasın
da dün nisap temin edilememişti. Bugünkü bir
leşimde bu bütçenin açık oylamasını tekrar edi
yoruz. Yuvarlaklar sıralar arasında do^ş'tırıla-
caktır. Bu bütçeyi açık oylarınıza sunuyorum. 

2. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) (Mfîlet Mec
lisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 587) 

M — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi : 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 

görüşülmesine başlıyoruz. Grup sözcülerine söz 
vereceğim. C.H.P. Grupu adına Sayın Nihat 
Erim, buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA NÎHAT ERlM 
(Kocaeli) — Millet Meclisinin sayın üyeleri, 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde C.H.P. 
Grupu adına düşüncelerimizi söyliyeceğim. 

Her devirde devletlerin dış politikası, millet 
hayatının üstün önem taşıyan meselesi olmuştur. 
Coğrafya bakımından, göz önünde bir buluşma 
alanını iş^al eden, ülkesi Avrupa ve Asya kıta
larını birleştiren ve Doğu ile Batının zıt menfaat
lerinin karşılaştığı bir bölgede yaşıyan Türkiye 
için ise, dış münasebetler her zaman temel bir 

önem taşımıştır. Coğrafyadan gereği gibi fayda-
lanılabildiği zaman yurdumuz, savaşta ve barış
ta, kendisini koruyabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 

îçinde yaşadığımız ortamda dış münasebet
lerle görevli Dışişleri teşkilâtının, sırf siyasi iş
ler kadar değer vermesi gereken, ekonomik ve 
kültürel ilişkiler vardır. Yabancı memleketlerin 
yenli buluşlarını yakından izlemek, ilerlemelerini 
görmek, ekonomik gelişme için pazarlar bul
mak, kalkınmaya örnek ve yardımcı olabilecek 
milletlerarası imkânları yurdumuza çekmek, Dış
işlerinden beklenecek çalışmalar arasında yer al
malıdır. 

Dişileri Bakanlığımız, şimdiki bütçesiyle ve 
kadrosiyle işaret edilen hedefe yaklaşabilecek 
durumda değildir. İ965 için bu bakrnV'a ayrılan 
ödenek 142 milyon liradan ibarettir. Bu paranın 
Dışişlerinin kendisine kalan miktarı 03 milyon 
liradır. Bunun da sadece 56 milyon lirası perso
nel masraflarıdır. Dışişleri bütçemizin 142 mil
yon lirası Karman Komisyon raporunda îsrail 
D:ş-şlerinin 162 milyonu, îspanva'nm 197 mil
yonu ve İtalya'nın 726 milyon lirası ile muka
yese edilmektedir. Bu rakamlar, üzerinde duru
lup düşünülecek önemdedir. 

Dışişleri Bakanlığımız merkezde 260, yaban
cı ülkelerde 352 olmak üzere 612 memurla ye
tinmek zorunda bulunmaktadır, iç ve dış bütün 
personele az önce işaret ettiğim gibi 56 milyon 
lira verilmektedir. Hiç şüphe yok ki, Türkiye'
nin özel durumu göz önünde tutulunca, bu pa
ra ve bu memur sayısı azdır. 15 milyar liralık 
Cumhuriyet Bütçesinin sadece % yarımı kadar 
bir ödenekle, Türkiye Dışişleri kendisinden bek
leneni gereği gjbi yapamaz, ödeneği artırmak, 
dışişlerinin verimini yükseltmek üzere alınacak 
tedbirlerden, sadece biridir. Yalnız bununla me-
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M. Meclisi B : 116 
sele halledilemez. Bugürikü kadrolar genişletil- I 
melidir. Ama bu da yetmez. Dışişleri meslekinde 
çalışacak olanları yetiştirme usullerinde de, için
de yaşadığımız âlemin isterlerine uygun, yeni
likler beklenir. Diplomasi mesleki memurları Tür
kiye gençliğinin seçmeleri arasından atanıyor. 
Bakanlığa giriş 'imtihanı titizlikle yürütülen gü
zel bir eleme yoludur. Genç «hariciyeci» mesleke 
elverişli şartlar altında başlar. Ancak, bu ilk 
âdımdan sonraki «yetiştirme» meselesi üzerinde 
önemle durmak gerekiyor. Bugünkü milletler
arası ve millî şartlara yaraşır görev yapacak bir 
diplomat nasıl yetişir? 

önce dil konusu : Tek yalbancı dil bilmek 
20 nci yüzyılın ikinci yarısında diplomat için 
yeter değildir. Fazla yabancı dil öğrenmeye genç
leri teşvik edici etkileri güçlendirmek lâzımdır. 
Mesleke giriş imtihanında kazananların bildikle
ri yibancı dil ile konuşma ve serbest, rahat, doğ
ru yazabilme ehliyetleri bazan zayıf oluyor. Dil | 
bir vasıtadır. Fakat Dışişlerinde pek önemli bir 
vasıtadır. Dil bilgisi mükemmel değilse diplomat 
yarımdan da eksik bir insandır. 

Memur olarak işe koyulduktan sonra, genç 
diplomatların yabancı dil bilgisini güçlendirme
ye yarıyaeak tedbirleri almakla mesele halledil
miş olmıyacaktır. Bu devirde diplomat, kendi 
memleketinin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik 
dâvalarını anlayışla izliyebildiği kadar dünya 
meseleleri hakkında, görevde bulunduğu ülke
nin yaşayışı içindeymiş gibi, bilgili olmalıdır. 

Bu neticeye varmak için, önce işaret edilen 
ihtiyacı görmek, önemini kavramak, sonra da ça-

' resini bulmaya karar vermek şarttır. 
Arkadaşlar, 

Dış memleketlerde her (hangi bir aksaklıkla kar
şılaşıldığında çok kere bunun kabahati Dışişleri 
memurlarına, elçilere, temsilcilere yüklenmekte
dir. Bu suçlamaları ortaya atanlar onların hangi 
şartlar altında iş gördüklerini gözden kaçırırlar. 

Bir elçi yanındaki müsteşar, kâtipler ye ata
şelerin işbirliği ile başarı kazanır. Oysaki hâlâ 
eski usul şifre defteri ile telgraf açıp telgraf ka- * 
piyan, bu yüzden emek ve vakit kaybeden; öde
neği olmadığı için sosyal münasebetleri ya çok 
dar ya da hiç denecek derecede az olan bir dip
lomattan fazla bir başarı beklenemez. Genel 
olarak sanılanın tersine, dışarda çalışan memur-

25 . 6 . 1966 O : 1 
ların aylıkları çok değildir. Meselâ, New-York'ta, 
Birleşmiş Milletler nezdindeki delegeliğimizde 
görevli bir ikinci kâtibin eline geçen para ayda 
500 d'olâr kadardır. Evli ve çocuk sahibi olan 

'bir genç, bu para ile şöyle böyle ancak geçinebi
lir. Çünkü Amerika'da dolar Türkiye'deki satm
alına gücünden mahrumdur. Burada 10 liranın, 
11 liranın satınalma gücünü sağlarken. New -
York'ta dolar sadece bir veya iki TL. nm harcan
dığı gibi sarf edilmektedir. 

Ayda 500 dolar alan genç diplomat, ev kirası, 
çoluğunun çocuğunun geçiminden artırarak sosı-
yal temasları için kaç para ayırabilir? Hemen 
hiç, 

Başka memleketler diplomatlarının ödenekle
ri incelenerek dışardaki memurlarımızın aylık
ları gözden geçirilmelidir. Aylıktan ayrı, ev ki
rasını ödiyen devletler vardır. Bu usul bizde de 
düşünülebilir. Sosyal temaslar için, Misyon Şefi 
elçinin uygun göreceği temsil masrafları, elçilik 
memurlarına bütçeden ödenebilir. Şimdiki şart
lar altında elçinin kendisinden başka bir memu
runun evine veya lokantaya yabancı misafir ça
ğırması onun için büyük külfettir. Dışişleri me
murları merkeze döndüklerinde malî durumları 
daha da ağırlaşmaktadır. 

Bakanlıkta genç diplomatları yetiştirme, ol
gunlaştırma işi yeniden düzenlenmelidir. Bütçe 
imkânları genişletilip, memur sayısı çoğaltıldık
tan sonra, dil bilgilerini geliştirme, belli alanlar
da uzmanlık kazanma gibi konular ele alınmalı
dır. Devletler hukuku gibi, diplomasi sanatı gi
bi, ekonomik ve sosyal bilgilerin de ilerletilmesi 
teşvik edilmelidir. Yüksek Uzmanlık okullarına, 
enstitülere girmek istiyen genç diplomatlara ko
laylık gösterilmeli, başarılar mükâfatlandırılma-
lıd'ır. Bakanlıkta • bu maksatla kurslar açılmalı-. 
dır. 

Dışişleri Bakanlığımız, Devletimizin güvenli
ğinin, ekonomik ve kültürel menfaatlerinin ge
rektirdiği ölçülerde hizmet yapabilmesi için mes
lek kadrolarını en az üç zümrede görev verecek 
şekilde yeniden tertiplemek lâzımdır : 

a) Günlük işleri yürütenler, 
b) inceleme ve hazırlıkla meşgul olanlar, 
c) Yetişmekte olanlar. 
Halbuki şimdiki kadrolar, denebilir ki yalnız 

günlük işlere cevap verebilecek kadar memur ön
görmektedir. ı 
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Dışarda tecrübe kazanmış, olgunlaşmış elçi-

1 erimizden zaman zaman merkezde faydalanma
nın - ama bugünkü gilbi sözde değil - gerçekten 
faydalanmanın yolu bulunmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, 
Dış ilişkiler zamanimızda çok çeşitti ve kesif 

bir hal almıştır. Devlet dairelerinin] dışarı ile 
temasları-artmaktadır, ikinci Dünya Savaşından 
beri temsil alanım> Dışişleri Bakanlığının ya
nında öteki bakanlıklar meurlanmn da gittikçe 
çoğalan sayıda yer aldıkları görülmektedir. Bun
lar arasında bir koordinasyon sağlanmak lâzım
dır.' Şimdiki durumda hem işler aksamakta, lıem, 
de Devlet parası çifte masraflarla heba olmak
tadır. 

«Bütün dış münasebetlerin başı ve mihveri 
Dışişleri Bakanlığıdır.» Prensibine uygun şekil
de bir koordinasyona kesin zaruret vardır. 
Şimdiki durumda dışardaki bâzı memurların ne 
işe yaramakta oldukları ciddî surette üzerinde 
durulacak konulardandır. Yabancı ülkelere ça
lışmaya giden bugün 100 binin üstündeki işçi
lerimizin Devletle ve yurtla ilişkilerini yürüte
cek olan da Dışişleri Bakanlığıdır. Bu, yurdu
muz için yeni bir olaydır. Dışişleri Bakanlığı 
ile öteki daireler arasında koordinasyon bu yön
den de ayrı bir önem kazanmıştır. 

Dışişlerimizin idaresinden bahsederken, Bir
leşmiş Milletler teşkilâtı, Avrupa Konseyi, 
NATO ve öteki milletlerarası kuruluşlara her 
yıl ödediğimiz masraflara katılma payına uy
gun ölçüde, bunlar nezdinde Türk vatandaşı 
memur tâyin ettirmeye önem verilmelidir. Dışiş
leri mensuplarınnı veya başka daireler memur
larının, yahut serbest Türk vatandaşlarının mil
letlerarası kuruluşlarda göreve heveslenmeleri 
teşvik edilmelidir. Bu gibi görevlerde bulunan
ların Devletimiz bakımından her türlü hakları 
mahfuz tutulmalıdır. 

Dış politika : 
Devletimizin dış politikası, iki anaııoktadaıı 

incelenebilir : Siyasi ve askerî güvenliğimiz; 
ekonomik ilişkilerimiz. 

Türkiye, siyasi ve askerî güvenliği bakımın
dan coğrafi durumunun etkisi altındadır. Bo
ğazlar bölgesi dünyanın kilit noktalarından biri
dir. Anadolu Doğu ile Batı arasında köprü de
ğerindedir. Tarih boyunca ve bugün, rekabet 
halinde olan zıt kuvvetlerden biri veya öteki 

26,5.1965 0 : 1 
Türkiye'yi kendi yanında, ortada yahut karşısın
da bulduğuna göre denge hesaplarını değiştir
mek zorundadır. 

Bu genel kaidenin ışığında, Türkiye, İkinci 
Dünya Savaşı ertesinde, önce, tehlike karşısın
da yalnız kalmıştır. 1947 Truman doktrini du
rumu değiştirmiştir. Kore Harbinin yarattığı 
yeni konjonktür içinde 1949 ve 1950 de bizi 
NATO'ya almakta tereddüt gösteren Batı dev
letleri, 1951 de kararını verebilmiş ve Türkiye 
NATO'ya girebilmiştir. 

Daha sonra, 1955 yılı başlarında Bağdat Pak
tı adı altında meydana gelen, şimdiki CENTO 
ittifakı da İngiltere'nin doğrudan doğruya, 
- Amerika'nın müşahidolarak - katıldığı ve İran, 
Pakistan, Türkiye ve 1959 da imzaladığı işbir
liği Andlaşmaları ile de güçlendirdiği bir başka 

. Güvenlik Anlaşmasıdır. 
Türkiye, NATO'ya da CENTO'ya da sırf 

! savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını tatmin etmek 
için girmiştir. Cumhuriyet rejiminin başından 
beri Türk Hükümetleri dış politikalarında dai
ma barışı korumak hedefini gütmüş; her türlü 
anlaşmazlığı barış yolundan halletmeye çalış
mış, bilhassa sınır komşulariyle dostluk içinde 
yaşamak istemiştir. Andlaşmalarmı ve ittifak
larını bu temel kaideye uygun olarak imzalamış
tır. Saldırganlık, başkalarının bağımsızlığına 
ve ülke bütünlüğüne zor kullanarak sataşma po
litikasına Türk Hükümetleri hiçbir zaman rağ
bet etmemiştir. 

Dünya bugün iki manzumeye ayrılmıştır. 
Bir de, tarafsız - hiçbir bağlantıya girmemiş -
olduklarını söyliyen devletler vardır. Türkiye, 
Amerika Birleşik Devletlerinin önderlik ettiği 
Batılı devletler arasında yer almıştır. Eski Hü
kümetler gibi, şimdiki Hükümetin de aynı dış 
politika anlayışı içinde olduğunu görüyoruz. 

Şüphesiz, Batı savunması manzumesi içinde 
yer almak demek, dış ilişkilerde hareket serbes
timizi terk etmek değildir. Türkiye coğrafya 
durumunun, tarihinin ve öncelikle Cumhuriyet 
devrinde güttüğü dış politikanın ışığı altında, 
komşulariyle normal ve dostça ilişkiler güdecek
tir. Toprak bütünlüğümüze, politik ve ekono
mik bağımsızlığımıza tam saygı gösteren ve 
göstermeye devam edeceği intibaını veren her 
devletin uzattığı, uzatacağı dost eli boş çevir
mek doğru olmaz. 
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Bu anlayış çerçevesinde, İnönü Hükümeti, 

Sovyetler Birliği ile yeniden bir iyi komşuluk, 
dostluk ve anlayış devrini açmıştır. Bugünkü 
Hükümet de aynı yolda ilerlemektedir. Türkiye 
Dışişleri Bakanı Sayın Feridun Cemal Erkin'-
in geçen yıl Ekim ayında Moskova'ya yaptığı 
ziyarete karşılık, büyük Kuzey komşumuzun 
Dışişleri Bakanı Ekselans Gromiko'nun geçen 
hafta Ankara'ya gelmesi faydalı görüşmelere 
devamı sağlamıştır. Yayınlanan ortak bildiri 
bunu göstermektedir. Hükümetin bu yöndeki 
çalışmalarını ilgi ve anlayış ile izliyeceğiz. Kom
şumuz îran ile artık geleneksel olmuş bulunan 
kardeşlik ilişkilerinin artan bir yakınlık içinde 
ilerletilmesini dilemekteyiz. CENTO ortakları
mızdan Pakistan'la birlikte geçen yıl yapılan 
anlaşmaların, üç memleketin kültürel ve ekono
mik ilişkilerini geniş ölçüde artıracağını umu-. 
yoruz. 

Sınır komşularımız Irak ve Suriye ile birlik
te Arap memleketlerine karşı, Türkiye daima 
içten iyi duygular beslemiştir. Onları üzen iç 
ve dış meselelerin barış içinde ve adelete uygun 
neticelere ulaşmasını diliyoruz. Bu bölgeyi ön-
plânda meşgul eden büyük anlaşmazlığın da, ba
rışı bozmaksızın, yeni dostluklarla istikrar getir
mesini yürekten arzulamaktayız. Araplarla İs
rail arasında adalete dayanan uzlaşma yolu bu
lunmasına; Hükümetimizin hizmeti olabilirse 
bundan özel bir bahtiyarlık duyacağız. 

Tunus'un pek Sayın Cumhurbaşkanının yur
dumuzu ziyareti, kardeş memleket ile tarih hâ
tıralarının tazelenmesine fırsat vermiştir. Bu 
vesileyle ekselans Habib Burgiba'nın şahsında 
Atatürk devrimciliğinin derin anlamını kavra
mış büyük bir Devlet Adamını yakından tanı
mak bahtiyarlığına erdik. 

Tunus'un Sayın Cumhurbaşkanının Arap -
İsrail anlaşmazlığını çözmek için cesaretle or
taya atılışı bütün barışsever çevrelerde geniş 
yankılar uyandırdı. Bu derecede tartışmalı ko
nuya Sayın Burgiba'nın ışık tutması istifade 
edilecek bir fırsat yaratmıştır. Eğer böylece 
anlaşmazlık giderilebilirse, bundan, hem Arap 
memleketlerinin menfaati, hem de bütün dünya 
menfaatleri şüphesiz yararlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Dünyanın bizden nisbeten uzak bölgelerini 

sarsan buhranları ilgiyle izlemek durumundayız 

25.5.1985 O :1 
Avrupa Konseyi üyesi ve Ortak Pazarla tam 
üyeliğe hazırlanan bir Devlet olarak Batıdaki 
entegrasyon akımının içine girmiş bulunuyoruz. 
Kaderimiz Avrupa'nın kaderine bağlıdır. Bun
dan dolayı, Ortak Pazar memleketleriyle, onun 
dışındaki ülkeler arasında ekonomik ve politik 
yaklaşmayı sağlıyacak bir zeminin biran önce 
bulunmasını biz de arzu etmekteyiz. Bunun gi
bi, Avrupa Konseyinin Mayıs ayı başında yapı
lan îstişari Assemble toplantısına Genel Sekreter 
Smithers'in sunduğu program raporunda belirt
tiği Avrupa Konseyi üyesi olmıyan devletlerle 
ve özellikle Doğu - Avrupa ülkeleriyle ekono
mik; kültürel ve sosyal ilişkilerden başhyarak, 
politik ilişkilere kadar her türlü yakınlaşma ça
relerine başvurulması yolundaki teşebbüsün Hü
kümetimizce teşvik edildiğini görmek isteriz. 

NATO Bakanlar Konseyinin bu ay içinde 
Londra'da yaptığı toplantı sonunda yayınladığı 
bildiride de Sovyet ve Doğu - Avrupa ülkeleriy
le ilişkileri iyileştirmek arzusunun resmen açığa 
vurulmuş olması, İnönü Hükümetinin öngörü
sünün parlak bir dedilidir. (Bravo sesleri) 

Avrupayı rahatsız bırakan dâvalardan biri 
de şüphesiz Federal Almanya ile Doğu Almanya 
arasındaki bölünmedir. Alman milletine karşı 
Türk Milletinin duyguları sıcak ve candandır. 
Alman Milletine acı çektiren halin artık ortadan 
kalkmasını yürekten dilemekteyiz. 

Sıym milletvekilleri; 
Şimdi sözü Yunanistan ile ilişkilerimize ge

tirmek istiyorum. İki yıldır Yunanistan ile ara
mızdaki politik durum, doğrudan doğruya Kıb
rıs buhranının etkisi altındadır. 

1963 Aralık ayının 21 de başlıyan buhran 
hâlâ devam etmektedir. Başpiskopos Makari-
os'un idare ve kumandası altında Kıbrıs Rum
ları, milletlerarası âlemde ender raslanır bir 
hukuk ve ahlâk tanımazlıkla, Türk Milleti 
fertlerinin her birinin yüreğini sızlatan bir kana 
susamışlıkla masum soydaşlarımızı kütle halinde 
öldürmeye giriştiler. Bire beş oranında çok
lukta ve önceden silâhça hazırlıklı Rum saldır
ganlar karşısında Kıbrıs'lı kardeşlerimiz toplu
ca yaşadıkları yerlerde onlara boyun eğmedi
ler. Fakat, Türklerin çok dağınık ve pek az
lıkta yaşadıkları köylerde, saldırgan Rumlar 
onların evlerini yakmış; bahçelerini, tarlalarını 
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bozmakta başarı göstermişlerdir. Oralarda ba-
rmamıyan bu suçsuz insanlar Lefkoşa, Lefke, 
Larnaka, Limasol, Magosa, Baf gibi şehir ve 
kasabalardaki kardeşlerinin yanlarına sığınma
ya mecbur kalmışlardır. Evlerini, ocaklarını 
terk eden bu binlerce insan şimdi çoğunca mah
zenlerde; çadırlarda, mağaralarda yaşamakta
dırlar. 

Kıbrıs Türklerinin, buhranın ilk gününden 
beri gösterdikleri kahramanlık ve fedakârlık 
semeresiz kalmadı. Eğer bugün, milletlerarası 
alanda Amerika Birleşik Devletleri ve Sosyet 
Rusya gibi başlıca devletler, andlaşmalarm bağ
layıcı etkileri, iki millî cemaatin varlığı, Türk 
cemaatinin meşru haklarını koruyacak bir idare 
tarzı üzerinde ısrarla duruyorlarsa, bunu sağlı-
yan, her şeyin üstünde Kıbrıs Türkünün yenil
mez azmi ve dâvasına sahibolmaktaki sarsılmaz 
kararı olmuştur. (Bravo sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, 
4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Meclisi kararı

na dayanılarak Kıbrıs'a Birleşimiş Milletler Ba
rış Gücü gönderilince, Türklerin kütle halinde 
öldürülmesine Rumlar devam edemediler. Fa
kat, insanlığa asla sığmıyacak davranışların baş
ka çeşitlerine başvurmaktan, din adamı Maka-
rios'u ne Barış Gücü ne de yüksek prensipler 
alıkoyamadı. Hattâ, geçen yaz aylarında, Ba
rış Gücünün gözleri önünde en az iki defa cina
yetlere yeniden başvurmaya teşebbüs etti. 

Barış Gücü, 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik 
Meclisi kararma rağmen, Makarios'u, Anayasa
ya ve insanlığa saygılı kılamaymca, Haziran 
1964 başlarında Hükümetimiz Garanti Andlas;-
masınm 4 ncü maddesinden doğan hakkını kul
lanarak, Kıbrıs'ta Anayasayı hâkim kılmak üze
re fiilen harekete geçmek için karar aldı. Bu 
olay Yüksek Meclisçe bilinmektedir. 

Müttefikimiz Birleşik Amerika Devletleri 
Başkanı Ekselans Lindon Jhonsoıı, acele Başba
kan İnönü'ye yolladığı bir mesajda Hükümeti
mizden bu teşebbüsünü durdurmasını istedi. 
O mesaîm artık açığa çıkmış yönü şudur : Ame
rika Birleşik Devletleri Başkanı, Garanti And-
laşmasınm tek başına uygulanmasını gerektire
cek duruma gelinmediğini, barış yolunda hâlâ 
umut olduğunu söylüyor ve işi birlikte incele
mek üzere Başbakanı Vaşington'a davet ediyor
du. 

25 v 6 . İ965 0 : 1 
Bildiğiniz gibi Sayın İnönü Amerika'ya gitti. 

Amerikan Devlet Başkanı ile görüştü. Ve onun 
öne sürdüğü şekilde Cenevre'de meseleye bir 
hâl şekli arandı. Bu hal şekli ki Amerika Cum
hurbaşkanının şahsi temsilcisi olan Mister Ache-
son buldu. Türk Hükümeti, Acheson Plânı adı 
verilen formülü müzakere zemini olarak o za
man kabul etmişti. 

Ancak, Makarios'un ve onunla birlikte dav
ranan Yunanistan'ın reddetmeleri karşısında, 
bu plânı Washington terk etti. 

Makarios ise, Acheson'un hazırladığı plânm 
ne olduğunu öğrenir öğrenmez, Atina'dan Lef-
koşa'ya dönerek, kendisince daha fazla vakit 
kaybetmeden, işi askerî alanda bitirmek istedi. 
Türklerin elinde; denize açık biricik bölge olan 
Erenköy - Mansura kesimine ağır bir silâhlı 
saldırıya girişti. Hükümetimizin anında hare
kete geçmesi ve Hava Kuvvetlerimizin 8 ve 
9 Ağustos günleri çoktan hakettiği dersi Maka-
rios'a vermeleri üzerine, Rumlar, Türk Cemaati
ne boyun eğdirme saldırısında karşılıksız ve ce
zasız kalamıyacaklarını anladılar. (Orta sıra
lardan alkışlar) 

Bu sırada hemen Güvenlik Konseyi araya 
girdi. Bizden hava bombardımımnm durdurul
masını,-Makarios'dan da askerî oldu bitti teşeb
büsüne son verlmesini istedi. 

Bu ders, Makarios'u bu ana kadar yeni bir 
askerî maceraya atılmaktan alıkoymuştur. 

Sayın arkadaşlar, 
Acheson Plânının Yunanistan ve Kıbrıslı 

Rumlarca reddi karşısında, doğrudan doğruya 
Amerika Dışişleri Bakanlığının hazırladığı bir 
başka teklif Öne sürüldü. İlk plân Kıbrıs'ın 
bir bölgesinin hükümranlığını üst adı altında 
Türkiye'ye veriyor, ayrıca Adanın başka yerle
rinde yaşamaya devam edecek Türklere kanton 
statüsü tanıyordu. İkinci plân ise hükümranlığı 
kaldırıyor, bunun yerine kira usulünü öne sürü
yor ; hem de üst alanını küçültüyor, kantin hak
ları tanımaktan vazgeçiyor, sadece azınlık hak
ları veriyordu. 

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri bu ikinci plânı 
elbette kabul edemezlerdi. Nitekim bu ikinci 
Amerikan Plânının tartışılması bile tarafımız
dan reddedildi, 
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Dikkatten kaçmaması gereken bir nokta da 

şudur: Rumların kendilerine çok elverişli bu 
ikinci Amerikan Plânını dahi kabule yanaşma
maları. « 

Bundan sonra, Amerika, Kıbrıs buhranının 
hallinde faal bir rol oynamaktan vazgeçmiş gö
ründü. Makarios Birleşmiş Milletler Assam Meşi
ne başvurdu. Hükümetimiz de kendi yönünden 
Assambleye gitmeye karar verdi! Taraflar, ne
ticeyi beklemeye koyuldular. 

Biryandan da, karşımızdakiler Birleşmiş 
Mileltler üyesi memleketleri kazanmaya çalıştı
lar. Hükümetimiz de gerçekleri anlatmak için 
tedbirli davrandı. Bu arada iyi niyet heyetle
riyle, Dünyanın her- köşesinde Türk tezi açıklan
dı. ' 

Assamble Kıbrıs meselesi hakkındaki dilekle
ri incelemeye sıra gelmeden, bir bütçe ve para 
anlaşmazlığı yüzünden dağıldı. 

Bundan sonra, 13 Şubat 1965 te Ankara'da 
Hükümet buhranı çıkınca, Kıbrıs Rum İdaresi 
durumdan faydalanmak istedi. Ancak , yeni 
Türk Hükümeti hemen kuruldu. Kıbrıs konu
sunda Ürgüplü Hükümeti, çekilen Hükümetin 
güttüğü politikayı aynen benimsedi, Londra 
ve Zürih Andlaşmalarından doğan haklara bağlı 
olduğunu belirtti. Bunu gören Makarios, 
1964 Ağustosun'daki dersi de şüphesiz unutma
dığı için fazla ileri gidemedi, silâhlı saldırmaya 
başvuramadı. Sadece, Türk Cemaatinin günlük 
yaşayışını ağırlaştıracak insanlığa sığmaz yeni 
marifetlere girişti. 

Değerli arkadaşlarım, 

Geçen yıl NATO'nun Lâhey'de yaptığı top
lantıda Yunanistan'la ikili görüşme, müttefik
lerce arzu edilmişti? Amerika Birleşik Devlet
leri ise daha Birleşmiş Milletler Assamblesi da
ğılmadan önce, Assamble toplantısı ertesinde, 
Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan doğ
ruya bir görüşme sağlamak düşüncesini o za
manki Hükümetimize duyurmuştu. Esasen, en 
az geçen Haziran'dan beri Amerika bunun için 
çalışmıştır. Ön gün önce, NATO Bakanlar Kon
seyinin Londra toplantısı esnasında, Dışişleri 
Bakanımızla Yunanistan Dışişleri Bakanı ara
sında ilk temasların başlaması Amerika'nın ve 
öteki NATO müttefiklerimizin devamlı gayret
leriyle mümkün oldu. 

25 i 6 . 1966 0 : 1 
Kıbrıs anlaşmazlığının baş sorumlusu, Maka

rios kadar Yunanistan'dır. Bundan dolayı Atina 
ile, vesıtalı veya vasıtasız görüşmeler yapılması 
elbette yerindedir. "Türkiye buhranın ilk gün
lerinden beri görüşmeye hazır olduğunu daima 
söylemiştir. Bunun gereğini yeri ve sırası gel
dikçe yapmıştır. Bu türlü bir çalışmadan kaçı
nan şimdiye kadar Yunanistan olmuştu. 

Arkadaşlar, 
Atina'nın tutumundaki şort değişikliğin ne

denleri ürerinde önemle eğilmek lâzımdır. Aca
ba, bu gelişme müttefiklerin artan baskısı kar
şısında yeni bir vakit kazanma, bir oyalama 
taktiğimidir? Bizce, bu ihtimal kuvvetlidir. 
Başka; bir ihtimal de oldu bitti ile kesin neti
ce alamıyaeaklarını nihayet anlıyarak; Devlet
ler Hukuku ve milletlerarası ahlâk kurallarına 
bir dönüşün ilk belirtileri önünde bulunmamız-

. dır. Fakat bu ikinci şık, şu anda zayıf görün
mektedir. İyimserliğe yol açacak bir gelişme 
henüz ortaya çıkmadı. Hükümetin Yunan oyu
nuna gelmemek için âzami dikkat ve ihtiyat 
göstereceğine inanıyoruz. 

Büyük Meclisin sayın üyeleri, 
Tekrarlamakta fayda vardır : Makarios'un 

ve onu destekliyen Yunanistan'ın Kıbrıs mese
lesinde hareket noktaları ikidir : 

1, Zurih ve Londra Andlaşmaları ölmüş
tür ; 

2... Kıbrıs'ta çokluk, yani Rumlar, kayıtsız 
şartsız hüküm süreceklerdir; azınlığa, yani Türk 
Cemaatine azınlık hakları tanınacaktır. 

Bunun karşısında, Türk tezi ise açıktır : 
Zürih ve Londra Andlaşmaları hukuk ala

nında bütün neticeleriyle yürürlüktedir. Bun
lar üzerinde her hangi bir değişiklik teklifi gö
rüşülebilir. Ancak, adı geçen Andlaşmalarm 
anaperensibi olan Türk ve Rum cemaatlerinin 
ortaklaşa yetki ve sorumlarına dayanan bir Dev
let esasından vazgeçilemez. 

Hükümetimizin, daima ve özellikle Londra'
da başlıyan görüşmelerde, bu anaprensibe bağlı 
kaldığına inanmak isteriz. Sayın Dışişleri Ba
kanının bu konuda, Meclis kürsüsünden yeni bir 
beyanda bulunmasını artan bir ilgi ile beklemek
teyiz. 

Zürih ve Londra Andlaşmalarmda, ana kura
lı bozmaksızın yapılabilecek değişiklik, Kıbrıs 
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Devletini federasyon şeklinde teşkilâtlandır
maktır. Türkiye bu federasyon fikrini öne sür
müştür. Sovyetler Birliği EnosisV karşı oldu
ğunu ve federal sistemin mümkün olan şekiller 
arasında düşünülebileceğini evvelce Dışişleri 
Bakanı Gromiko'nun ağzından söyledi. Geçen 
Ekim ayında o zamanki Dışişleri Bakanımız 
Feridun Cemal Erkin'in Moskova'yı ziyareti ile 
başlıyan, Ekselans Podgorni'nin Başkanlığında
ki Sovyet Parlâmento Heyetinin Ankara'yı zi
yareti ile devam eden, yeni hava, Ekselans Gro
miko'nun yurdumuzda bulunduğu. geçen günler
de yürütülen görüşmelerle gelişmiş olmalıdır. 

Bu konuda, önemli olan şudur : Sovyetler 
Birliği ile, öteden beri gelen ilişkilerde uzaklık 
ve gerginlik zannı aleyhimizde işletilmek isten
miştir. Makarios ve Yunanistan, müttefikleri
miz ve tarafsızlar bu sanı üzerinde çok dur
muşlardır. Çeşitli safhalarda, Rus müdahalesi 
ihtimali bize karşı ileri sürülmüştür. 

Sovyetler Birliği ile yeniden başlıyan iyi 
komşuluk ilişkileri, her alanda olduğu gibi, Kıb
rıs meselesinde de etkisini göstermektedir. Ar
tık Rus tehdidini Türkiye aleyhinde kolaylıkla 
işliyemiyeceklerdir. 

İnönü Hükümetinin açtığı bu çığır da, Ür
güplü Hükümetinin de durumu kavramış ola
rak, başarı ile yürüdüğünü görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi biraz da fiilî durum üzerine eğilelim: 

Askerî bakımdan fiilî durumun Yunan idaresi
ne daha elverişli olduğu doğrudur. Ama bu du
rum Türkiye'ye ait bir hatadan dolayı değil, 
başlıca müttefiklerin - derece derece •• Yunanlı
lara müsait duyguları ile, yani Enosis.'e ya ta
raftar, ya kayıtsız olmalarından meydana gel
di. Onlar, Yunanistan'ın Adayı silâhlandırması
na her halde kayıtsız kaldılar. Niçin böyle 
davranıldığı araştırıldığında, en iyi niyetli mü
şahitlerin ve müttefiklerin dilinde bütün bun
lara mazeret olarak, Kıbrıs'lı Rumların ve Yu
nanlıların kendilerini aldattıkları cevabı duyu
luyor, 

Bu hallerin neticesi olarak, bugün Kıbrıs 
Adası fiilen Yunanlıların işgali altma girmiştir. 
Evvelce Türk Hükümetinin müşahede ettiği gi
bi, Kıbrıs meselesi Türkiye - Yunanistan dâvası 
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halini almıştır. Bu durumun siyasi neticeleri 
çok geniş olduğu gibi, askerî neticeleri.de büs
bütün yeni ihtamaller ve manzaralar kazanmış
tır. Kıbrıs'taki fiilî durum bugün budur. 

Hükümetin, milletin tam güvenine dayana
rak ve Kıbrıs meselesini bir iç politika çekiş
mesi haline getirmeden, çalıştığını görerek mem
nun oluyoruz. Muhalefet görevimizde, ona yar
dımcı olmak için; Hükümetin bir işareti ile, 
bize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Şu sırada Hükümet, Türk - Yunan ikili gö

rüşmeleri içindedir. Yeri ve sırası gelmişken 
bir noktayı açıkça belirtmekte fayda vardır: 

Kıbrıs buhranı Türk Yunan ilişkilerini te
melinden sarsmıştır. Serbestçe tartışarak, görü
şerek, uzun diplomatik konuşmalar, proje alıp 
vermeler sonunda, imzaladığı Zürih ve Londra 
Anlaşmalarını, aradan henüz dört yıl geçmeden, 
tek taraflı olaraik - Devletler Hukuku ve mil
letlerarası ahlâk kaidelerine meydan okurcası
na - çiğniyenbu Devletle gerçekten ağır bir buh
rana sürüklenmiş olmamız tabiîdir, yerindedir. 
Yunanistan, yalnız hukuk bakımından kusurlu 
değildir. O aynı zamanda, Lozan'da binbir uz
laşma ile kurulan siyasi dengeyi de bozma yo
lundadır. Bu gerçeğin ışığında Yunanistan'a 
karşı çok dikkatli olmasını Hükümetten rica 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1 Kıbrıs meselesi dostumuz ve müttefikimiz 

Birleşik Amerika ve öteki NATO memleketle
riyle ilişkilerimizi de etkilemektedir. Yunanis
tan'la Türkiye arasındaki Kıbrıs buhranında 
müttefikler imiz, iki dost arasında tarafsız kal-
*mak zonmlıığundan bahsetmişlerdir. Biz, bu 
anlayışın karşısındayız, özellikle, böyle bir buh
randa anlaşmaları tek taraflı olarak çiğniyen 
Yunanistan ve Makariyos ile anlaşmalara say
gıdan başka bir şey istemiyen Türkiye arasında 
tarafsızlıktan bahsettiği zaman Amerika, hem 
lideri olduğu Batı manzumesi içindeiki vazife
sini yapmış, hem de hakkı savunan Türkiye'ye 
haksızlık etmiş oluyor. Bu yüzden, Türk kamu 
oyunda «demekki Batı dünyası içinde, NATO 
üyeleri arasında da anlaşmalara saygısızlık, 
devletlerarası hukuk kurallarını çiğneme, ceza
sız ve karşılıksız kalabiliyor» düşüncesi ve bu
nun neticesi olarak da başka mülâhazalar geniş 
ölçüde yayılıyor. 
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Öte yandan, geçen 1964 yılı Haziran ayında 

Garanti Andlaşmasını yürütmek istiyen Tür
kiye'ye, Amerika'nın engel olduğu Türk kamu 
oyunca da artık biliniyor. Aynı zamanda Yu
nanistan'ın bir tümen askeri ve, bir kısmını 
NATO'dan aldığı silâhları Amerika'nın ve 
NATO müttefiklerimizin gözleri önünde, Kıb
rıs'a götürdüğü de Türkiye halkının bilmediği 
bir sır değildir. 

Arkadaşlar; 
Cenevre görüşmelerini Başkan Jhonson adı

na idare etmiş olan, Amerika'nın erJd Dışişleri 
Bakanı, seçkin Devlet adamı Mister Dean Ache-
son, geçen de Kıhrıs konusunda Şikago'da bir 
ıkonferans verdi. Değerli diplomat şöyle diyor: 
-Amerika, Türkiye'yi Garanti Andlaşmasmm 
hükmü gereğince çıkarma yapmaktan alıkoy
makla hem ağır bir sorun yüklenmiştir; hem de 
Makarios'a ve Kıbrıslı rumlara A. B. Devlet
leri Türk müdahalesine izin vermiyeeektir. Ve 
gerekirse bunu önliyecektir - inancını vermekle 
onların cesaretlerini artırmıştır. 

Mister Dean 'Acheson 'un bu sözlerine bir 
bir şey katacak değiliz. Ancck, Türk kamu 
oyunun, müttefikimiz Birleşik Amerika Hükü
metini de Mister Dean Acheson gibi âdil gör
mek istediğini söylemekle, bir gerçeği belirtmiş 
olacağız. 

Büyük Meclisin sayın üyeleri; 
C. H. P nin dış politikasında Batılı mütte

fiklerden ve NATO 'dan ayrılmak yoktur. Ama, 
acı da olsa gerçekleri dostlarımızla serbestçe 
tartışmayı, düşündük? erimizi apaçık onların 
yüzlerine söylemeyi hak saymaktayız. Kıbrıs 
dâvasında andlaşmaları çiğniyenlerle Türkiye'
nin eşit tutu'ması karşısında protesto sesimizi 
yükselteceğiz, davranışımızı buna göre düzen-
liyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir noktayı daha dikıkate sunmak isterim: 

C. II. P. Meclis Grupu adına açıkladığım dü
şüncelerden anlaşılacağı üzere, Hükümeti ge
nel olarak dış politikasında ve özellikle Kıbrıs 
dâvasında bütün kalbimizle ve gücümüzde des
teklemekteyiz. Prensiplerde ve onların uygu
lanmasında bizim yolumuzda yürümeye çalışıl
dığı müddetçe bu şekilde hareket edeceğiz. 
C. H. P. nin 'başında bulunduğu Hükümete kar
gı, dış politikada ve Kıbrıs meselesinde, o za-
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ımanki muhalefetin haksız ve insafsız davranı
şını, şimdiki Hükümete C. H. P. reva görmiye-
coktir. (Alkışlar.) 

Bundan dolayı Kıfbrıs buhranı bir iç politi
ka meselesi olmrJktan çıkmıştır. Biz, C. H. P. İl
le?, ilk günden beri Hükümetin rahat çalışması
nı mümkün kılmak için Kıbrıs dâvasında tartış
ma açmaktan titizlikle kaçmıyoruz. 

Sayın Başbakanın ve değerli Dışişleri Baka
nımızın millî politikayı tam bir iç ahenk altın
da bulundurma konusunda gösterdikleri dikkati 
bu vesileyle övmek isteriz. 

Bizim bu samimî isteğimize rağmen, zaman 
zaman kurcalananı bir talihsiz münakaşayı siyasi 
hayatımızdan tamamiyle çıkarmayı hedef tuta
rak ona dokunacağız: 

Kubrift'da enerjik bir politika takibetmek ko
nusuna değinmak istiyorum. Bunun en ileri uy
gulanması askerî müdahale şeklidir. Zaten söy
lenmek istenen de bu olacaktır. Yaıni, kimseyi 
dinlemeden Kibrisin askerî işgalini bir oldu bitti 
şeklinde yapmalıydık, iddiası. 

işin askerî uygulanması burada tartışma ko
nusu yapılamaz. Siyasi tarafı ile meşgul oluyo
ruz. Herkes biiir ki, başka yerlerde olduğu gibi, 
Türkiye'de de siyasi kudret silâh kullanmaya 
karar verdiği zaman, memleketin askerî kuvvdt-
leri bunu canla başla yerine getirmek için gay
ret sarf ederler. Şu halde iş, siyasi kudretlerin 
kararına bağlıdır. Bize müdahale hakkı veren 
elimizdeki andlaşmalarm metinleri meydanda
dır. Kıbrıs meselesi başladığı zaman başlıca üç 
teminatçı vardı. Ve bunlar birlikte çalışıyorlar
dı: Türkiye, İngiltere ve Yunanistan. 

ilk günü, Türkiye'nin - ingiltere ve Yunta-
nistanı vazifeye çağırmıyarak - askerî harekatta 
kalkması, İngiltere'yi ve Yunanistan'ı ilk anda 
ve hafesız olanak karşısına alması demekti. Hâdi
seler bu noktadan hareket etti. Bizim kanaatimiz
ce Yunanistan'ın teminatçı devlet değil, andlaş-
manm iptalini teşvik eden devlet haline gelme
sinin anlaşılışına kadar yeni safhalar geçti. Ta
rafımızdan hem çıkarma hareketi ve hem hava 
bom/bardımaniyle başilayış, teşebbüs edilmiş ha
reketlerdir. 

Bunların neticesi meydana gelen olayları da 
Büyük Mecllc, aç:ık ve gizli oturumlarından, taf-
silâtiyle bilmektedir. 

Bu konudaki tartışmalar müttefiklerimizle 
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daha zor durumlara düşürür. İç politikada da az 
önce işaret ettiğimiz gibi, Hükümetin çalışmala
rını güçleştirecek ihtilâblar yapar. Milletin bü
yük hedeflerini göz önünde tutarak bu tartışma
lara girmekten biz, tekrar edeyim ki, sakınıyo
ruz. Ve bugüne kadar sakındık. 

Doğrusunu söylemek lâzımgelirse, Başbaka
nın ve Dışişleri Bakanının, iktidar ve muhalefet 
kudretlerini bir arada yürütmek için gösterdik
leri, göstermeye çalıştıkları dikkati takdirle kar
şılıyoruz. 

Fakat, koalisyon hükümetini meydana geti
ren dört partinin bâzı sayın milletvekilleri vo 
senatörleri, inönü Hükümetinin enerjiden yok
sun, şahsiyetsiz, çekingen bir dış politika güttü
ğünü öteden beri söyleyip duruyorlar. 

Biz, her fırsatta, Ürgüplü Hükümetini dış 
politikada destekliyen bir davranış içinde kal
maya büyük önem verdik. Konuyu deşmekten, 
karşılık vermekten, az önce belirttiğim mülâha
za ile kaçındık. Yine de bu tutumumuzu değiş
tirmek istemiyoruz. 

Ancak, Sayın Maliye Bakanı İhsan Gürsan'-
ın C. H. P. bütçe sözcüsüne cevap verirken ve 
Sayın Başbakanın Başbakanlık bütçesi dolayısiy-
le söz aldığında kürsüdeki demeçleri, C. H. P. 
Hükümetinin Kıbrıs politikasını kötüleyen pro
pagandayı besleyici bir anlamda kullanılmaya 
elverişlidir. Gerçekte de şimdi yurdun dört kö
şesinde bu yolda sömürme başlamıştır. 

Sayın Ürgüplü dış politikadan bahsederken 

aynen : 
«Dış siyasette memleketin millî bir siyaseti 

vardır. Bu siyaset büyük Atatürk'ten beri ay
nen devam etmektedir. Bizim de yolumuz bu si
yaseti takibetmekten ibarettir. Yalnız memleketin 
dış siyasetinin, siyasi hâdiselerin inkişafları ve 
istikameti erine göre daha enerjik hareketler çok 
zaman gerekmektedir. Bunu Kıbrıs işinde gör
dük ve Kıbrıs işinde muahedelerin bize verdiği 
hakkı, başkasının iznini almaya asla lüzum gör
meden tatbik ettik» dermişlerdir. 

Devlet Radyosu ile de tabiatiyle yayınlanan 
bu gözlerdeki, «daha enerjik hareketler» ve «baş
kasının iznini almaya asla lüzum görmeden tat-
ıbik etıtik» deyimleri, C. H. P. sinin karşısındaki 
propaganda mekanizmasının elinde, öteden beri 
yürütülegelen kötüleme kampanyasının başlıca 
dayanağı oldu, 
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Bundan dolayı, şimdi bu kürsüde enerjik 

hareket konusu gibi başkasının iznini alıp alma
ma meselesinin içyüzünü de açığa çıkarmakta 
fayda vardır. îleriki davranışları tesbit için, 
her türlü yanlış anlamayı daha doğarken dü
zeltmeye çalışmalıyız. Böyle yapmazsak dış po
litikada, Kıbrıs meselesinde Hükümetle C. H. P. 
sini lüzum ve sübep yokken takıştırmakta men
faati olanların ekmeklerine yağ sürmüş oluruz. 
Yanlış anlamaları işin başında düzeltebilinsek, 
yurdumuzu zararlardan korumak imkânının elde 
tutabiliriz. Vazifeli, vazifesiz insanların gelişi 
güzel, sözüm ona enerjik hareket tahriklerinden 
memleketin ne kadar güçlüklere uğradığını her 
halde Başbakanla Dışişleri Bakanı tafsilâta lü
zum kalmıyacak kadar bilmişlerdir. 

Bu düşüncenin ışığında, önce, Değiştirmö 
Birliğinin İnönü Hükümeti ve sonra da yeni 
Hükümet zamanında Kıbrıs'a gönderilişi üzerin-
do duralım. 1964 Ağusitos sonlarında değiştirme 
Birliği adaya gidecekti. Hava bombardımanı ye
ni yapılmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Utant aradan biraz zaman geçmesini rica etti. 
Bunun üzerine birliğin hareketi geciktirildi. Ve 
birlik Ekim sonunda Kııara'a gitti. Yeni Hükü
met kurulduktan sonra Değiştirme Birliği Şu
bat 1965 sonunda Kılbrıs'a gidecekti. Yino 
Utant'm yeni Hükümetten ricası üzerine bir
liğin harekatı Mart sonuna bırakıldı. 

Bizıim bildiğimize göre işin iç yüzü buldur. 
Yanlış varsa Sayın Başlbakan ve Sayın Dışişleri 
Bakanı lütfedip düzeltsinler. Kısaca, değiştirme 
Birliğinin Kıbrıs'a eski ve yeni Hükümetler za
manında gönderilmesinde, başkasından izin alma 
veya almama muamelelerinde bir değişiklik biz 
bulamıyoruz. Varsa, Hükümetten öğrenelim. 
Yoksa, C. H. P. sine karşı yüriitülen kötüleme 
kampanyasının yalana dayanan temeli yıkılsın. 

• (Ortadan alkışlar) Kaldı ki, 1960 Anlaşmalarını 
feshettiğini ilâm etmiş olan MakarLos'un elinde
ki Kıbrıs'a, buna rağmen bir anlaşmanın hük
münü yürüterek, Değiştirme Birliğini ilk gönde
ren İnönü Hükümetidir. İkinci defa birliğin 
Adaya gidişi tesis edilen bir usulün devamıdır. 

Yeni Hükümetlin, daha enerjik davranışı de
ğiştirme Birliğinin hiç kimseden izin almıyan 
lüzum görmeden Adaya gidişiyle rahatlanmış. 
Resmî demeç budur. Fakat, propagandacıların 
öteden beri te'krarlaya geldikleri asılsız kötüle
meye eklenince şu şekli alıyor: - İnönü Hükü-
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metî enerjik değildi; Değiştirme Birliğinim izin
le gönderebildi; yeni Hükümet enerjiktir, çün
kü hiç kimsenin iznlini beklemedi. (Ortadan, gü
lüşmeler) 

Sâym. Başbakanın Meclis kürsüsünden yaptı
ğı konuşmanın böyle bir propagandaya kaynak 
yapılmasını biz üzüntü ile karşılıyoruz. Çünkü 
Sayın Başbakan, Atatürk devrinden beri dış po
litikanın değişmediğini kendi Hükümetinin de 
aynı yolda yürüdüğünü söylüyor. Değiştirme 
Birliği işinde enerjik davrandıklarını söylerken, 
inönü Hükümeti gevşek hareket etti. Bunun ter
sine biz daha enerjik, davrandık gibi, bir anla
yışa yol açmak istemiş olamaz. Zira bir yandan 
aynı politikayı yürüttüğünü ilân etmek, öte yan
dan bu politika enerjik değildi, bizim politika
mız enerjiktir demek göze batacak kadar açık 
•bdr; çelişmeye düşmek olur. Sayın Ürgüplü'nün 
zekâ ve tecrübesinden böyle bir şey beklene
mez. 

Eğer, mutlaka bir enerjik davranış örneği 
aranıyorsa, 1964 Ağustosunda bava bombardı
manı kararını alıp uygulıyan C. H. P. Hüküme
tinin o davranışını hatırlama yeter. 

(A. ...P. si sıralarından gürültüler ve Şinasi' 
Osma'nm mahiyeti anlaşılamıyan müdahalesi.) 

BAŞKAN — Raihmi Bey; sizden rica ede
rim. Rica ederim, Sayın Osma (Gürültüler) 

Müsaade buyurunuz efendini, hatibin sö
zünü kesmeyin. 

Arkadaşlar, bu şekil davranışlar müzakere
nin tatlı gitmesini frenliyor. Rica ederim, sa
kin. olunuz. 

ı Buyurunuz Sayın Erim. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA NÎHAT 

ERİM (Devamla) — Tekrar ediyorum, eğer 
mutlaka bir enerjik davranış örneği aranı
yorsa 1964 Ağustosunda hava bombardımanı ka
ralarını alıp uygulıyan C.'H. P. Hükümetinin o 
davranışını hatırlamak yeter. 

Yeni Hükümetin henüz bu derecede enerjik 
bir karar almak durumunda kaldığını görmedik. 
Böyle bir şeyi temenni de etmiyoruz. C. H. P. 
olarak,. Hükümetin barış yolundan, Zürih ve 
Londra andlaşmaları temelini koruyan şahsi
yetli bir netice almasını yürekten diliyoruz. 
- Böyle- bir başarı elde edildiğinde, Hükümet 
taraflarına, İnönü Hükümetini yerdirmeye ihti
yaç duymaksızın, öğünebümelerini sağlıyacak 
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bir sonuç hazırlamış olacaktır. Ve o zaman biz 
C. H. P. lilerin Hükümeti alkışlatmakta hiç kim
seden geri kalmıyacağımızı şimdiden söylemek 
isteriz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu bahsi burada kapatmak için kısaca şunu 
söyliyebiliriz : 

Türkiye'de Kıbrıs meselesinde hiçbir Hükü
met enerjik hareketten geri kalmaz. Ve kalmıya-
caktır. Şimdiki Hükümetin enerjik hareket et
me gayretini normal sayıyoruz. Ve takdir edi
yoruz. Başbakanın aynı zamanda, her hare
ketimizi düşünerek kararlaştırıyoruz, sözlerini 
dikkatle takibediyoruz. 

Bizim kanaatimizce Kıbrıs meselesinin, Türk 
Cemaatinin haklarına ve millî menfaatleri
mize - bu arada milletlerarası menfaatlerimi^ 
ze - uygun bir neticeye varmak için daha cok 
gavret sarf etmek, sabırlı olarak birbirimizi des
teklemek zamanları olacaktır. Bizim bildiğimize 
göre bugünkü manzara şunu gösterîvor : 
Rus tehdidi kalkmıştır, yani, Rusya'nın görüşü 
belli olmuştur; ikili görüşmeler başlamıştır. 
İkili görüşme başlamıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Uzun izahlarımı dinlemek lûtfunda bulun

duğunuz için şükranlarımı saygılarıma ekliye-
rek sunarım. (Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Erol Yılmaz Akçal. Buyurun Sayın Ak
ça!. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem millet
vekilleri, uzun zamandan beri Türkiye'mizde 
dış politika meselelerinin partilerarasmda bir 
mücadele konusu yapılmamasına çalışıldığı, bi
raz evvel muhalefet sözcüsü tarafından bu kür
süden ifade edilmiş bulunmaktadır. Bu beyan 
her ne kadar bizleri fevkalâde memnun edecek 
bir beyan oldu ise de, daha sonra söylenilen 
sözlerin bu beyana uymaması bizleri aynı dere
cede üzüntüye garketmiş bulunmaktadır. (Sol
dan «doğru» sesleri.) 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamın sonla
rına doğru Kıbrıs meselesi üzerindeki Adalet 
Partisinin görüşlerini, muhalefet devrinde kul
landığı sözlerle, iktidara geldikten sonraki ha
reket ve bunun fiiliyata aksetmiş şeklini sizlere 
izah edeceğim ve tahmin ediyorum, muhalefet 
sözcüsü de bu izahlarım arasında arzu ettik
leri cevabı bulacaklardır. ...•:.;.. 
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MüJhterem arkadaşlar,, Türkiye'mizde takibe-

dilmesi icabeden dış politikanın millî bir politi
ka olmasındaki faydalar muhtelif vesilelerle 
açıklanmış idi. Biz millî politika deyiminden, 
bâzı muarızlarımızın aksine olarak, Meclisin 
ekseriyetinin tasvibini .almış bir politikayı de-
ğil, demokrasinin vazgeçilmez unsurları şeklin
de tavsif edilen siyasi partilerimizin, varılması 
istenen llıedefler üzerinde ittifak ettikleri bir | 
politikayı anlamaktayız, Bu (görüşümüzün neti
cesi olarak, içerisinde bulunmakla gurur duy-

- duğumuz yeni koalisyon, dış politika, meselesmr 
de, muhalefetle de müşavere usulünü bir tea
mül haline getirmeye çalışmakla, Türk demok
rasisine hizmet ettiği kadar, dış politikamıza 
da yeni bir kuvvet kazandırmaya gayret etmek
tedir. 'Bu teamülün tesisi A. P. nin Türk Dev-
1 et hayatına bir/hediyesi olacaktır. 

Hükümetin dış politikada takibedeeeği siya
set Hükümet programında açıklanmıştır. Bu 
politikada milletlerarası durum, devletlerin ge
nel durumları, ve bunların Türkiye karşısında
ki özel tutumları kaale alınacaktır, denmekte
dir. 

Sayın, milletvekilleri.; , 
Komünist rejim ile Batı demokrasileri, Dev

let anlayışına yer veren doktrinler, birbirle
riyle çelişme halindedirler. K'omünizm evren
sel bir doktrindir. Gayesine varma yolu müesses 
nizamları yıkmaktır. Bir proleterya İhtilâli ha
zırlamak suretiyle Devleti yavaş yavaş ortadan 
kaldırmak ister. Bunun için ellerinde bulunan en 
kuvvetli vasıta, üye sayısı bugün bütün dünya
da 40 milyonu geçen komünist partileri, ve bu 
tandanstaki partilerdir. 1949 senesinden sonra 
Çin'in komünizme kayması neticesinde bugün 
dünya nüfusunun 1/3 ü komünist hâkimiyeti 
altına girmiş bulunmaktadır, işte, komünizmin 
bu evrensel mahiyetinden doğan dünya üzerin
deki •farklılaşmalar, . çeşitli zamanlarda ve çe
şitli yerlerde muhtelif ihtilâflar ve muhtelif il
tifatlar doğurmuştur. Vietnam hâdisesinin . içe
risinde bu vardır, Laos meselesi bu yüzden çık: 

mıştır. 1949 senesinde, kurulan, ve kurulduğu ı 
tarihte işbaşında . 'bulunan Hükümetimizin giril- | 
meşine karar verdiği, ancak değişen iktidarın ' 
1952 senesinde İttifaka uye'^ vkaJb'ül " .'edildiği 
NATO, daha sonra kur ;üİ|iv.,ÇK^TO,; : : '»BÂf6 \ 
ve ANZOS bu anlayışın ' birgr: neticesi "olarak 
kurulmuşlardır. ' '"''' - • . , : ; i 
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I Sıasyıh'millet vekilleri; 

I Türkiye'nin NATO içerisinde yer alması te
sadüfi bir 'hareket veya iktisadi şartların zo
runlu kıldığı bir hal değildir. Türkiye ve Rus-

I ya arasındaki tarihî ilişkiler malûmdur. 16 Mart 
1921 tarihinde, imzalanan Artvin ve Ardahan 

I vilâyetlerimizi bize iade ettiren Andlaşma, 1945 
yılında yeniden Kuzey; komşumuz tarafından 

I müzakere konusu yapılmak istenilmiştir. Yalta 
Konferansı bir hakikattir. 1953 senesinde vaz-

I geçilen 1946 talepleri, Türk - Rus münasebetle
ri bakımından bizim için ders alınması ve bu
gün unutulması icabeden hâdiseler olarak kal
mıştır. Bütün bu izaihatı yeniden dile getirme
mizin sebebi Türkiye'nin kendi emniyetini NATO 
içerisinde bulmak mecburiyetinde (bırakıldığını 
izaîh içindir.- îttifâktan çekilmemiz kendi emni
yetimizi sağlıyacak cihanşümul bir teşkilâtın ku
rulmasına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri; Türk - Rus dostluğu 
tarafların karşılıklı' itimat ve eşitlik prensipleri 
üzerine bina 'edildiği mabette faydalı olacaktır. 
Esasen bu dostluk; Türkiye'deki her iktidarı 
memnun edecektir. Komşularımızla dost ge
çinmek, Jbi-zrm dış politikadaki prensiplerimizden 
birisidir. Daha 1959 senesinde merhum Lûtfi 
Kırdar heyetinin Moskova'yı ziyarert ettikleri 
malûmdur. 12 Kasım 1960 tarihinde ise zama
nın B-aşvekili ile Hariciye Vekilinin Rusya'yı 
ziyaretleri kararlaşmış durumda idi. Son iki 
senedir bu dostluk hareketlerinin, bir devamına 
şahidolmaktayız. Maziden alınan dersler dola-
yısiyle, ittifaklarımıza halle gelmeden, devam 
ettirilecek iyi komşuluk münasebetleri evvel
ce de bahsettiğimiz gibi, bizleri memnun ede-
çektir.' Dâvalarımızda ise bizi desteklemeleri, 
hakkaniyete verdikleri önemi belirtme bakımın
dan dostluğun ve iyi komşuluk münasebetlerinin 
kuvvetli bir misalini teşkil edecektir. 

Sayın .-milletvekilleri, 

Asya - Afrika grup memleketleri bugün 60 a 
! yükselmiştir. Bunlarla olan ilişkilerimiz bu-
; gün, her zamandan fazla önem kazanmıştır. Bir

leşmiş Milletlerde 77 1er diye adlandırılan grup 
ise kuvvetlenmek istidadmdadır. Türkiye'nin 
dış politikasında benimsediği prensipler, bu 
memleketlerle çelişme halinde değildir. Hattâ 
bü •prensiplerin, bu memleketlerin ekseriyeti 
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tarafından benimsenen prensipler olduğu söy
lenebilir. Türk tarihinde, istiklâllerini yeni ka
zanmış bulunan memleketlere misal olabile
cek, tecrübelerin kazandırdığı, birçok hakikat
ler vardır. İstiklâl Harbimiz benimsediğimiz 
prensipleri bu memleketlere gayet iyi anlata
cak vakıadır. Her ne kadar NATO içinde bu
lunmamız bu memleketi erce hoş karşılanmasa 
dahi. bunun da sebeplerinin mâkul izahları ya
pılabilir. 

Asya - Afrika memleketlerinden bahseder
ken, bilhassa Afrika memleketlerinde büyük 
bîr nüfuz tesis etmiş bulunan Çin Halk Cumhu
riyetinden do bir nebze bahsetmek yerinde ola
caktır. 

Bandung Konferansından sonra bu devletin 
büyük bir prestij sağladığı hakikattir. Çin 
Halk Cumhuriyetinin bilhassa Afrika memle
ketlerinde, hattâ Hindistan ve Rusya'nın da
hi aleyhine olarak bazen doğrudan doğruya hü
kümetler vasıtasiyle, bazen de komünist me
totları olarak sendikalar ve öğrenci teşekkül
leri gibi müesseselerin hükümetlere baskıları 
neticesinde sahiboldukları prestijin bu hükü
metlerin siyaseti üzerine tesir ettiği aşikârdır. 

Çin Halk Cumhuriyetini tanıyan memle
ketlerin adedi bugün 56 ya baliğ olmuştur. 
Bunların aralarında Danimarka, Fransa, Kolan
da, ingiltere ve Norveç gibi NATO üyesi bu
lunan memleketler de vardır. Ancak İngiltere 
müstesna, bu memleketlerin Milliyetçi Çin ile 
ilişkileri kesilmiş durumdadır. Biz burada, 
Çin Halk Cumhuriyetinin memleketimiz tara
fından tanınıp tanınmama 'hususunu münakaşa 
etmiyeceğiz. Güvenlik Konseyinde âza bulu
nan Milliyetçi Çin Cumhuriyeti ile aramızdaki 
münasebetlerin dostane bir şekilde devamında 
dış politikamız bakımından faydalar vardır. 
Ancak, Pekin Hükümetini resmen tanımamış 
birçok memleketlerin, bu memleketle ticari 
münasebetler kurdukları nazarı dikkate alınır
sa, bizim de bu yola gitmememizi haklı gös
terecek hiçbir sebebin olmadığı görülebilir. Ay
nı şekilde bu memlekete ihracatçı birliklerin
den veya Odalar Birliğinden gönderilecek bir 
heyetin Türkiye'nin ticari menfaatlerine fay
dası olması kuvvetle muhtemeldir. 

Sayın milletvekilleri, 
Arap memleketleri ile dostluk bağlarımızın 
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kuvvetlenmesi her siyasi iktidarı memnun ede
cek bir hakikattir. Kuvvetini maziden alan 
İran ve kardeş Pakistan ile olan ilişkilerimiz ise 
son zamanlarda «Kalkınma İçin Bölgesel İşbir
liği» Teşkilâtı sayesinde yeni bir güc kazanmış
tır. 

Uzun zamandır dış ve iç politikamızda haklı 
bir yer işgal eden Kıbrıs dâvamızı Türk - Yu
nan münasebetlerinden ayırdetmeye imkân 
yoktur. Bugünkü iktidar Kıbrıs meselesini ta-
mamiyle Türk ve Yunan ilişkileri zaviyesinden 
görmektedir. Esasen Yunan dostluğu bugüne 
kadar, daimî olarak, Türklerin müsamaha
kâr hareketlerinin bir bedeli şeklinde tezahür 
etmiştir. Şimdi sizlere, Batı - Trakya'daki Türk 
azınlıklarının durumlarını, memleketimizdeki 
Rum azınlıkları ile mukayeseli olarak nakletme
ye çalışacağım. Bu izahatımın gayesi, Kıbrıs 
meselesi çıkıncaya kadar ve hattâ çıktıktan son
ra, bugün dahi, Türk hükümetlerinin insan hak
ları, beynelmilel hukuk kaideleri ve bunların 
da dışında olarak Yunan dostluğunun muhafa
zası uğruna nelere katlanmış bulunduğunu gös
termek içindir. Bundan sonra dostluğu muha
faza etme gayretini göstermek artık Türk Hü
kümetinden beklenmemesi icabeden bir feda
kârlık olacaktır. 

Türkiye'deki ramlarla, Yunanistan'daki 
Türk azınlığına yapılan muamelelerin bir mu
kayesesi bizleri hayretler içerisinde bırakım ya 
kâfidir. Ben, bunlardan birkaç misal vermek 
istiyorum : 

Türkiye'deki Rum ortadokslarm din adam
ları hakkında mevzuatımızda hiçbir hüküm 
yoktur. Din adamları serbestçe seçilirler. Pat
rikhane Yunanistan'dan elemanlar getirir, bun
lara Rum okul ve derneklerinde istedikleri gibi 
konferanslar verdirir. 1957 senesinde ortaya 
çıkartılan Helleniıki Enosis cemiyetinin faali
yetleri, nasıl çalışıldığı haklında bize küçük 
bir misal verebilecek durumdadır. 

Yunanistan'da ise, Türk azınlığın dinî iş
leri evvelâ 2345 sayılı Yunan Kanunu, 16 Ha
ziran 1949 tarihli Kral Emirnamesi ve son ola
rak da 17 Ekim 1964 tarihli Kral emirnameleri 
ile düzenlenmiştir. Bu emirnameler ve mevzuu-
bahsedilen kanun vasıtası ile dinî liderler ha
kikatte tâyin edilmektedir. 1949 tarihli Kral 
Emirnamesinin 18 nci maddesine göre Türk 
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Evkaf idaresinin her türlü gelir ve gideri 
kontrola ve tasdika tabi tutulmuştur. Hibe ka
bulü, dâva ikamesi dahi umumi valinin iznine 
bağlıdır. Bu husus kısa bir müddet evvel Pat
rikhanenin hesapların] n teftiş edilmesi müna
sebetiyle koparılan gürültüler bakımından te
barüz ettirmekte fayda mülâhaza ettik. Esa
sen, bugün Yunanistan'da bir Başmüftü de 
yoktur, ve 45 seneden beri Başmüftülük maka
mı kasden boş bırakılmaktadır. Mevcut bulu
nan 3 müftü ise Yunan Devlet memuru statü
sünde Millî Eğitim ve Meshepler Bakanlığına 
bağlıdırlar. Bizde ise Lozan ile Patrikhane
nin cismanî meclisleri dağıtılmış olmasına rağ
men isim değiştirerek bunların yeniden kurul
masına mâni olunmamıştır. Lozan Andlaşma-
sından sonra Türk hükümetlerinin müsamahası 
neticesinde Türkiye'nin birçok yerlerinde met-
ropolitlikler kurulmuştur. Bugün bunların 
memleketimizdeki adedi 18 dir. 

Batı - Trakya'daki 3 müftülüğün her türlü 
faaliyetleri kontrol altmdadır. Bizde ise Fe
ner Rum Patrikhanesi 1862 Nizamnamesinde 
dahi hiçbir sarahat yokken yabancı uyruklu şa
hıslarla rahatça temasta bulunabilmek imkânı
na sahiptir. 

Sayın milletvekilleri; 
Yunanistan'da bulunan Türk azınlığına ait 

okullarla Türkiye'deki Yunan azınlık mektep
lerinin mukayesesi ise, bizleri üzüntü içerisin
de bırakmaya kâfidir. Türkiye'deki Rumlara 
ait 5 lise 60 ortaokul 1 orta din okulu 51 ilk ve 
5 ana okul varken Yunanistan'da Türk azınlık 
için bir lise ve tek dersaneli 248 ilkokul var
dır. Türkiye'de bulunan Rum okullarının 570 
öğretmenin 414 ü Türk uyruklu ve Rum asıl
lıdır. Tedrisat tarzında büyük farklılıklar var
dır. Batı - Trakya'daki Türk mekteplerinde 
okutulan kitaplar dahi bu iş için kurulmuş mah
sus daima sansüre tabi tutulmakta ve Türkle
rin Türklüklerini kaybettirmek ve cahil bıra
kılmak için her türlü yola baş vurulmaktadır. 
Bizim burada tatbik reıim ise hepimizin malû
mudur. Bu hususlardaki misaller saymakla bit- I 
miyecektir. Bu bakımdan bu bahse son verme- j 
den önce birkaç misal daha vermek isterim. 
Lozan Andlaşması ilk olarak Yunanlılar tara
fından 1924 yılında ihlâl edilmiş ve mübadele
den istisna edilen Batı - Trakya Türklerinin | 
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arazisi alınarak Türkiye'den giden 60 bin 
Rum'a verilmiştir. Bu husus o zamanın Ziraat 
Vekili bulunan zatın yazdığı bir kitapta itiraf 
edilmiş bulunmaktadır. Bu tarihten sonra 
Millî Korunma Kanunu (19 Türk köyünün tec
ridini sağladı) 1945 tarihli Düşmanla işbirliği 
yapanların mallarının müsaderesi hakkında Ka
nun 1952 tarihli Yunan Arazi istimlâk Kanunu. 
1953 senesinde sadece Türklere tatbik edilen Sı
nır arazisi hakkında Kanun ve nihayet Turizm 
Kanunu ve bunun istimlâke mütaallik hüküm
leri Yunanistan'da yaşıyan Türklerin yaşaya-
maması için icabeden şartları hazırlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, sözlerimin ba
şında da arz ettiğim gibi Kıbrıs meselesini 
Türk - Yunan münasebetleri zaviyesinden gö
rüyoruz. Ve bunun için de Türkiye'nin imzala
dığı hiçbir andlaşmayı tabu olarak kabul etmi
yoruz. Türkiye'nin menfaatleri icabettirdiği tak
dirde cesaretle ve enerjik bir tutumla diyebili-
yoruz ki, Lozan Anlaşmasına sözü getirmek lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar; bu, bugünkü Hükü
metin enerjik tutumunun, tek misalidir. 

Muhterem arkadaşlar, partilerarasında bir 
mücadele konusu oluyor. Sarahatle ifade edil
medi diyorlar. Geçmiş iktidar, bu yüzden tenkid 
ediliyor, diyorlar. Adalet Partisi Grupu adına 
açık ve kesin olarak bildirmek istediğim bir 
hakikat vardır. Biz, C. H. P. Hükümetinin ikti
darda bulunduğu zaman Kıbrıs hâdiselerinin 
başladığı sırada Garanti" Anlaşmasının dör
düncü maddesinin tatbik etmesi icabettiği ka
naatinde idik ve bugün de bu kanaatimizi mu
hafaza etmekteyiz. (Soldan bravo sesleri.) Bu 
enerjik tutum o zaman vukubulmuş olsaydı; 
muhtemelen, Kıbrıs meselesi, bugünkü kronik 
sayfaya gelmiyecekti. Biz bunları bugünkü 
grup adına yapacağımız konuşmada söylemek 
niyetinde değildik. Ancak bugün Hükümette 
bulunan azalarımıza cevap verilmesi, Adalet 
Partisinin muhalefet devrindeki tenkidleriyle 
Koalisyona girdikten sonraki, tutumunu Mec- * 
liste dile getirilen, konuşulan esaslar üzerinden 
değil; birtakım gazetelerden edinilen malûmat 
dolayısiyle bu kürsüden söylenmiş olması biz
leri bu hakikatleri yeniden dile getirmeye sevk 
.etmiş bulunan noktalardır. *. 

Evvelce de belirttiğimiz gibi, biz millî po-
pilitaka anlayışımızı sarahatle bu kürsüden daha 
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evvelce de ifade etmiştik. Siyasi partilerin üzer
lerinde ittifak ettikleri bir politikadır, demiş
tik ve muhalefet ve iktidar olarak dış politi
kadan.... 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Patrikhane me
selesi ne oldu, enerjik politikanızı söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Satır, karşılıklı konuş
mak yok. Arzu buyurursanız çıkar konuşursu
nuz. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, tecrübeli bir politikacı 
olmamanın bir mahzuru, bir parti genel sek
reterinin lâf atmasını karşılamamaktır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın; ben 
kendilerini ikaz ettim. 

EROL YILMAZ AKÇAL# (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bir milletvekili olarak 
dahi kürsüde konuşan bir milletvekilinin ko
nuşmalarına müdahale etmeme lâzımgeldiği dü
şüncesindeyim. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Enerjik ta
rafını söyleyin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun karşılıklı 
konuşmayın. Sayın Satır, rica ederim, hatibin 
sözünü kesmeyin. Devam buyurun Sayın Akçal. 

-EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 
Biraz evvel izah ettiğim gibi, enerjik tutum, 
cesaretle bu meselenin bir Türk - Yunan mese
lesi olduğunu söyliyebilmektir. Enerjik tutum, 
zamanında müdahale edilmesi icabettiğini söy-
liyebilmktir. Bugün aynı şartlarda Adalet Par
tisi buulnmuş olsa şuna katiyetle eminim ki; 
bu müdahaleyi cesaretle yapabilecekti. 

«Patrikhane» meselesinden bahsediyorlar. Pat
rikhanenin hesaplarının kontrol edilmesi lâzım
dır, dedik; kontrol ettirdik. «Değiştirme Birliği 
meselesinden bahsediliyor. Değiştirme Birliği. 
de çeşitli tehirlere uğramadan, çeşitli ricalar 
dinlemeden sadece çıkacağı bildirilerek gönde
rilmiş ve çıkartılmıştır. (Soldan bir milletve
kili — Feda edilmeden, kimseye sorulmadan. 

BAŞKAN — Görüyor musunuz; hatibin ko
nuşmasını frenliyorsunuz. Müsaade buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA EROL 
YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; enerjik politikamızı biz, Türkiye'de, 
belki izah edemedik ama, zannediyorum bu 
Hükümetin enerjik politikası Yunanlılar ta
rafından dahi anlaşılmış bulunmaktadır. (Ada-

25 \ 5 . 1965 0 : 1 
let Partisi sıralarından «brcvo» sesleri ve al
kışlar.) Son olarak müzakereye de yanaşmaları 
zannediyorum ki, bunun bir misalini vermiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mesele söyledi
ğimiz gibi birçok münakaşalara sebebolabilecek 
mahiyettedir. Biz şunu temenni ediyoruz; Ada
let Partisi dış politikada bütün partilerin müt
tefik bulunmasını istiyor ve dış politikamıza 
getirmiş bulunduğu müşavere yolu demokrasi
miz bakımından bir kazanç olacaktır. Müsaade 
buyurun, geçmişin münakaşasına girmiyelim. 
Biz, sizleri, «zamanında çıkartma yapmadınız» 
diye tenkid etmiyelim ve siz de bizlere, «ener
jik politika dediniz, ne istiyorsunuz?» şeklinde 
birtakım yollara saptırmayınız. (C. H. P. si sı
ralarından «siz söylüyorsunuz1» sesleri) Ve yeni 
bir anlayış içerisinde dış politikamıza hep be
raber kuvvet kazandırmaya gayret edelim. 
Memleketin menfaatleri bu yoldadır ve Adalet 
Partisi memleket menfaatlerini bu şekilde anla
maktadır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. si sı
ralarından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Bilgin, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar. Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde Millet Partisi Mec
lisi Grupunun tenkid ve temennilerini arz et
mek üzere huzurunuza gelmfş bulunuyorum. Bu 
vesile ile Grupumuz adına Heyeti Muhtereme-
nizi saygı ve sevgiyle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dışişleri Bakanlığının teşkilât ve bütçe kifa

yetsizliği her sene Plân Komisyonunda ve ge
rekse Umumi Heyette söz konusu edilir ise de, 
esefle kaydedelim ki, bütçe kifayetsizliği dola-
yısiyle bu hale müessir bir çare bulunamaz ve 
böylece seneler ve seneler gelir, geçer, büyük 
bir mahzur da ortadan kaldırılamaz, devam 
eder. 

Buna inzimam eden ikinci bir konu da; bu 
Bakanlığın teşkilâtı içinde ve personeli ara
sında ciddî bir zihniyet değişikliğine ihtiyacol-
duğudur. Dışişleri Bakanlık Teşkilâtı bizce ka
palı bir kutu manzarası arz eder. Bu vekâlete 
intisabetmek hayli güç şartlara bağlıdır. Bir ba
kıma bu şartlar kalifiye gençlerin aranmasına, 
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bulunmasına yararken içeriye girdikten sonra 
ise, harice asla bir konu sızmaz. «Kol kırılır yen 
içinde kalır» fetvasmea her şey mahrem, her 
olay gizlidir. Bu gizlilik, haricî münasebetlerin 
icabettirdiği mahremiyet çerçevesi içinde olsa 
kimsenin bir şey demeye hakkı olmıyacaktır. 
Lâkin alelade işler, hukukî ve adlî meseleler 
dahi kolay kolay harice sızmaz. îşte bu kısa iza
hımızla bu vekâleti esrarlı bir âlemden çıkar
mak, ic.abettiği kadar vuzuha" kavuşturmak lü
zumuna inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dış münasebetlerimizin bugünkü durumunu 

izaha başlamadan önce, hâlâ kanıyan bir yara 
halinde bulunan ve dış politikamızın mihrakını 
teşkil eden Kıbrıs dâvamızın başlangıcından 
bugüne kadar • geçirmiş olduğu olayları ve bu 
olayların neticelerini kısaca arz etmeme müsaa-

- delerinizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kıbrıs meselesinin ortaya çıktığı günden 

bugüne kadar Türk hariciyesi ve Türk Hükü
meti meseleyi vazıh ve kararlı bir şekilde ele 
almamış ve hedefimizin ne olduğu tâyin edil-
miyerek Dünya umumi efkârına değişik karar
larla çıkılmış ve bu kararsızlık ise bizim en bü
yük za'fımız olmuştur. 

Bu hususu aydınlatmak ve takibedilen hare
ket hattının ne kadar yanlış olduğunu izaha ça
lışmak bize düşen en büyük bir vazife olmuş
tur. Kıbrıs dâvasının çıktığı ilk günlerde, o za
manın iktidar Meclis Grupu basında yayınla
nan bir bülteninde (Kıbrıs, Anavatanın ayrıl
maz bir parçasıdır) diye ilân etmiş idi. Çok 
haklı ve yerinde olan bu beyan Milletçe tasvip 
görmüş; muhalif ve muvafık bütün çevrelerce 

- alkışlanmıştı. Bu karar üzerinde katiyetle duru
larak bütün çalışmaların bu esasa göre yapıl
ması ic ab ederken bir müddet sonra ne hikmetse 
(ya taksim, ya ölüm) formülü ileri sürülmüş, 
halk ve gençlik sokaklara, meydanlara dökül
müştür. Bu değişikliğin sebebi ise bugüne ka
dar umumi efkârca belli olmamıştır. Daha son
ra da nevi şahsına mahsus acaip iki başlı bir 
idare kurmayı hedef tutan Londra ve Zürih an
laşmaları yapılarak mesele muvakkat bir hal 
şekline bağlanmıştır. 

Bu suretle bizim her zaman değişebilen ka
rarlarımıza mukabil Yunan Hükümeti (Enosis) | 
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formüliyle işe başlamış ve (Enosis) formüliyle 
işi sona erdirebilmek için bir adım bile gerile
memiş ve sebat etmiştir. İşte bu dâvada Yunan 
Hükümetiyle aramızdaki fark ayan ve beyan 
görülmektedir. Esasen bizim için en büyük zaıf 
noktası da bu olmuştur. w 

Muhterem arkadaşlar, 

Biz Kıbrıs Adasını ecdadımızın kanı canı 
pahasına almış idik. Anavatanın bir parçası ola
rak da asırlar boyu Ada, hükümranlığımız al
tında yaşamıştır ve Lozan Muahedesine kadar 
devam etmiştir. Halen Ada, ecdadımızın mezar-
lariyle doludur. Yine bilinen bir hakikattir ki, 
Kıbrıs, tarih boyunca bir gün bile Yunan bay
rağı altında kalmamıştır. Ada'nm uzaklığı en 
yakın Yunan topraklarına 145 mil; bize ise, 40 
mil mesafededir. Lozan Muahedesine kadar Ada 
bizim hükümranlığımız altında idi. Bu muahede 
ile Ada'yı ingiltere Hükümetine bıraktığımız 
bir vakıadır. İngiltere Hükümeti bir gün Ada 
statüsünde değişiklik yapmak isterse evvelâ 
bize müracaata mecbur olduğunu yine bu mua
hede ile kabul etmişti. İngiltere Hükümeti, as
kerî üslerinin muhafazası şartiyle Ada'dan çe
kilmeye karar vermişti. Bu kararını bize Lon
dra'da üçlü bir konferansa davet suretiyle bil
dirmişti. Ne yazık k i ; Hariciyemiz, bu üçlü kon
feransı kabul etmek suretiyle çok büyük bi-r 
hata işlemiştir. Kıbrıs konusundaki bir konfe
ransta Yunan Hükümetiyle bir masaya otur
mak, Yunanlıların da Ada üzerinde bir hak sa
hibi olduğunu kabul etmek mânasını taşır. Lon
dra Konferansına muvafakatin büyük bir gaf
let olduğu ve ilerde başımıza çok gaileler aça
bileceği hususu asla hesaba katılmamıştır. 

Yunan Hükümetinin Ada'da nüfus kesafe
tinden başka ileri sürebileceği bir hak mevcut 
değildi. Nüfus kesafeti ise. kıtaların fek ve il
hakında yalnız başına karara medar olacak bir 
faktör sayılamaz. Eğer nüfus kesafeti bir böl
genin ilhakına hak kazandırsa idi Batı - Trakya 
niçin Yunanistan'da kalmıştır? Kerkük ve Sü-
leymaniye'de Türk nüfusu kahir ekseriyette ol
duğu halde niçin hudutlarımız dışındadır'? Bu 
misalleri çoğaltmak mümkündür. Bu misaller 
meydanda iken nüfus çoğluğundan dolayı peşi
nen Yunanlılara bir hak tanımış olmak şekli 
şüpheden azadedir ki, çok hatalı olmuştur. 
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Muhterem arkadaşlar, 

Kıbrıs olaylarında takibedilcn yanlış hare
ketler tevali etmiş ve bir türlü sona ermemiştir. 
Bunların başhealarına işaret etmeden gecemiye-
eeğiz. Ada'da kurulduğu malûm bulunan Hükü
metin"'temel kanunu olan Anayasaya göre, Ma-
karios, tek başına Kıbrıs Hükümetini temsil yet
kisine sahip değil iken yalnız başına Türkiye'ye 
davet edilmesi ve müstakil bir reisicumhur imiş 
gibi askerî merasimle kabul edilmesi hariciye
mizin en büyük gafletlerinden birisini teşkil 
eder. Bu vesile ile Anayasa hükümlerine riyaet-
sizlik bizde başlamış demek oluyor. Sonra umu
mi efkârda hâsıl olacak reaksiyonlar hesaba 
katılmadan ve tahmini güç olmıyan hareketler 
kontrol altına almadan vâki bu davetten de ne 
gibi bir fayda beklendiği anlşılır bir keyfiyet 
değildir? Bu suretle Makarios'un müstakilleri 
hareket etmek ve Anayasayı hiçe saymak yo
lundaki pervasızca hareketleri birbirini takibet-
miştir. Ada'da kanlı olaylar cereyan ederken 
muahedelerin bize tanıdığı haklardan vakit ve 
zamaniyle istifade ederek müdahale hakkımızı 
kullanmamış olmamız telâfisi mümkün olmıyan 
azîm bir hata olmuştur. Bu olaylar sırasında 
Deniz Kuvvetlerimizin Akdenize açılma:;! mat
buatımızda (Türk donanması Kıbrıs yolunda) 
diye manşetlerle umumi efkâra arz edilmiş oldu
ğu halde, üç gün sonra Hükümetin bunu tek-
zibeder mahiyette Deniz Kuvvetlerimizin bir li
mandan diğer bir limana geçmişi' sırasında ya
kından görülmüş olması dolayısiyle bu zehap 
hâsıl olmuştur, diye bir tevil yoluna sapılması 
umumi efkârda asla tasvip görmemiştir. TîVîe 
Silâhlı Kuvvetlerimizin defalarca İskenderun 
Limanından gemilere bindirilip indirilmesi Yu
nan basınında alay konusu olmuş izzeti nefsi 
millimizi rencide etmiştir. Ada'da imaıılık tari
hinde kara bir leke olarak kalacak katliamlar 
sırasında ne NATO müttefiklerinizden ve ne de 
Birleşmiş Milletler camiasından eri ufak bir ha
reketin görülmemiş olması da çok ibret verici 
bir olaydır. Bu kâfi değilmiş gibi; bir de Ame
rikan Cumhurbaşkanı Miste»- Jhonson mesaj 
namı altında göndermiş olduğu şiddetli bir ülti
matomla karşılaştık. Bu ağır mesaj karşısında 
Hükümetimizin tutmuş olduğu hareket tarzı da 
cidden üzücü olmuştur, 
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Bu noktaya çok hukukî ve mutavaatkâr bir 

cevap yazılmış aynı şekilde şiddetli bir lisan 
kul bulmaktan itina ile sakınılnrştır. Hele bu 
nota teatisinin neticeleri anlaşılmadan Sa
yın Başbakammızıaı Amerika seyahatina acele 
karar vermiş olması meselenin hallinde hiçbiır 
fayda sağhyamamıştr. Amerikan Cumhurbaş
kanı m i ster Jhonson'la vâkıı olan görüşmıeler-
den sonra yayınlanan müşterek tebliğde muahe
delerin yürürlükte olduğuna işaretten başka 
zaü mesele hakkında en ufak bir beyana dahi 
tesadüf edilememiştir. Esasen tatbikini bir 
türlü sağlıyamadığımız ve tatbik için vâki olan 
teşebbüülerimino karşı gelmek suretiyle mâni 
olan Amerikan Hükümetinim bu muahedelerin 
yürürlükte olmasını ı'jfade etmesi bize ne fay
da sağlıyabilirdi? Bu muahedelerin icabı olup 
en sarih hakkımız olan değiştirme birliğimiz ay
larca gönderil ememsi ayraca bir üzüntü kayna
ğı olmuştur. Bir müddet sonra da Amerikan 
Hükümetlinin teklif ettiği (Acheson) plâniyle 
karş.IIaştık. Bu plânı mukabildmizdeki hükümet
lerin ne suretle karşılıyacağ:m izlemeden mu
vafakat cevabı vermemiz yani, müzakerelere bu 
plânın esas tutulabileceğini bildirmemiz Ha
riciyemizin tevali cdegelcn hatalı harıeketle-
r 'iiıd en en mühimi olmuıştur. Makariıos ve Yu
nanlılar plânı katiyen reddettiler, işte bizim 
karars'.z ve hedefsiz hareketlerimize mukabil, 
M a k a r a ve Yunanlılar Eııosis fikrinden en 
ufak bir inhiraf göstermemişlerdir. Bizim bu 
teklifimizden cesaret alan büyük müttefikimiz 
kabul edilir umudiyle daha ağır ikinci bir tek
lifte bulunmaktan kendisini alamamıştır. Lehül-
iıaınd görüyoruz ki, bu son teklif. Hükümeti
miz tarafından reddedilmiş idi. 

Muhterem arkadaşlarım: 

Görülüyor ki, çok haklı olluğumuz bir dâ
vada ne mensubu olduğumuz NATO samiasma 
dâhil devletlerden ve ne de büyük müttefik
lerimiz diye güvendiğimiz İngiltere ve Ame
rika'dan bize en ufak bir yardım sağlamak 
mümkün olmamıştır. Hele Birleşmiş Millet
ler camiasından ve ine yakın komşu devletler
den yardım ümidimizin kesilmesi Türke, Türk-
ten başkasından fayda gelmez olduğu kafiye
sinin, doğruluğunu bir kere daha ispat etmiş 
oldu. 
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Yeri 'gelmişken şurasını arz edelim ki, müt

tefikimiz ve kara gün dostumuz Pakistan ile ya
kın komşumuz iran'ın göstermiş oldukları ve
fakârlığı m'.nnet ve şükranla burada anmak bi
ze düşen en büyük bir vazife olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs olayları ddlayısiyle dış politikamız

da nasıl yalnız kaldığımızı gördükten sonra 
müttefiklerimiz ve yakın komşularımızla olan 
münasebetleri daha olumlu bir şekilde gözden 
geçirmek mecburiyetinde olduğumuzu anladık 
ve iyi niyet heyetleri teşkil ederek bunları 
uzak, yakın bütün milletlerle temasa gönder
dik. Dış politikamızda esaslı biır hamle yap
mak ve iyi münasebetler kurmak yolunu tut
tuk. Bu hareket dış münasebetlerimizde öte
den beri özlediğimiz şahsiyetli bir politika
mın başlangıcı sayılabilir. Bu suretle hareket 
etmenin ileride daha büyük menfaatler sağ-
lıyacağına inanıyoruz. Yakın komşularımıza 
ve asırlarca bir imparatoılluk camiası iyinde 
yaşamış olduğumuz devletlere karşı yakın ta
rihte gütmüş olduğumuz yersiz bir politikanın 
kötü neticelerini silmeye ve ortadan kaldırma
ya matuf hareketlerin fasılasız devam etmesi 
bize düşen en büyük bir vazife olmalıdır. Fa
sılasız devam etmesini arzu ettiğimiz bu hare
ketlerin ne kadar önemli olduğunu yakın bir 
zamanda yurdumuza gelen Büyük Devlet Ada
mı Sayın Habib Burgiba'nın bu kürsüden Yü
ce Meclise vâkn hitapları kulaklarımızda çın
lamaktadır. Geçmişte takibetmiş olduğumuz 
yanlış siyasetin ne olduğunu anlatmaya kâfi 
olan şu cümlesini tekrar etmeme müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Sayın Habib Burgiba (eski kardeşlik hâtı
ralarımız olmasa idi bugün huzurunuzda bu
lunmamam lâzımgelirdi) demişti. Bu cümfe bi
ze kardeşlik bağlariyle bağlı olduğumuz ve 
asırlarca beraber yaşadığımız komşu devletler
le nasıl bir dış politika takibetmemizin icabet-
mekte olluğunu işaret etmiş bulunmaktadır. Ya
kın şart komşu devletleriyle iyi münasebetle
rin her gün biraz daha artması, karşılıklı iti
mat ve emniyetin husulü yolunda elden bütün 
gayretlerin sarf edlılmesi dış politikamızın mih
veri olmalıdır. Kanaatindeyiz. 

• Muhterem arkadaşlar, 
Kanaatimiz odur ki, Türkiye kaderini şu ve

ya bu Devlete değil prensiplere bağlı ve bütün 
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Dünya devletleriyle iyi münasebetler kurmaya 
matuf çabalarını artırmalıdır. Bunu yaparken 
hür dünya ile olan alâka, dostluk ve ittifakları
mızı mahfuz tutmakta dikkatli olmaya itina et
meliyiz. Aksi bir kanaatin doğmasına meydan 
vermemeli, ifrat ve tahriklerden kaçınmalı
dır 

Muhterem arkadaşlar, 
Millet Partisi bu görüşün ışığı altında tem

kinin ve dikkatli olarak Türk - Sovyet münane-
betl erinin geliştirilmesine taraftar olduğunu 
beyan eder. Bununla beraber Rusların dostluk 
kisvesi altında istismarlara girişebileceği husu
su da gözden uzak tutulmamalıdır. Senelerdıen 
beri aramızda ciddî bir münasebet tesis ede
memiş olduğumuz Sovyet Rusya ile münasebet
ler açma yoluna girerken siyasi ve ikticadi bağ
ların iyi temellere oturtulmasını sağlamadan 
kültür anlaşmasiyle işe başlanmasının birçok 
şüphe ve endişelere sebebolacağı aşikâr bir 
hakikattir. Bu hal dış siyasette lüzumlu olan 
teenni ile hareket kaideleriyle asla bağdaşa
maz. 

Musterem arkadaşlar, 
Büyük müttefikimiz Amerika Birleşik Cum

huriyetiyle karşılıklı ve samimî olan dostluk bağ
larımızın devamında her iki tarafın da büyük 
faydaları bulunduğuna işaret etmek isteriz. Bu 
vesile üe şurasını ilâve etmeye mecbur bulu
nuyoruz ki, sarih ve hakti olan Kıbrıs dâvamız
da müzahir olmak şöyle dursun, bütün haklı 
talep ve hareketlerimizi engelliyen ve Kıbrıs 
meselesinin hallinde yalnız ve yalnız Türkler-
len fedakârlık istiyen bu müttefikimizin Türk 
efkârı umumiyesinde telâfisi gayrimümkün 
bJrçok şeyler keybettiğini de ilâve etmek iste
riz. insani: ğm yüzkarası Kıbrıs katliamı ya
pılırken ve hâlâ insan haklarına aykırı olarak 
ırkdaşlarımız açlık ve sefaletin pençesinde in
lerken NATO müttefiklerimizin ve Amer'ikan 
Hükümetinin hareketsla kalması Türk Mille
tini dilhun etmiştir. Bu mâruzâtımızın ışığı al
tında müttefiklerimizle aramızdaki muahedele
rin gözden geçirilmesini ve hükümranlık hakla
rımıza son derece riayetkar olarak ittifak bağ
larımızın düzeltilmesini, Hükümetten ve Hari-
ciyem'Jzden rica ederiz. 

Muhterem arkalaşlar, 
Son olarak 4 ncü Kialiısyon Hükümetinin 

kurulmasından bu tarafa umumi efkârda ve dış 
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politikamızda hânıl olan nispî iyimserlik hava
sına işaret etmeden geçemiyeeeğiz. Öteden beri 
takibini arzuladığımız şahsiyetli dış politikanm 
kısa bİT zamanda meyvalarım görmekle millet
çe memnun bulunmaktayız. Değiştirme birliği
nin katî bir kararla Ada'ya çıkarılması NATO 
müttefikimiz ve komşumuz Yunan Hüküme
tinin şimdiye kadar reddettiği ikili müzakerele
re yanaşması, Ada'dan nispî bir sükûtun devam 
ettiğine da'ir haberlerin alınması yurt içindo 
dyirassr bir havanın esmesine sebebolmaktadır. 
4 ncü Koalisyon Hükümetinden ve Hariciyemiz
den bu yoldaki müspet faaliyetlerinin deva
mını rica eder Yüce Heyeti hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Cevad Odyakmaz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD-
YAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; C. K. M. P. adına Dışişleri 
Bakanlığının 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle 
dış politika hakıkındaki görüşlerimizi bu Bakan
lık hakkındaki temennilerimizle birlikte arz et
mek istiyoruz. Benden evvel grupları adına de
ğerli konuşmalar yapmış olan arkadaşlarımın 
temas ettikleri noktalara ben de ayrıca değinmi-
yeceğim, sadece bunların dışında kalan nokta
lar hakkında görüşlerimizi belirtmeye çalışaca
ğım. 

Arkadaşlar; şimdiye kadar görüşülmüş olan 
Bakanbk bütçelerini umumiyetle arkadaşlarımız 
bir idame bütçesi olarak vasıflandırdılar. Hal
buki, halen elimizde bulunan Dışişleri Bakanlı
ğının 1965 yılı Bütçesi maalesef bir idame büt
çesi dahi değildir. Bir memleketin dış politika
sını teknik olarak yürütmekle görevli bir Ba
kanlığın bugün mevcut kadro ile bu işleri yürü-
tebilmesine imkân bulunmadığı aşikârdır. Te
mennimiz, Dışişleri Bakanlığının bu politikayı 
yürüte/bilecek kadroya biran evvel kavuşturulma
sıdır. Bu matentla gelecek yıl bütçelerinin ida
me bütçesinin de üstünde, olumlu neticeler sağ
lamaya matuf bir bütçe olması zaruretini bugün
den teslıim etmek mecburiyetindeyiz. 

Dışişleri Bakanlığının halen mevcut kadrosu 
ikinci Dünya Harbinde tesbit edilmiş olan kad
ro kanuniyle yürütülmektedir. O zamandan bu 
zamana kadar geçen yıllar içerisinde dünyada 
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mevcut gelişme, yeni dış ve ekonomik münasebet
le:*, birçok yeni devletlerin kurulması muvacehe
sinde bu kadroların kifayetsizliği elbette mey
dandadır. Dışişleri Bakanlığı kadrosu kifayetsiz
dir. Fakat, şükranla kaydetmek isteriz ki, ehli
yetlidir. Bu ehliyetli kadroyu daha da geliştir
mek bizim millî bir vazifemiz olmak lâzımgelir. 
Bilhassa sömürge olmaktan kurtulmuş, yeni ba
ğımsızlığıma kavuşmuş dovkıtlerle Türkiye'nin 
çok kısa bir zaman içerisinde münasebet tesıis 
etmesi, bizce hayati ehemmiyet taşıdığı kanaa-
tindeyiz.Bu münasebeti tesis edebilmek, her şey
den evvel, takdir buyuracağınız veçhile, kadro 
vo bütçe meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin dış politi
kası ve bu politikanın esasları, temel ilkeleri ev
velce Büyük Atatürk tarafından çizilmiştir. Asli 
ilke, «Yurtta sulh ve cihanda sulh» prensibidir. 
Bu hedefe varabilmek için, evvelâ yurtta sulhun 
temini çareleri aranmış, yurdun iç emniyeti, 
her bakımdan sağkm esaslar üzerine oturtulmuş 
vo sağlanmıştır. Cihanda sulhu, barışı sağlıya-
bilmek için de, Yurdun dış emniyeti mevzuun
da çeşitli, verimli çalışmalar yapılmıştır. Bilhas
sa bölgesel anlaşmalarla dünya sulhu ve istik
rarını koruma inancı Türkiye'nin dış politika
sını, komşulariyle iyi münasebetler tesisi yolun
da gelişmeye sevk etmiştir. 

Bu münıaısefbe'Me, Türkiye ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasındaki anlaşmalar, 
Balkan Paktı, Sadıabat Paktı gibi diğer bölge
sel anlaşmalar yapılmış ve Türkiye her şeyden 
evvel kendi bölgesi içinde emniyet altına alınmış 
ve Türkiye'nin dış politikası bu anahatlar için
de yürütülmüştür. Maalesef Atatürk'ün çizmiş 
olduğu bu dış politika, çeşitli sebeplerle sonu
na kadar ve sadakatle takibedilememiştir. Bil
hassa ikinci Dünya Harbinin getirmiş olduğu 
yeni hâdisat, yaratmış olduğu ortam, mevcut 
andlaşmaları işlemez .hale getirmiştir, ikinci 
Dünya Harbinden sonra dış politikaya yeni isti
kamet vermek yolundaki gayretler de maalesef 
verimli olamamıştır. Bilhassa 1945 yılı hâdisa-
tmdan sonra, Türkiye'nin Batı Blo'ku ile kader 
birliği yapması zarureti neticesinde, NATO And-
laşmaısı ve daha sonraları,'Bağdat Paktı ve Bal
kan Paktına teşebbüs yolunda Yugoslavya ile ya
pılan andlaşma, Türkiye'yi bölgesel andlaşmalar 
afedî yolda zorladığı kanaatini uyandırmıştır. 
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Ancak Türkiye'nin bu devredeki tutumu, 

kendi menfaatlerinden ve bölge menfaatlerin
den ziyade, dâhil bulunduğu NATO İttifak And-
laşmasmdaki devletlerin menfaatlerini üstün 
tutması yüzünden Bağdat Paktı ile Balkan 
Paktının nüvesini bozmuştur. Türkiye, bu dev
rede âdeta NATO müttefikleri tarafından - tâ
birimi mazur görün - çantada keklik telâkki 
edilmiştir. Türkiye kendi 'menfaatlerinden zi
yade, onların menfaatleri hesabına çalışır bir 
duruma girmiştir. Bu, Türkiye'nin dış politi
kasında acı bir çığır açmıştır. Bilâhara hâdi-
sat bizi Kıbrıs meselesine kadar, Kıbrıs buhra
nına kadar getirmiştir. Bugünün Hükümeti 
Türkiye'nin dış politikasını tesbit edeceği bir 
millî hedef istikametinde yeniden tanzim etmek 
mecburiyetindedir. Bu millî hedef, yeni dış 
politikanın temel ilkeleri elbette Atatürk yolu 
olacaktır. 

Arkadaşlar, kuvvetli bir dış politikanın, 
kuvvetli bir iç politikaya bağlı olduğu gerçe
ğini hiçbir zaman unutmamamız gerekir. İşte bir
lik ve beraberliği, huzuru sağlamadıkça, ınillî 
şuur ve ruhu sağlam bir şekilde ayakta tutma
dıkça, vatandaşların biribirlerini sevmesi ve 
sayması sağlanmadıkça, kuvvetli bir Türkiye'yi 
yaratabilmekteki müşkilât aşikârdır. 

Kuvtvetli bir Türkiye; içte huzurunu sağ
lamış, içte vatandaşların biribirlerini sevmeleri
ni, saymalarını, biribirlerine kenetlenmelerini 
temin etmiş bir Türkiye elbette dış politikada 
çek daha kuvvetli olacaktır. Hükümet dış po
litika esaslarını tesbit ederken, iç politikanın 
bu gerçeklerinden uzak kalamaz; bunu göınıe-
mezlikten gelemez. Bunda vazife elbette yal
nız Hükümete düşmüyor; bu milletin fertleri 
olarak herbirimize, partiler olarak hepimize vazi
fe düşmektedir. Part i mücadelelerini, parti içi 
mücadelelerini demokratik metotlar çevresin
den taşırarak şahsi kin ve husumet haline ge
tirdiğimiz takdirde bir 'başarıya ulaşamıyaca-
ğımız aşikârdır. Türkiye, kendi millî menfaat
lerini titizlikle tesbit etmek ve müdafaa etmek 
mecburiyetindedir. Türkiye, bugün Batı blo-
kuna dâhildir, kaderini oraya bağlamıştır, ora
dan ayrılması mevzuubahsolamaz. Evet, ayrıla
maz. Ama, bu demek değildir ki, geçmişte ve 
yakın bir geçmişte gördüğümüz üzere, Türkiye, 
her ne olursa olsun, mutlak surette onların 
menfaatlerine bağlıdır, onların menfaatlerinin 
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yürütücüsüdür, onların menfaatlerinin sözcüsü
dür. Bu, asla olamaz. Bu milletin millî hay
siyetine aykırı bir yoldur. Türkiye'nin ne ebedi 
dosttan, ne de ebedi düşmanları vardır. Türki
ye'nin ebedi ve ezeli 'bağımsızlığı ve menfaat
leri vardır. Türkiye, dış politikasını bu açıdan 
ayarlamak zorundadır. Ahde vefa, evet. Ama 
Türkiye'nin menfaatlerine ihanet veya bu men
faatlerini görmemezlişten gelmek asla 

Bu meyzuda çok yakında cereyan etmiş bir 
hâdiseyi millî menfaatlerin ne şekilde korunması 
lâzımgeldiği hususunda bir bakıma bir misal 
olarak zikretmek isterim. 120 bin Kıbrıs Türk'
ünün mâruz kaldığı ^feci, şen'i katliam - karşı
sında ahdî haklarımızı kullanmak hususnda bize 
mâni olmak istiyen Amerika'nın, 300 Ameri
kal ıyı , onun hayatını korumak bahanesiyle 
Dominik Devletinin içişlerine müdahale ile ora
ya asker çıkarmasını, devletlerin millî menfa
atlerini korumakta göstermeleri lâzımgelen ti
tizliği, deıs alınmasını gerektiren ibretamlz bir 
misali olarak burada kaydetmek isterim. Bunu 
ba;«ka açıdan da ele almak kabil; bendeniz sa
dece millî menfaat yönünden ele almak istiyo
rum. 

Arkadaşlar, Türkiye'miz dış politikasını tan
zim ederken, millî hedefi tesbit ederken; bu
rada, komşulariyle de iyi münasebetler tesisi 
yolunda her türlü çareye başvurmak zorunda
yız. Halen kardeş Pakistan ve İran ile mevcut 
tttifak Andlaşması, Bölgesel Kalkınma And-
laşması ile çok daha verimli bir hale gelmiştir. 
Bu ıkabîl anlaşmaların diğer komşularımızla 
da yapılması için gereken çalışmalar yapılmalı, 
gayret gösterilmelidir. 

Büyük komşumuz Rusya ile iyi komşuluk 
münasebetlerinin gelişmesi yolunda atılan adı
mın ve halen bu münase'betin daha da verimli ol
ması için yapılan çalışmaların memleketimizin 
hayrına olduğuna inanıyoruz. Ancak; millet 
olarak, Hükümet olarak rejimimizi korumak hu
susundaki dikkatimizi * de burada ayrıca ve 
ehemmiyetle kaydetmek isterim. 

Bulgaristan ve Yugoslavya ile yakın zaman
da yapılmış olan turizm anlaşmaları yoluyla 
açılmış olan müsait zemini geliştirme hususun
da Hükümet, kendine düşeni yapmalıdır. Bu 
anlaşmaları diğer anlaşmaların takibetmesi, 
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memleketimizin hayrına olur inancını taşıyoruz. 
Bu anlaşmaları 'bir 'başlangıç saymalıyız. 

Arap alemiyle yüz yıllardır devam eden 
tarih, kültür, kısmen âdet, amane birliğinin te
min ettiği müsait zemini Türkye'nin menfaat
leri için kullanmak zorundayız. Bu âlemle ku
racağımız sıkı temas ve münasebetin, Türkiye'
nin çok lehine olacağı hakikatini halen kavra-
mıyan kalmamıştır. Yeter ki bunun tahakkuku 
için azimle, gayretle çalışma yoluna girelim. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas etmek 
isterim. Bugün Kızıl Çin vardır; tanısak da, ta
nımasak da bir vakıa olarak mevcuttur. Bina
enaleyh, Kızıl Çin ile bilhassa Türkiye'nin ikti
sadi kalkınmasına, istihsal ürünlerimizin, vası
talarımızın pazarı olaibilmesi bakımından müna
sebetler tesisinde zaruret bulunduğuna inanıyo
ruz. Bu husus dikkat nazarından kaçırılmamalı, 
(bu vakıam gerektirdiği çalışmalar bir an evvel 
yapılmalıdır. 

Ayrıca, bugün iktisaden çok .gelişmiş olan 
Japonya'nın Türkiye'ye birçok bakımlardan fay
dalı olabileceği kanaatini taşımaktayız. Bilhas
sa Türk Ticaret ve Harb Filosunun geliştiril
mesi yolunda Japonya ile işbirliği imkânları 
aranmalıdır. 

Arkadaşlar, Kıbrıs işinde şimdiye kadar çok 
kouşuldu, biz de çok konuştuk. Bunları yeni
den tekrarJ'aanıyacağım. Yalnız şu kadarını 
işaret etmek isterim ki; Hükümetin tutumunu, 
kararlı ve açık davranışını şükranla karşılıyo
ruz. 

Şahsi şöhret ve prestiji, siyasi çıkarları uğ
runa haktan, hukuk esaslarından ayrılan Ara
bulucu Galo Plaza raporunun reddini, süratle 
reddini candan destekliyoruz, tasvibediyoruz. 
\B:z de, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ola
rak, arabuluculuk müessesesine itiraz etmiyo
ruz. Bu mevzuun barış yolu ile hallinde bir 
arabulucuya ihtiyaç bulunduğuna kaaniiz. An
cak bü arabulucu, Avrupa meselelerinden biha
ber bir Güney - Amerikalı, olmamalı idi, olma
malıdır. Bu arabulucu, Avrupa meselelerini 
bilir, Kıbrıs işine vâkıf bir kimse olmalıdır. 
Arabuluculuk müessesesine bir itirazımız olma*-
dığına göre, yeni bir. arabulucu bulunması yo
lunda sarf edilecek gayretleri 'biz de destekle
riz, desteklemekteyiz. Bu hususta bilhassa 
NATO'nun ilgilendirilmesi yolundaki çeşitli kay-
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naklarda gelişmekte olan gayreti memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. NATO'nun; iki NATO 
mensubu memleket arasındaki bu ihtilâfın hal
linde bir Güney - Amerikalı Arabulucudan da
ha müessir olabileceğine kaaniiz. 

Yalnız, Hükümetimize şunu hatırlatmak is
teriz, geqen zaman aleyhimize işlemektedir. Biz 
bu zamanı süratle değerlendirmek mecburiyetin
deyiz. Biz; meseleyi halledeceğiz, derken, hal
letme gayreti sarf ederken; Kıbrıs'da, halen 
sefaletle, yoklukla, abluka ile, katliâm tehdidi 
ile mücadele etmekte olan soydaşlarımızın çok 
ağır vaziyetlerinin .gün geçtikçe daha da ağır
laşmakta olduğunu hatırdan çıkarmamak mec
buriyetindeyiz. Bunun da çarelerini süratle al
malıyız, bulmalıyız. Kıbrıs meselesinin halli 
ile bu yurttaşlarımızın kaderini, bugün içinde 
bulundukları feci durumu birbirine 'karıştır
mamak lâzımgeldiğini düşünmekteyiz. Kıbrıs 
meselesini halle çalışalım, uğraşalım. Ama, 
ayrı bir mesele olarak ele alalım. Ama, bugün 
içinde bulundukları durumda ıslahı için yapa
cağımız çalışmayı sureti katiyede Ibu hal mese
lesine bağlamıyalım. Artık onların odbrı kalma
mıştır, tahammülü kalmamıştır; yıllar yılı yap
mış oldukları mücadelenin ağır yükü altında 
ezilmektedirler, onları bir an evvel bu yükten 
kurtarmak, feraha kavuşturma':, huzura kavuş
turmak mecburiyetindeyiz. Bunun çarelerini 
ayrıca aramak, bulmak, bunun için ne yapmak 
lâzımgelirse, yapmak zorundayız. Hükümeti
mizi, bilhassa bu noktada daha dikkatli, daha 
titiz çalışmaya davet etmekteyiz. 

Arkadaşlar; dış politikanın, iç politikaya 
alet edilmesini hiçbir suretle tasvip ve tecviz 
etmiyoruz. Evvelce hatırlanacağı üzere, C.K.M.P. 
Grupu adına bu kürsüde en ağır tenkidleri yap-
mıgtık, yapılmıştı. Bugün; bunları tekrarlamak
ta, yeniden bu tenkidleri hatırlatmakta, kısır 
parti menfaatleri görüşünden öteye, millî bir 
menfaat bulunduğuna kaani değiliz. Biz, bu çok 
kritik zamanda, çok kıymetli zamanlarımızı geç
mişin muhasebesi ile cömertçe harcarken muha-
nımlarımız, geleceğin kâr hesaplariyle meşgul
dürler. Artık bu yoldaki çekişmeleri, didişımele-
ri bırakmak, millette mevcut millî ruhun ve he
yecanı ona yaraşır şekilde kullanmanın çarele
rini elbirliği ile aramak mevkiindeyiz. Ancak 
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bu suretle memleketimizin dış politikasını hayır
lı bir meerada yürütmek imkânını elde edebili
riz; 

Değerli arkadaşlarım, 1965 yılı Bütçesinin 
Dışişleri Bakanlığına hayırlı olmasını dilerken, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu adına 
hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçesinin oylamasına 
katılmamış arkadaşımız var mı? 

Oy kullanmamış arkadaşlarımız var mı? 
(«Var» sesleri) Oylarını kullanmıyan arkadaşla
rımız lütfen istical etsinler. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın 
Zeyyat Kocamemi. Buyurun Sayın Koeamemi. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) '— Aziz 
Baştanım, kıymetli arkadaşlarım, 1965 yılı Diş
ileri Bütçesi üzerinde görüşlerimizi bildirmeye 
başlarkren hepinizi grupum adına saygıyla selâm
larım. 

Yeni Türkiye Partisi olarak bizlerin bütçe 
müzakerelerinde takilbettiğimiz bir yol vardır. 
Değil kendi söylediklerimizi, başkalarının söyle
diklerini dahi tekrar dtmiyerek; sadece, bahsedil
memiş mevzular üzerinde durup sözlerimizi kısa 
kesmek isterim. 

Dışişleri; bugün, devletlerin tek başlarına 
idare edecekleri bir konu olmaktan çıkmıştır. Bu 
anlayış içinde Hükümetimizin tasvibettiğimiz po
litikasını büyük bir huzurla taki'betmekte oldu
ğumuzu belirtmek isterim. Dış politikanın söy
lenmesi lâzımgelen hususları diğer hatip arka
daşlarımız tarafından dile getirilmiştir. Biz, 
daha ziyade dış politikamızın, iç politikasını 
alâkadar eden kısımları üzerinde bir nebze dur-

^mak istiyoruz. Biraz evvel bu kürsüden Dışişleri 
Bakanlığımızın kadrosunun azlığından bahsedil
di. Biz biraz da bu kadronun kifayetsizliği üze
rinde durmak isteriz. 

Birtakım hâdiseler olmuştur; bu hâdiselere 
mtealelr verildiği zaman, Dışişleri Teşkilâtımızın 
gerektiği gibi çalışmadığını göstermiş oluruz, 
kanaatindeyiz. Kıbrıs'ta bir Türk vatandaşımız, 
çoktan beri İngiliz tabiiyetindedir, bir Türk kızı 
ile evlenmiştir, Türkiye'den Londra'ya gitmekte
dir. Trende pasaportları ve parası çalınmıştır, 
bir sefaretimize uğramıştır; başından geçen hâdi
seyi anlatmıştır. Aldığı cevap çok üzücüdür. 

25,5.1965 O l 
«'Mademki İngiliz tebaasısm, git İngiliz Sefareti
ne müracaat et. Onlar zengindir, size yardım 
ederler.» Diğer bir hariciye teşkilâtımızda bir 
milletvekilimiz bir vekâletname vermek üzere 
teşkilâtımıza müracaat etmiştir. Teşkilât sırf bu 
işi yapmamak için, milletvekilinin yanında olmı-
yan pasaportunu istemekte ısrar etmiştir. «Ca
nım, niçin istiyorsun, tarihini biliyorum, numa
rasını biliyorum; sahteliğine mi bakacaksın?» 
dediği zaman; «evet ona bakacağım».cevabını al
mıştır. 

Arkadaşlarım, yine Parlâmento azalarımız
dan bir kısmı bir vilâyette, bir memlekete yapa
cağı bir temas için yanma bir tercüman istemiş
tir. Fakat, randevuya gittikleri zaman tercüma
nın kendileri kadar dahi lisan bilmediğini gör
müş1 erdir. Diğer bir milletvekilimiz, ispanya'ya 
yapacağı bir seyahat için memleketimizin bir se
faretine gitmiş, sefiri ziyaret etmiştir ve İspan
ya'ya vize isteyip, istenmediğini sormuştur. Se
fir telefonu açmış, teşkilâtından meselenin tah
kik edilip, kendisine bildirilmeinini söylemiştir. 
On dakika conra vize -istenmediği cevabı gelmiş; 
fakat milletvekilimiz İspanya hududunda vize 
talcfti ile karşılaşmış ve ancak memurun nezaketi 
sayesinde İspanya'ya geçebilmiştir. 

Bütün bunlar, dış teşkilâtımız üzerinde dik
katle durmamız ve onları her türlü bakımdan 
tatminkâr şekilde çalışacak seviyeye getirmemiz 
lüzumunu ortaya koymaktadır. 

Arkadaşlarım; parti olarak inandığımız bir 
diğer husus da, dış tâyinlerde tutulan bir hu-
Biî tur. Şimdiye kadar teşkilâtın hatalarını say
dık; biraz da, onların haklarını müdafaa etmek 
isteriz. 

Bâzı sefaretlere meslek dışında tâyinler ya
pıldığını görmekten üzülmekteyiz. Pek mühim 
şahsiyetler dışında böyle bir yola gidilmemesi ve 
ömrünü bu teşkilât ve bu meslek içinde geçirmiş 
o^n insanların son kademelerde önlerine bir 
mania çıkarılmamasını arzu ve talebetmekteyim. 

Arkadaş1 arım; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşürken Kıbrıs meselesine de bir 
parça dokunmadan geçmek her halde doğru ol-
mıyacaktır. Bu mevzuda evvelce de bu kürsüden 
söylediğim gibi milletçe birbirimize sarılmış 
olarak hareket etmemiz millî menfaatimizdir. 
Yalnız bu hususta birtakım hatalara işaret edil-
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mesi, mutlak bir itham halinde kabul edilmeme- 1 
lidir. Meselâ; arabulucu meselesinde olduğu gibi, 
ilk Birleşmiş Milletler Kumandanı General Gia-
ni'nin tâyininde aynı titizliğin'gösterilmemiş ol
ması bizce bir hata olmuştur. Bu şahsiyet ne ka
dar iyi bir insan olursa olsun, mensubolduğu 
millet ba'kımından birtakım azınlık meselelerinin 
tesiri altında kalacak mahiyettedir; ve onun ilk 
günlerde Kıbrıs'ta göstermiş olduğu müsamaha, 
•Kıbrıslı Rumlara büyük bir cesaret vermiştir, 
kanaatindeyim., I 

Diğer bir husus da arkadaşlarım; şimdi artık 
üzerinde durmadığımız taksim mevzuunda lâ
zımgelen fikirleri, lâzımgelen şiddette müdafaa 
etmediğimiz kanaatindeyiz. Taksim olamaz dedik
leri zaman onun karşısına çıkıp meselâ Borneo'-
nun niçin Saravak ve Borneo olarak ikiye ayrılT 
dığ:nı. aynı uttan gelmiş insanların Yeni Gine'
de niçin iki kısma bölündüğünü, Çınar adasının 
fbir kısmının niçin Endonezya'dan koparılıp, 
alındığını birer, birer saymak lâzımgelirdi. En 
sonunda da bu iğle birinci derecede alâkadar olan 
İngiltere'ye dönüp, İrlanda adasının bir kısmı
nı Birleşik Kırallık altında, kendi .hudutları 
içinde almasıırn haklı sobeplerini bir kere daha 
'hatırlatmasını söylemek lâzımgelirdi. 

Arkadaşlarım; bunlar, olmuş geçmiş hâdise
lerdir. Şimdi yine burada söylendiği gibi, millet
çe birbirimize sarılmış olarak ve dimdik adım
larla hedefe doğru yürümemiz lâzımgelmektedir. 
Yine tdkrarlıyorum, bu mevzuda değil geriye bir 
adım atmak, titrek adımlarla yürümek dahi bu 
konuya zarar verecek bir keyfiyettir. 

Arkadaşlarım, bir de con günlerin aktüel 
mevzularından Ermeni hâdisesi vardır. Bu me
seleler zamanında da kendimizi kâfi derecede 
müdafaa edip propagandamızı yapamadığımız 
kanaatindeyiz. Daha Ayastefanos Anlaşmasından 
itibaren «Vilâyatı Sitte» diye Doğu illerimizi 
bir Ermeni Cumhuriyeti haline getirmek istiyen-
lerin giriştikleri hareketleri birer birer onların 
yüzlerine çarpmak lâzımgelirdi. İddia .ettikleri 
gi'bi, Türkün hiçbir yerde, hiçbir zaman zulme 
vasıta olmadığını bütün açıklığı ile belirtmek 
lâzımgelirdi. Türk, onların iddia ettiği gibi, her 
gittiği yere adalet dağıtmaya değil, ölüm saçma
ya gitmiş olsaydı Kanuni'nln orduları Avrupa'
nın içlerine yürürken istilâ ettiği memleketlerin j 
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halkı ellerinde sepetler, alış - veriş yapmak üze
re ordunun yolunu beklemezlerdi. Türkler ,bir 
hıristiyanlık mücadelesine girip haçlı seferleri 
yaratma niyetinde olsalardı, Fatih İstanbul'u 
aldıktan sonra Patrikhaneyi himayesine almaz 
ve ondan sonra gelenler de onu bugüne kadar 
Türklüğün sinesinde yaşatmazlardı. Eğer Türk 
azınlık haklarını, kendi hakları gibi müdafaa et
meseydi, 300 sene hükümran olduğu Kıbrıs'ta bu-
f?ün bir tek Rum bırakmaz ve karşımıza Kıbrıs 
dâvası, diye bir dâva da çıkmazdı. 

Arkadaşlarım, bunlar söylenmesi lâzımgelen 
şeylerdi ve kanaatimizce bunları biz kâfi kuvvet
te dünya efkârına işittirememiş durumdayız. 
1965 bütçesinin Dışiş^ri mevzuunda diğer hatip
lerin her devletle, her devletler topluluğu ile 
içinde bulunmamız ica.beden münasebetleri uzun, 
uzun anlattıkları görüşlerin arasmda bir fark 
görmediğimiz için biz, hepsine iştirak etmekte-
vlz. Bu bakımdan sizleri daha fazla yormamak 
için sözlerimize burada son verir, hepinizi hür
metle kâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçesine katılmamış 
arkadaşımız var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

Gruplar ad'na konuşacak arkadaşlarımız ko
nuştular. Şahısları adına konuşacak arkadaşları
mızı; lehte, aleyhte, hakkında olarak tesbit et
mek için bir önerge k?ıbul etmiştik. O esasa uy
mak üzere arkadaşlarımızı tenbit edeceğim. 

-Savın Hilmi Aydınçer, lehte mi, aleyhte mi? 
HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Lehinde. 
B A.SKAN — Sayın Osma? 
SİNASİ OSMA (İzmir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Evliya? 
HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Reşit Ülker Beyin yerine konu

şacaksınız, Sayın Evliya. 

ISaym Hasan Talhsin Uzun? Yok. Sayın İsmail 
Sarıgöz? Yok. Sayın Müştak Okumuş? Yok. Sa
yın Mehmet Geçioğlu? Yok. Sayın Sadi Binay? 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sarfınazar ettim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu? Yok. Sayın 
Turgut Çulha? Yok. Sayın Nazmi özoğul? 
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NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Hakkında 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın İhsan önal? Yok. Sayın 

ibrahim îmirzalıoğlu? Yok. Sayın Ahmet Tali-
takılıç? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — hakkın
da efendim. 

BAŞKAN — Sayın Diler? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Gürer? Yok. Sayın Kısa-

yolî 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Gökay 

Yok. Sayın Oğuz? Yok. Bu kadar... 
Lehinde Sayın Aydmçer; buyurun. Beş da

kikadır konuşma süresi, hatırlatıyorum. 
HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; ikibuçuk 
senedir dış politikamızın mihrakını (Kıbrıs me
selesi) teşkil etmektedir. Dördüncü Koalisyon 
Hükümetine kadar bu mevzu pasif ve bir oya
lama politikası şeklinde devam etmiş gitmiştir. 

Eıki iktidarın Sayın Başvekili Yüce Meclise 
sundukları Hükümet programında dış politika
mızın ilhamın Atatürk'ün (Yurtta Sulh, Ci
handa Sulh) ilkesinden aldıklarını beyan etmiş
lerdi. 

2,5 senedir 40 mil ötemizde Kıbrıs'ta ırkdaş- I 
lanmıza karşı değil Yirminci Asırda, tarihte bi
le emsali az görülmüş şen'i ve hunharca tecavüz
ler yapılmış, gözü dönmüş papaz uşakları en 
adi ahlâk dışı saldırılara girişmişlerdir. 

Kıbrıs'ta sulhun temini bir Atatürk ilkesi 
idi. Nitekim, eşsiz kumandan ve Devlot adamı 
Ata; bu ilkenin vaz'ından çok sonra, o zamanın 
Hükümetinin muhalefetine rağmen hastalığı se
bebiyle bütün doktorların kat'i mümanaatına al
dırmadan, Türk Milletine verdiği sözü yerine 
getirmek için, hayatı pahasına da olsa, bizzat 
Hatay'a kadar gitmek suretiyle Hatay'ın iltiha
kını temin ile Türk vatanına armağan etmiştir. 

Yine evvelki Hükümet programlarından bi
rinde (sorumlulukla girişilen hareket karşısın
da memleketimiz bir bütün olarak Kıbrıslı kar
deşlerimizin hukukunun korunması, ahitlere ri
ayet olunması hususundaki iradesini katiyetle 
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izhar etmiştir.) denilmişti. Memleket ve millet 
evet izhar etti. Fakat, bu izhara karşı sorumlu 
Hükümet zamanında kat'i ve müassir tedbirler 
almakta maalesef izharı aczetti. 

Türk Milleti Kıbrıs, faciasına süratle müda
hale, kesin karar ve icraat isterken Hükümet po
litik manevralarla işi sürüncemede bırakmakla 
kalmadı; üstelik, Türk Milletinin heyecanını, ga
leyanını frenlemek, bu haklı dâvasında feryadı
nı cihana duyurmak arzusuna karşı. ve bilhassa 
Türk basınının temerküz ettiği büyük şehirlerde 
örfi İdareyi mütemadiyen uzattı durdu. 

Buna karşılık palikaryalar ve Yunanlılar pa-
pazlariyle birlikte Atina sokaklarında aleyhimi
ze yapmadık propaganda ve tahriklerden geri 
kalmadılar. Pek haklı olduğumuz bu dâvayı dün
yanın her tarafında aleyhimize çevirmek için 
başta kraliçeleri olmak üzere Yunan Milleti de
vamlı surette faaliyette bulundu ve nihayet ağız
dan baklayı çıkararak Yunan Milleti; kayıtsız 
şartsız Makarios'u destekliyeceğini ilân etti. Ni
hayet bugün Kıbrıs, Yunan askerince fiilen iş
gal edilmiş duruma girdi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1571 de her karış toprağını Türk kaniyle su

lamak suretiyle ve 50 bin şehit vererek Venedi'k-
lilerdon zabtettiğimiz Kıbrıs adası, her şeyden 
evvel ecdat yadigârı bir Türk toprağıdır. 9 283 
Km. den ibaret olan ada; Anadolu'ya 40 mil, 
Yunanistan'a 600 mil yani 1 100 Km. mesafede
dir. 

Kıbrıs: Askerî, stratejik bakımdan Türkiye 
için son derece önemi habdir. Doğu Akdenizin 
kilit noktasını işgal eden ve Türkiye'nin Güney 
kanadını himaye eden Kıbrıs Adası; İskende
run limanı karşısında bir ileri karakol mahiye
tinde olduğu gibi, aynı zamanda, Akdenize de
mir atmış bir uçak gemisi manzarası arz etmek
tedir. Bu bakımdan Ada Türkiye için hayatî 
ehemmiyeti haizdir. Fetih hakkı itibariyle bizim 
olan Kıbrıs, 307 yıl hukukan ve fiilen hüküm
ranlığımızda tarihinin en mesut günlerini yaşa
dıktan sonra 1878 de siyasi ve ankerî zaruretle 
emaneten İngiltere'ye bir emrivaki ile devredil
miştir. Kıbrıs tarihi medeniyetimizin ebedî dam
gasını taşımaktadır. Kıbrıs'ta her adım başında 
bir şehit mezarına raslanırken bugün o mübarek 
şshitlerimize birçok yenileri katılmıştır. Kıbrıs 
vatandır; çünkü uğrunda şehitler verilmiştir, 
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verilmektedir. Plevne'lere, Estergon'lara; Hilar-
yon'lar katılmıştır. Arslaıi yavruları, daha pek 
genç çocuk denecek yaştaki bu kahraman Türk 
evlâtları şanlı bayrağımızın altında henüz baha
rını görmeden şehitlik mertebesine ermişlerdir. 

Kıbrıs, Anavatandan yardım beklemekte idi, 
Kıbrıs müdahale beklemekte idi. Kıbrıs, kang
ren olmadan ameliyat edilmek istiyen bir hasta 
durumunda idi. Bu operasyonun neşteri Meh
metçiğin süngüsü idi. Son hal şekli ne şelf deter
minasyon, ne otodeterminasyon ve hattâ ne fe
deratif sistem değil; yegâne hal yolu ve çıkar 
yol (Taksim) di. 

Bu mevzuda 27 Aralık 1963 te verdiğim öner
geme maalesef Hükümetçe cevap verilmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, politikanın bittiği 
yerde silâhlar konuşur. Bunun hukukî tabiri de 
Kıbrıs, Kıbrıs Anayasasının 4 ncü maddesinin 
fiilî uygulanmasıdır. 

Bugün 4 ncü Koalisyon Hükümeti ve onun 
basiretli Başbakanı ilk günden itibaren bu millî 
şeref ve haysiyet dâvamızda bütün ciddiyetle sa
rılmışlar; her türlü politik ve askerî ve malî des
tek tedbirlerini almış ve elan da almaktadırlar. 
Yeni Hükümeti bu ciddî, dinamik, enerjik ve ce
saretli kararlı tutumundan dolayı bütün kal
bimle tebrik eder şükranlarımı sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerime burada nihayet verirken dış poli

tikamız üzerinde Atatürk'ün kinde, Türk Mil
letinin gönlünde ve Kuvvayi Millîye ruhu için
de olan Ürgüplü Hükümetinin muvaffakiyetlere 
ulaşmasını Cenabı Haktan diler Dışişleri bütçe
sinin vatan ve milletimize hayırlı olmasını te
menni ederim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1965 yılı 
bütçesi üzerinde 6 arkadaşımız konuştu. Yeterlik 
önergesi vardır. Bakana ve ondan sonra bir ar
kadaşımıza söz vermek suretiyle önergesini oy
latacağım. 

Dışişleri Bakanı Sayın Hasan Işık, buyuru
nuz. (Yemekten sonra sesleri) İsterseniz öyle 
yapalım. Bir dakikanızı rica edeyim Saym Işık. 
Sayın Bakan konuşmanız uzun sürecek mi? 
(«Devam etsin» sesleri) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN IŞIK — 
Yarım saat sürer efendim. («Devam etsin» ses
leri) 
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BAŞKAN — Yarım saat. ister misiniz efen

dim? («isteriz» sesleri) Buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN IŞIK — Sa

yın Balkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Ba
kanlığının 1965 malî yılı bütçesinin Yüksek Mec
lislerince tetkiki vesilesiyle huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Bakanlığımın bütçesi husuGunda-
ki mâruzâtıma bidayette dış politikamıza temas 
etmekle başlıyacağım. 

Dış politika deyince tabiatiyle şüphesiz he
pimizin zihinlerinde ilk beliren konular, memle
ketimizi doğrudan doğruya ilgilendiren konu
lardır. Fakat bugün dünyada memleketler ara
sında teessüs etmiş olan münasebetler, hiçbir 
memleketi dünyacın başka köşelerinde cereyan 
öden hareketlerden ilgisiz bırakabilecek mahi
yette değildir. Ve bilhassa beynelmilel meselele
rin seyrini yakından takibetmek, millî politika
nın icaplarını isabetle tâyin edebilmek için bu 
bir zarurettir. 

Milletlerarası münasebetlerin kesif ve girift 
bir mahiyet alması, Birleşmiş Milletlerin ve, böl
gesel birçok milletlerarası teşekküllerin mevcu
diyeti, nihayet herhangi bir ihtilâfın genişliye-
rek ve yayılarak bütün dünya" sulhunu tehdi-
detmesi ihtimalinin mevcudiyeti bugün hiçbir 
olayı tamamen mahallî telâkki etmeye imkân 
vermemektedir. Türkiye gibi coğrafi ve strate
jik bakımdan son derece hassas bir mevkide bu
lunan bir memleketin, bütün dünya meseleleri
ne çok yakın bir alâka göstermesi; bu meseleleri, 
objektif kıstaslara göre kıymetlendirmesi ve 
bunların muhtemel inikaslarını tartması; diğer 
taraftan, bölgemizde cereyan eden hâdiselerin 
yaratabileceği milletlerarası tepkileri de daima 
göz önünde bulundurması,- kısa vadeli mülâha
zalarla değil, fakat uzun vadeli bir görüşte tutu
munu tâyin etmesi ieaibetmektedir. 

Milletlerarası durumu bu saiklerle ve böyle 
bir açıdan, gözden geçirdiğimiz takdirde, bugün 
dünya çapında önemli bir istihale devresi içinde 
bulunduğumuzu ve halen bu istihalenin ne gHbi 
neticeler doğuracağının sarih olarak tâyin edile-
miyeceğini kabul etmek lâzımdır. Hiç şüphe yok 
ki; bugün, dünya durumunu 10 yıl evvelki kıs
taslara göre değerlendirmek imkânı kaılmamış-
tır. Nükleer silâhların, hiçbir devletin nükleer 
harp felâketinden masun kalmasına imkân bı-
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rakmıyacak şekilde inkişafı, Batı camiası içinde 
Avrupa'nın ekonomik potansiyelinin yükselme
si neticesinde Amerika ile Avrupa memleketleri 
arasındaki ilişkilerde ve muvazenede vukubulan 
tahavvüller, keza sosyalist rejimle idare edilen 
memleketler grupu dâhilinde cereyan eden geliş
meler ve "kıt'a Çin'in gittikçe daha geniş ölçü
de dünya meselelerinde rol sahibi olması, Batı 
ile Doğu araımdaki münasebetlerin ve temasla
rın kesifleşmesi, müstemleke halinde bulunan 
memleketlerin bağımsızlığa kavuşmaları ve dün
ya siyasetinde önemli bir rol deruhde etmeleri, 
zengin memleketler ile gelişme halinde, bulunan 
memleketler arasında menfaatleri uzlaştırmak 
probleminin ortaya çıkması, karşılaştığımız me
selelerin mahiyetini şümullü bir şekilde değiştir
miştir. 

Bununla beraber, bu tahavvüller yanında de-
ğişmiyen unsurların da mevcudiyetini kaale al
mak lâzımdır. Dünyada ideolojiler arasındaki 
mücadele devam etmektedir, silâhsızlanma ta
hakkuk etmediğinden askerî tehdit bakidir. Dün
yada istikrarlı bir sulh düzeni kurmak yolunda 
müspet bir inkişaf olmamıştır; aksine, böyle bir 
düzenin kurulmalımda rol oynıyacağı ümideii-
len Birleşmiş Milletler teşkilâtının bizzat kendi
si güçlükler içindedir. Birçok bölgelerde ideoloji 
veya millî menfaat çatışmaları silâhlı müdahale 
şeklini almakta ve mahallî harbler yayılmak is
tidadını muhafaza etmektedir. Biz dış siyaseti
mizi tevhit ederken bütün bu unsurları kaale al
mak mecburiyetindeyiz. Bunların değerlendir
mesini yaptığımız takdirde, özellikle memleketi
mizin güvenliği bakımından, ihtiyatı elden bı
rakmamanın, buna mukabil, dış siyasetimizi tat
bikatta günün şartlarına daha uygun bir hale 
getirmenin ve ona daha fazla esneklik vermenin 
bir zaruret olduğu neticesine varırız, işte dış 
politika gayretlerimiz bu şekilde bir değerlen
dirmeye göre tâyin edilmektedir. 

Milletlerarası alanda kısaca tahlil ettiğim 
son yıllardaki gelişmeler ışığında, mensuboldu-
ğumuz NATO ittifakının istikbali konusunda da 
bâzı münakaşaların cereyan ettiği bir vakıadır. 
Fakat, şurası muhakkaktır ki, bu münakaşa
lar NATO'nun bir ittifak olarak devam etmesi 
lüzumu üzerinde değildir. Bu hususda bir te
reddüt yoktur. Bütün üyeler NATO ittifakının 
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bugüne kadar barışın korunmasında müessir 
bir rol oynadığını ve bugünkü dünya şartları
nın ittifaka son verilmesini hiçbir suretle mu
hik göstermediğini kabul etmektedirler. Müna
kaşa edilen konu, ittifak içinde mesuliyetin 
paylaşılması ve NATO teşkilâtının yeni şartla
ra uydurulması konulandır. Biz NATO'nun 
bugünkü dünya durumu muvacehesinde de
vamlı bir ihtiyacı karşılamakta olduğu inancı 
ile ittifakın yeni şartlara intibak ettirilmesinin 
yapıcı bir zihniyetle üyeler arasında tesanüdü 
zayıflatmadan; bilâkis kuvvetlendirecek bir şe
kilde görüşülmesini tabiatiyle arzulamaktayız. 

NATO'nun istikbali bakımından üzerinde 
durulan diğer bir konu da, Atlantik Ortaklığı 
mefhumudur. Atlantik Ortaklığı, demokrasi 
ve sulh idealine aynı hislerle bağlı bulunan Ba
tı Avrupa memleketleri ile Kuzey Amerika 
memleketleri arasında siyasi, askerî ve iktisadi 
alanlarda sıkı bir işbirliği ve tesanüdün kurul
masını öngörmektedir. Ancak, bu fikrin ger
çekleşmesi için ilk önce Avrupa'da siyasi birlik 
yolunda terakki kaydedilmesi icabetmektedir. 
Türkiye Avrupa Ekonomik camiasının ortağı 
Avrupa konseyinin bir üyesi ve nihayet NATO'
nun bir üyesi olarak Avrupa Birliği ve Atlan
tik Ortaklığı fikirlerinin gelişmesini dikkatle 
izlemekte ve buna imkânları nisbetmde katıl
maktadır. Uzun vadeli olarak Avrupa ile Ameri
ka arasında tedricen hakiki bir ortaklığın kurul
mamdan menfaatimiz olduğu gibi, istikrarlı bir 
dünya düzeni için böyle bir ortaklığı lüzumlu 
ve faydalı da görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'nin NATO ittifakı anlayışına ve bu 

ittifak içindeki tutumuna temas etmiş bulunu
yorum. Bu ittifakın dünya barışı ve güvenliği 
ve Türkiye'nin güvenliği için lüzumlu olduğu
nu belirttim. Ancak, Türkiye'nin NATO'ya ve 
aynı gayeye matuf olan CENTO'ya mensup bu
lunması, hiçbir zaman bu ittifaklar dışında ka
lan memleketlerle münasebetlerini iyileştirmek 
ve geliştirmek istememesi mânasını taşımaz. 
Bilâkis, NATO memleketlerinin, daha.evvel te
mas ettiğim umumi gelişme çerçevesi içinde, 
Doğu memleketleriyle temaslarını inkişaf et
tirmeleri ve' onlarla kabil olduğu kadar millet
lerarası gerginliği azaltacak şekilde münase
betlerini ayarlamaları dünya barışına yardım 
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edecektir. Bu itibarla Türkiye, ittifak dışı mem
leketlerle münasebetlerini geliştirmeye daima 
özel bir ehemmiyet atfetmektedir. Türkiye'nin 
Doğu Avrupa ve Balkan memleketleriyle ve 
özellikle komşusu Sovyetler Birliği ile münase
betlerini sağlam esaslara istinadettirmesi bu 
memleketlerle aynı bölgede olması ve onların 
birçoğu ile komşu bulunması dolayı sı ile daha 
da fazla önem taşımaktadır. 

Bu çerçeve içinde Türkiye ile Sovyetler Bir
liği arasındaki ilişkileri tahlil ederken Türki
ye'nin, daima Sovyetler Birliği ile münasebet
lerini iyileştirmek arzusunu beslediğini hatırla
mamız lâzımdır. Şayet yakın zamanlara kadar 
bu istikamette bizce matlup bir gelişme olama-
mışsa; bunun sebebini, Türkiye'nin isteksizli
ğinde değil, İkinci Dünya Harbini takibeden 
devrede geçmiş hâdiselerin tesirinde aramak 
lâzımdır. Bu sebeple, müsait bir zemin zuhur 
eder etmez, iki memleket arasındaki münasebet
lerin müspet bir şekilde gelişmeye başlamasını 
tabiî telâkki etmek lâzımdır. 

Bu müsait zemin Sovyetler Birliğinin umu
mi siyasetinde ve hususiyle Türkiye'ye karşı tu
tumunda değişiklik vukubulmasiyle mümkün 
olabilmiştir. Sovyetler Birliği ile Türkiye ara
sında temaslar bunun üzerine başlamıştır. Bu 
temaslar başladıktan sonra Sovyetlerin Kıbrıs 
meselesindeki tutumlarında da bir değişmenin 
başladığı müşahede edilmiştir. Sovyetler Birliği 
ile aramızdaki münasebetlerin iyi olması muaj-
yen bir hâdisenin icabı değildir. Doğrudan doğ
ruya bu memleketle olan komşuluğumuzun bir 
icabıdır. Bununla beraber Türkiye ile Sovyetler 
Birliği arasındaki münasebetlerin düzelmesini . 
Kıbrıs meselesine bağlamak doğru değilse de; 
Sovyetler Birliğinin Kıbrıs meselesindeki tutu
munun iki memleket arasındaki münasebetler 
üzerinde de bir tesiri olacağını da unutmamak 
lâzımdır. Bu itibarla Sovyetler Birliğinin Kıb
rıs meselesinde güttüğü hattı hareket Türk - Sov
yet münasebetlerine müspet bir etki yapmıştır. 
iki memleket de karşılıklı olarak dostane ve iyi 
komşuluk münasebetleri tesis etmek hususunda 
müşterek bir arzunun olduğu muhtelif ziyaret
ler sırasında tesbit edilmiştir. Bu münasebetle
rin hangi zemine istinadedeceği İ3 Kasım 19G4 
ve 22 Mayıs 1965 tarihli tebliğlerde ifade edil
miştir. Her iki memleket de münasebetlerinde | 
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bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne, hak eşitliği
ne ve içişlerine ademi müdahale prensiplerine 
istinadedeeeklerdir. Bu prensipler temel ittihaz 
edildiği ve bunlara riayet edildiği müddetçe 
aramızdaki iyi komşuluğun sadece iki memle
ketin menfatlerine değil; aynı zamanda, dün
ya barışına hizmet edeceği aşikârdır. Bu çerçe
ve içinde karşılıklı olarak ticari mübadelelerin, 
kültürel temasların ve ekonomik münasebetle
rin iki memleket için de mütekabilen istifadeli 
şekilde gelişmesi mümkün olacaktır. 

Sovyet Dışişleri Bakanı Sayın Gromiko'nun 
memleketimize yaptığı son ziyaret bu istika
mette yeni bir merhale teşkil etmiştir. Gromiko 
ile milletlerarası durum hakkında yapılan gö
rüş teatisinden başka, Kıbrıs meselesi üzerinde 
de etraflı bir şekilde görüş teatisinde bulunul
muştur. Sovyetler Birliğinin Kıbrıs meselesin
deki tutumunun değişmediği bu vesile ile bir 
kere daha tesbit olunmuştur. Tebliğde de görü
leceği veçhile, 6 Kasım 1964 tarihli Türk - Sov
yet ortak bildirisinde Kıbrıs konusunda yer 
alan mutabakat teyidedilmiştir. Sovyetler Bir
liği iki cemaatin kanuni haklarına riayet lâzım-
geldiğini ve varılacak çözüm şeklinin iki cema
atin mevcudiyetine istinadetmesi gerektiğini 
bir kere daha tekrar etmiştir. Ayrıca, Sayın 
Gromiko tebliğde de atıf bulunulan bir basın 
konferansı sırasında, Kıbrıs konusunda, 
21 Oca'k 1965 tarihinde verdiği beyanatı da te-
yidetmiş ve bu suretle Kıbrıs'ta iki cemaat ara
sında tesbit edilecek müşterek idarenin fede
rasyon olabileceği hususundaki görüşünü de 
bir daha belirtmiştir. Bunlara ilâveten tebliğ
de, 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi kara
rma bütün Birleşmiş Milletler üyelerinin ve 
bilhassa ilgili tarafların riayet etmeleri ve Kıb
rıs'ta durumu vahimleştirecek her türlü hare
ketten kaçınmaları lüzumu tebarüz ettirilmiş
tir. Bütün devletlerin bu esasa uygun olarak 
hareket etmelerinin Kıbrıs'ta durumu daha da 
gerginleştirebilecek gelişmelerin önlenmesi ba
kımından büyük bir önem taşıyacağı şüphesiz
dir. Tebliğde dikkati çeken diğer bir husus 
da, milletlerarası antlaşmalardan ve devletler 
hukukunun diğer kaynaklarından doğan veci
belere hürmet ve riayetin taşıdığı ehemmiyetin 
de tebarüz ettirilmiş olmasıdır. 

Sovyetler Birliği ile münasebetlerimiz bah
sini kapatmadan evvel aramızdaki _ temasların 
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-devam edeceğini de kaydetmek isterim. Gerçek
ten Sayın Oromiko Hükümeti adına Sayın Başba
kan Ürgüplü'yü Sovyetler Birliğine resmî bir zi
yarette bulunmaya davet etmiş ve Sayın Başba
kanımız bu daveti kabul etmiştir. Davetin tari
hi bilâhara tesbit edilecektir. 

Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki 
münasebetler üzerinde son olarak şu hususla
rı da belirtmekte fayda olacağına kaaniim. 

Bundan evvelki Hükümet tarafından başla
mış olan temaslar, daima iki memleket arasın
daki münasebetlerin, üçüncü memleketle ara
mızda vukubulacak veya mevcut münasebetle
rin bizi bağlayıcı bir mahiyet taşımaması lü
zumu üzerinde İsrarla durularak cereyan etmiş
tir. Ve şunu da belirtmekte fayda vardır ki ; 
bugün, Sovyetler Birliği ile aramızdaki müna
sebetlerde vukubulmuş olan gelişmelerde tama
men bu prensibe riayet edileceği iki tarafça da 
sarih şekilde idrak edilmiş olduğu halde varıl
mış bir merhaledir. (Alkışlar) Binaenaleyh, 
Sovyetler Birliği ile olan münasebetlerimizdeki 
gelişmenin, bizim mevcut münasebetlerimize ve 
yahut mevcut ittifaklarımıza bir menfi etkisi 
olacağını düşünmek abestir. Türkiye Sovyetler 
Birliği ile olduğu gibi diğer memleketlerle de 
münasebetlerinin ikmâlinde daima muhtardır 
ve bıı muhtariyetten feragat etmesi tabiatiyle 
bahis mevzuu değildir. («Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
Sayın Bakan, devam edeceksiniz, daha var de
ğil mi efendim? Ne kadar sürer tahmin eder
siniz? («Devam, devam sesleri) 

DIŞÎŞLERÎ BAKANI HASAN IŞIK (De
vamla) — Tahminen yarım saat. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biliyor
sunuz aldığımız karara göre çalışma saatleri
mizin tesbiti 10.00 - 13.00, 14.30 - 17.30 ve bu 
şekilde gidiyor. Devamını arzu buyuruyorsa
nız bunu oylarınıza sunacağım; prensibi ken
dim bozamıyacağım. Sayın Bakan konuşması
nın biraz daha devam edeceğini söylemekte
dir. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Hariciye büt
çesi bitinceye kadar. 

BAŞKAN — Evet efendim. Hariciye bütçe
si bitinceye kadar devam hususunu oylarınıza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN IŞIK (De
vamla) — Sayın Milletvekilleri; şimdi, Kıbrıs 
meselesindeki son gelişmeler hakkında Yüksek 
Meclisinize izahat vermek istiyorum. 

Malûm olduğu gibi Kıbrıs'ta Anayasa düze
ni Türklerin meşru haklarını gasbetmek ama-
ciyle zorla ihlâl edilmiş ve fiilî bir durum ihdas 
olunmuştur. Bu fiilî durumun neticesi olarak 
Türk cemaati çeşitli baskılara mâruz bırakıla
rak çoş ağır şartlar altında hayatını idame ettir
mektedir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün 
Ada'ya gelmesi de Türklerin ıstıraplarının ha
fiflemesine maalesef hadim olamamıştır. Bu va
ziyette Kıbrıs'taki ırkdaşlarımız çarnaçar Ada 
sathında dar, küçük bâzı bölgelerde Rumların 
tecavüzlerine karşı koymak için toplanmışlardır. 
Kıbrıslı Rum idaresi Ada'da Türk varlığının ye
gâne mesnedi olan bu bölgeleri çeşitli baskılar
la ortadan kaldırmak ve Türk cemaatinin muka
vemet azmini kırmak için sistematik şekilde gay
ret sarf etmektedir. Türkiye ise, Birleşmiş Mil
letler ve ilgili devletler nezdinde teşebbüsler ya
parak, ve Türk cemaatine meşru yollardan yar
dımlarla cemaatin varlığını ve Türk bölgeleri
nin masuniyetini korumaya çalışmış ve diploma
tik teşebbüsler kifayet etmediği zaman meşru 
müdafaa sadedinde bâzı tedbirlere de müracaat 
etmiştir. Bununla beraber Ada'da Rumların nü
fus ve asJkerî kudret faikıyetine sahibolmaları 
onlara fiilî bir hâkimiyet tesisi imkânını bahset
miştir. Fakat, böyle bir faikıyetin mevcudiyeti 
Kıbrıs meselesinin hukuk dışı yollarla halledile
ceği mânasını taşıyamaz. Zira kuvvet yoluyla 
bir çözüm şoklini kabul ettirme teşebbüslerine 
Türkiye'nin rıza göstermesine imkân tasavvur 
olunamaz. Türk Hükümeti bu husustaki kat'i 
ar;mini bütün ilgili Hükümetlere en sarih bir şe
kilde bildirmekten geri kalmamıştır. Hiç şüphe 
yok ki, Ada'da yeni emrivakiler Türk cemaatini 
tamamen tahakküm altına alma teşebbüsleri, 
Kıbrıs meselesinin müzakere yoluyla halledil
mesi imkânını ortadan kaldıracak ve bu da çok 
vahîm gelişmelere yol açacaktır. 

Birçok vesilelerle belirtildiği gibi, Kıbrıs me
selesi, herşeyden evvel bir Türk - Yunam mese
lesidir. Ada halkının Türklerden ve Rumlardan 
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müteşekkil olması ve Kıbrıs prdblerinin Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki dengenin bir unsuru 
bulunması dolayısiyle bu meseleye başka bir acı
dan bakmak kabil değildir. Türk Hükümeti dai
ma bu görüşten hareket etmiş ve meselenin eoaa 
itibariyle Türkiye ve Yunanistan'ın menfaatle
rini telif edecdk ve Ada'da iki cemaatin güven
lik içinde şahsiyetlerini muhafaza etmelerine 
imkân verecek bir çözüm şeklinin sulh yoluyla 
bulunmasına taraftar olmuştur. Türkiye bu gö
rüşü savunurken, Kıbrıs meselesinin hangi esas
lara istinadederek halledilmesi gerektiğini de 
her zaman sarahatle ifade etmiştir. 

Birinci unsur, Kıbrıs'ın statüsünü düzenli-
yen 1960 Andlaşmalarmın mevcudiyetidir. Bu 
andlaşmadan doğan vecibelere sadık olan Tür
kiye yine aynı andlaşmalarm kendisine ve Türk 
cemaatine tanıdığı haklara riayet edilmesini ta-
biatiyle ısrarla talebetmektedir. Bu andlaşmala-
rm kuvvet istimali yoluyla bertaraf edilmesi im
kânsızdır. Andlaşmalar ancak bütün ilgili ta
rafların rızasiyle değişebilir. 

ikinci unsur Ada'da iki cemaatin mevcudi
yetidir. Kıbrıs meselesi aynı zamanda Ada'daki 
Türk topluluğunun mukadderatı meselemdir. 
Türk cemaati Rum cemaatinin idaresi altına 
girmemeye azimlidir. Kıbrıs ihtilâfının menşei 
de budur. Demek oluyor ki, Kıbrıs'ta yalnız CG-
maatlerden birinin hâkimiyetini tesis edecek bir 
rejimin kurulması tasavvur edilemez. 

Üçüncü unsur, Türkiye ile Yunanistan ara
sında Lozan'da tesis edilen toprak ve azınlık 
dengesinin muhafazası zaruretidir. Lozan And-
laşmasına ve Lozan Konferansında iki -memleke
tin münasebetlerinin temelini teşkil eden bir top
rak muvazenesi vücuda getirildiği gibi, her iki 
memlekette, diğer tarafa mensup azınlıkları da 
tâyin etmiştir. Bu muvazeneyi taraflardan bi
rinin aleyhine bozmak Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki münasebetleri temelinden sarsmak 
olacaktır. 

Nihayet dördüncü unsur, Türkiye'nin gü
venliği meselesidir. Kıbrıs için bulunacak çözüm 
şeklinin Türkiye'nin güvenliğini tehdidetmiye-
cek bîr çözüm şekli olması da zaruridir. 

Hükümetimiz, Kıbrıs meselesinin müzakere 
yolu ile bir çözüm şekline bağlanması için bütün 
hüsnüniyetiyle hareket etmektedir. Ancak bu ar- | 
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zumun tahakkuku, diğer ilgili tarafların da ay
nı şekilde hareket etmelerini ve aynı zamanda 
Ada'daki durumun müzakereleri imkânsız hale 
getirecek surette tereddi etmemesini icaibettir-
mektedir. Bu sebepledir ki, bir yandan görüş
melere başlanması için gayret sarf ederken; di
ğer yandan da, Ada'da, Türk cemaatine karsı 
tatbik edilen baskılara son verilmesi, emrivaki
lerden sarfınazar edilmesi ve Türk cemaatinin 
hayat şartlarını ıslah edecek tedbirlerin sürat
le ihdası üzerinde de durulmaktadır. Bu istika
metteki faaliyetlerimizin uzun müddet mukabe
le görmediği ve Ada'daki vaziyetin gün geçtikçe 
vehamet ketfbettiği malûmunuzdur. Yunanistan 
Hükümeti de, bütün bu devre zarfında, çağrıla
rımızı cevapsız bırakmış ve meselenin hallini 
başka istikametlerde aramıştır. Nihayet son defa 
Londra'da yapılan NATO Bakanlar toplantısın
da ilk defa olarak Türkiye ile Yunanistan ara
sında dışişleri bakanları •seviyesinde bir temas 
vukubulmuştur. 

Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Kos-
topulos ile birkaç kere görüştüm. Bu temastan 
maksat, bir taraftan Ada'da durumun düzeltil
mesi, diğer taraftan, çözüm şekline süratle var
mak imkânlarının yaratılması için zemini hazır
lamaktı. Yunanistan Hükümeti ile bu ön temas
ların vukubu'lmuş olmasının dahi önemli bir mer
hale kabul etmek gerekir. Gerçekten, şimdiye 
kadar meselenin gittikçe büyük bir çıban başı 
mahiyetini almasında başlıca ilgili iki devletin 
aralarında konuyu görüşmeye dahi muvaffak ol
mamaları tabi atiyle büyük bir rol oynamıştır. 
Bununla beraber şu sahada derhal büyük bir 
iyimserliğe kapılmanın doğru olacağını da zan
netmek isabetli değildir, önümüzde aşılması 
gereken birçok önemli engeller mevcuttur ve 
bunları küçümsemek meselenin halline yardım 
etmez. Fakat Yunanistan Hükümeti, ümidetti-
ğimiz gibi yapıcı bir zihniyet ile bu görüşmele
re başlamış ise, karşılıklı iyi niyet ve müşterek 
gayretle bir netice istihsal etmek elbette müm
kündür. Türk Hükümeti, Türkiye ile Yunanis
tan'ın hakiki ve uzun vadeli menfaatlerinin 
Kıbrıs ihtilâfının hallini zaruri kıldığı düşünce
sini daima benimsemiştir. Yunanistan da aynı 
kanaatte olduğu takdirde, mazideki güçlükleri 
aştığımız gibi, bu meseleyi de halletmek imkân 
dâhiline girmiş olabilir. 
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Türkiye ile Yunanistan arasında Londra'da I 
başlıyan temaslar Ankara'da ve Atina'da diplo
matik normal kanallardan devam edecektir. 
Bütün ümidimiz ve temenimiz bu temasların en 
kısa zamanda sonuç vererek her iki memlekete I 
de büyük zarar vermiş olan Kıbrıs ihtilâfının I 
süratle bir çözüm şekline ulaşmasıdır. I 

Londra'da NATO Konseyinde Kıbrıs konu- j 
su üzerinde cereyan eden görüşmeler tabiatiyle 
Türk - Yunan temaslarının etkisi altında kal
mıştır. * Müttefiklerimi meselenin halli yolunda 
nihayet bir ümit ışığı belirmesini memnuniyet
le karşılamıştır. Bu görüşmelerin müspet bir 
şekilde devam ederek kısa zamanda bir çözüm 
şekline varılmasını temenni ettiklerini açıkla
mışlardır. Ben de, Kıbrıs meselesinin hakiki 
çerçevesi içine irca edilmek suretiyle bir hal 
tarzına götürülmesi lâzımgeldiği hususundaki 
görüşümüzü etraflı şekilde izah ederek Türki- I 
ye'nin Kıbrıs meselesinin, Türkiye ile Yunanis
tan arasında müzakereler yoluyla halledilmesi 
için elinden gelen bütün gayreti, bütün iyiniyoti 
sarf etmeye azimli olduğunu tebarüz ettirdim. 

Sayın milletvekilleri; tamamen beklenildiği 
şekilde bugün Dışişleri Bakanlığı bütçesinin gö
rüşülmesi sırasında bu kürsüden dış meseleler 
üzerin:]e serd edilen kıymetli fikirlerin sİKİet mer
kebi Kıbrıs meselesine teveccüh etmekteydi. Bun
ları büyük bir dikkatle ve ekseri de büyük bir 
haz ve ilerisi için cesaret verici bir hisle dinledim. 
Bu sahada söylenmiş olan bütün sözlere, ileri sü
rülmüş olan bütün mütalâalara içten teşekkür 
etmek isterim. I 

Hepimiz için şu husus bilinmelidir ki, bir 
dâvaya millî vasfını izafe edebilmek için, o dâva
nın başına veya sonuna «millî» tabirini koymak 
kâfi değildir. Bir dâvanın millî olabilmesi için, 
o dâva için bütün milletin içinden titretilmesi lâ
zımdır. Yoksa bir dâva için bir fedakârlığa hazır 
değil isek; bir kişi değil, iki kişi değil, milletçe o 
dâva için bir fedakârlığa hazır değil isek, o dâ
vaya «millilik» vasfını vermemiz kabil değildir. 
Bir dâvanın millî olabilmesi bir memleket o dâ
vayı yenebilmesi için büyük güç verir. Fakat, şu
nu bilmek lâzımdır ki, millî dâvaların halledile
bilmesi için de büyük fedakârlıklar lâzımdır. Ve 
bu fedakârlıkların her hangi bir tanesini sureti 
katiyede göze almaktan sakmmamalıdjr. | 
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Sayın milletvekilleri; bu benim için çok şe

refli olan vazifeyi deruhde ettiğim zaman, ilk 
içimde belirmiş olan büyük temenni bu mesele
nin memleketimizde bir iç politika meselesi ya
pılmaması idi. (Alkışlar ve «bravo» sesleri) Ve 
itiraf ederim ki; ben kendimi, bu mesele, bu isti
kamete gittiği zaman bu vazifeyi görebilecek 
kudrette hissetmiyordum. Fakat büyük bir şük
ranla müşahede ettim ki. bu yalnız benim te
mennim değil, bütün milletin, Millet Meclisi
nin ve onun muhterem üyelerinin de temennisi
dir; bUj bana, bu vazifeme devamda büyük bir 
şevk verdi. Ve gene inanıyorum ki; bu birlik ve 
bunun üzerinde her hangi şekilde partiler arası 
münasebetler de birbiri lehine bir vaziyet kapan
mak meselesi haline getirilmedikçe bu mesele
yi halletmek her zaman Türk Milletinin elinde 
olacaktır ve bu mesele Türk Milletince istenilen 
tarzda bir hal çaresine bağlanacaktır. (Genel al
kışlar) 

Bu sabah Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerin
de yapılan konuşmalardan, bütün partiler adına 
yapılmış olan konuşmalardan ben yalnız bir 
mâna çıkarıyorum. O mâna da, her gün geçtik
çe Kıbrıs meselesinin Türkiye için bir millî dâ
va olduğu şuuru kuvvetlenmektedir ve bütün 
millet, bütün partiler bu meselenin kimin tara
fından halledileceği, kimin zamanında halledile
ceği meselesiyle zerre kadar alâkadar olmadan, 
mazi ile sureti katiyede ilgilenmeden; yarın, bu 
meseleyi bizim için en matlubolan istikamete na
sıl götüreceğiz endişesi içindedir. («Bravo» ses
leri) Ve biz Kıbrıs meselesinde bu hisle hareket 
ettikçe muhakkak ki, muzaffer olacağız .(«Bra
vo» sesleri) Ve bu muzafferiyet hiçbir zaman 
bir şahsın muzafferiyoti olmıyacaktır; bu bütün 
milletimizin muzafferiyoti olacaktır ve o milleti 
temsil eden Yüce Meclisinizin muzafferiyeti ola
caktır. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu Kıbrıs meselesi ko
nuşulurken bâzı müttefiklerimizle aramızdaki 
münasebetlere de temas edildi. Dışişleri Bakanı 
olarak ben de, bu konuya Hükümetim adına te
mas etmek isterim. Şurası bir vakıadır ki, Kıb
rıs meselesinde bizim samimî tutumumuz ve Kıb
rıs meselesine hal çaresi ararken mensubolduğu-
muz ittifakların menfaatlerine karşı gösterdiği
miz ehemmiyetle mütenasip bir alâka bize her za-
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man gösterilmemiştir. Fakat arkadaşlar - özür di
lerim .- sayın milletvekilleri, bu hiçbir zaman müt
tefiklerimizle, bizim aramızın bozulduğu mânası
nı taşımam. Bunu daha ziyade müttefiklerimizin 
hâdiseyi bidayette iyi teşhis edemedikleri mâna
sını taşır. Binaenaleyh biz, bundan sonrası için, 
müttefiklerimizin izanına ve Türkiye'ye verdikle
ri değere inanıyoruz. Bekliyoruz ki, bundan son
ra müttefiklerimiz, Kıbrıs meselesinin hallinde 
bize yardımcı olacaklardır. Bize müttefiklerimiz 
tarafından yardımcı olunması zor birşey değil
dir. Çünkü bizim hiçbir zaman Kıbrıs meselesinin 
Türkiye'nin lehinde halledilsin diye bir iddiamız 
olmamıştır. Biz Kıbrıs meselesinin bütün ilgili 
tarafları aynı şekilde tatmin edecek âdil bir hal 
çaresine varsın, diye iddiada bulunmuşuzdur. 
Onun için müttefiklerimiz bizim isti'kam'etimizde, 
bize müzahir olmakla başka müttefiklerine iha
net etmiş olmıyacaktır. Bizim görüşümüze hizmet 
etmokle, diğer tarafların da görüşüne, onların da 
menfaatine hizmet etmiş olacaklardır. Biz bu ümi
di besliyoruz ve hakikaten müttefiklerimizle ara
mızda zaman zaman vukubulmuş olan görüş ay
rılıkları: bizi, ilerisi için onların yardımından 
mahrum bırakacağı hissine sevk etmektedir. Bi
lâkis. size şunu da arz etmek isterim ki; Londra'
da, NATO Konsevi vesilöıiyle bulunduğum sı
rada, muhtelif müttöfiklerimhin dışişleri bakan-
iariyle yantığım temaslarda, onlardan maziye 
nazaran Kıbrıs meselesinin hakiki mutaları üze
rinde daha fazla bir şuur ve daha fazla bir an
layış gördüm. 

Yalnız şunu da unutmamak lâzımdır ki, bir 
insan müttefikinden ne. kadar yardım bekleıte 
beklesin, bâzı hususlar vardır ki, bunları insa
nın kendisinden başka hiçbir kimse yapamaz. 
Onun için biz, müttefiklerimizin yardımını bek
liyoruz derken, hakiki meselenin hal çaresi
nin bizim kendi azmimizde olduğunu da hiçbir 
zaman unutmuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu sabahki konuşma
lar da Dışişleri Bakanlığının iç bünyesine kad
rosuna ve bâzı idari mahiyetteki meselelerine de 
temas edildi. Bir defa, bu meselelere temas 
edilmiş olunmasından dolayı teşekkürlerimi arz 
ederim. Çünkü benim kanaatime göre, bir me
sele üzerinde durmak, o meseleye kıymet vermek 
demektir. Dışişleri Bakanlığının üzerinde ya
pılmış olan tenkidlef hangi istikamette olursa 
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olsun bana, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtına Yük
sek Meclislerince itimat ve saygı gösterildi
ğinin bir emaresi olarak gelmektedir; ve bun
dan dolayı da, sizlere teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, hakikaten Dışişleri teşki
lâtının hepimizin ve bilhassa Yüksek Meclisini
zin takdirine mazhar olmaya lâyık bir müessese 
olduğunu kabul etmemiz lâzımdır. Ben bunu 

.sövlerken zorluk çekmiyorum. Çünkü, bu tak
dirleriniz Bakana değil, doğrudan doğruya teş
kilâtın kendisine racidir, diye söylüvorum. Şu
nu da tereddütsüz bilmeliyiz ki, Dışişleri Bakan
lığı cök müşkül şartlar altında ve burada bütün 
partiler adına konuşan sayın milletvekillerince 
tebarüz ettirildiği gibi, hiçbir zaman gerek kad
ro, gerek bütçe bakımından kâfi imkânlara 
mâlik olmadan çalışmak mecburiyetinde kalmış 
bir müessesedir. Bir yetiştirme devresivle, gün
lük işlerle meşgul olunma devreli ve inceleme
ler devresi bunlarn hepsi bir araya karışmıştır 
ve bunlar aynı zamanda, aynı insanlar tara
fından ypaıtmak icabetmiştir. Ve arkadaşlarımız, 
hakikaten bu güe şartlar altında bulunmalanna 
rağmen Dışişleri Bakanlığına ve dolayısiyle mem
leketimize kıymetli hizmetler görmek imkânını 
bulmuşlardır. Dışişleri Bakanlığı memurları
nın Yüksek Meclisinizce bu şekilde takdir edil
miş olması berii çok bahtiyar «tmistir. Bu isa
betli teşhisinizden dolayı hepinize derin şükran
larımı arz etmeyi kendime zevkli bir vazife bi
liyorum. 

Hakikaten artık dış meseleler, memleketle
rin bir - iki meselesi etrafında uğraşılarak hal
ledilebilecek bir mahiyet taşımaktan çıkmıştır. 
Dış meseleler, devamlı tetkik ariyan, devamlı 
araştırma icabettiren, devamlı temasları za
ruri kılan bir meseledir. Binaenaleyh, bunların 
artık bugün\'ü kadro ile yapılması, hakikten 
kadroya dâhil arkadaşlarımızın kabiliyetleri 
ne olursa olsun; bizi, istediğimiz derecede tat
minkâr neticelere götüremez. Bu bakımdan bura
da izhar edilmiş olan kadro takviyesi temenni
lerini ben şahsan tamamen benimsiyorum, bun
lara katılıyorum ve temennim odur ki, bundan 
sonra Dışişleri Bakanlığı bütçesini huzurunuz
da arz edecek olan arkadaşım sizlere bu saha
da kaydedilmiş olan terakkileri; sizleri, memnun 
edebilecek bir şekilde ifade etmek fırsatını bul
sun. 
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Dışişleri teşkilâtı hakkında sarf edilen bu 

tecavüzkâr ve takdirkâr sözlerin yanında, ta-
biatiyle yine bâzı tenkidkâr sözler de sarf edil
miştir. Bunlar, itiraf etmelidir ki, bir teşkilât 
heyeti umumiyesi itibariyle ne kadar müstakil 
olursa olusn; zaman zaman veyahut münferiden 
bâzı arzu edilmiyen bâzı hâdiselere de sebebiyet 
verebilir. Yalnız Dışişleri teşkilâtının bir ka
deri vardır ki; o da kendilerine yapılmış olan 
normal vazife dışı yardımlardan hiç kimse bah
setmez; fakat buna mukabil yine vazife dışı ola
rak bir talep karşısında buulnup da zevkle kar
şılandığı zaman bu, geniş bir akis olur. Meselâ, 
sayın bir milletvekili burada, Kıbrıslı ve dola-
yısiylo bir yabancı pasaport hâmili bir kimsenin 
mâruz kaldığı bir muameleden bahsettiler. Ben 
bu muameleyi taıbiatiyle üzüntü ile karşıladım. 
Bir dış teşkilât mensubuna böyle bir vâk'ada bu 
şekilde hareket etmek düşmez. Tasvibediyor de
ğilim. Fakat bu vesileyle müsaade buyurursanız 
Iben do bir başka hikâye anlatayım. 

O zaman ben Brüksel'de bulunuyofdum. Brük
sel'de yine cebinde bir İngiliz pasaportu olan bir 
Kıbrıslı soydaşımız geldi. Babasından kendisine 
ibir zarf içinde Londra'dan para gönderildiğini, 
fakat Londra postasının zarfı açarak zarfla, mek
tupla para gönderilmesi yasak olduğundan bu 
parayı tevkif ettiğini, kendisine mektubu parasız 
»gönderdiğini, şimdi hiçbir yere gidemediğini ve 
ıbizden başka müracaat edecek kimsesi olmadığını 
söyledi. Bu arkadaşın tren bileti temin edildi ve 
arkadaşın yemesi, içmesi temin edildi. Tren bile
ti ile diğer işleri de halledilinceye kadar Brüksel' 
de bir otelde kalması da temin edildi ve şu mesele 
burada bahsedilmiş olmasaydı hiç birimiz de 
bu meseleye muttali olacak değildik. 

Binaenaleyh, zannedmeyiniz ki, Dışişleri teş
kilâtında yalnız böyle hisle hareket etmiyen in 
sanlar vardır. Bilâkis, ekseriyeti daima kendisi
ne düşen vazifenin fevkinde yardım etmekten 
zevk almaktadırlar. 

îdari işlerle ilgili olarak, bilhassa Sayın C. 
H. P. Meclis Grupu adına konuşan Profesör 
Erim'in temas ettiği konulara da temas etmek 
isterim. 

Hakikaten bizim, memurlarımızı bugünün 
icaplarına göre, bugüne kadar tatbik edilen sis
temlerden daha rasyonal sistemler içinde yetiştir
meye teşebbüs etmemiz zaruridir. Bu hususta 
îbâzı tegebbüslere giri§ilmi§tir. Fakat itiraf et 
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meliyiz ki, bu teşebbüsler pek cüretkâr teş3bbüs-
ler değildir. Daha ziyade vaziyeti kısa bir müd
det için idare edöbilecek mahiyetteki teşebbüs
lerdir. Fakat bunların lüzumu, Dışişleri Bakan
lığınca, yalnız Baikan olarak "değil, teşkilât ola
rak, teşkilâtın başında olan kimseler tarafından 
idrak edilmiştir ve bu hususta çalışmalar yapıl
maktadır. 

Lisan hususundaki kifayet meselesi de, haki
katen üzerinde titizlikle durulması iktiza eden 
bir konudur. Çünkü dış temsilciliklerimizin va
zifesi yalnız dış meseleler üzerinde etüdler yap
mak veya bunlar üzerindeki muhaveratı yürüt
mek değil, Türkiye'yi, dışarda da tanıtabilmek-
tir. Dışarda tanıtılabilmek için kuvvetli bir kül
tür ile kuvvetli bir lisan hâkimiyeti şarttır. Bü
tün bunlar, kadronun kifayetsizliği dolayısiyle 
şimdiye kadar temenni ettiğimiz şekilde yapıla
mamaktadır. Fakat artık zaman gelmiştir. Biz 
bugün yetiştirdiğimiz arkadaşlardan aglebi ihti
mal bugün istifade edemiyeceğiz, onlardan yarın 
istifade edilebilecektir, fakat, bu yarma hizmet 
kadar da insana zevk verici birşey yoktur. Bu
gün, günlük işlerde icabında sıkıntıya katlanıp, 
yarınımızı teminat altına almak muhakkak ki, 
bizim, sev6 seve giriştiğimiz bir teşebbüs olacak
tı?. 

Sayın milletvekilleri, dış politikamızı umumi 
hatları ile arz etmiş bulunuyorum. Bakanlığımın 
bünyesi vo çalışmaları hakkında tevcih Duyurul
muş olan suallere de imkânlarım nigbetinde ce
vap vermiş olduğum kanısındayım. Huzurunuz
dan ayrılmadan evvel Dışişleri Bakanlığının büt
çesi vesilesiyle izhar etmiş olduğunuz kanaatlere, 
mütalâalara ve bilhassa teşkilât hakkında tevec-
oühkâr hissiyatınıza teşekkürler edorim. Saygıla
rımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Vekilden sonra söz 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına... 

KAÜRÎ EROĞAN (Urfa) — Sual soraca
ğız efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. Daha 
önco neden sormadınız, Sayın Eroğan? 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Zatıâliniz meş
guldünüz... 

BAŞKAN — Ne ile meşguldüm efendim, ki-
minlo konuşuyordum? 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Bağırdım efen
dim, meşguldünüz, bunda yalan olmaz ya, rica 
ederim. 
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BAŞKAN — Hayır, yalan olmaz ama kimin

le konuşuyordum, bilmiyorum. Konuşuyordunuz, 
diyorsunuz. 

Buyurun Sayın Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Devletlerarası 

hukuka göre, devletlerarasında imza edilen and
laşmalar, mumzi devletleri ilzam ettiği kadar.. 
Birleşmiş Milletlere tescil edildiği andan itiba
ren bu andlaşmaların, diğer devletler tarafından 
da riayeti mecburi olduğu telâkkisinden hareket 
edilecekKıbrıs andlaşmaları, Kıbrıs Cumhuriyeti 
Andlaşması hususiyle Zürih Andlaşmasmın dör
düncü maddesine göre yakın komşumuz Rusya'
nın, Sayın Hariciye Vekilinin anlayışı ve büyük 
dostumuz Amerika'nın anlayışı nedir? Buna mu
kabil riükümetimizin anlayışı ve kararı nedir? 
Sarahatle ifade edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
HARİCÎYE BAKANI HASAN IŞUK (De

vamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Kıbrıs andlaşmaları, Türk Hükümetinin noktai 
nazarına göre hukukan tamamen mer'idir ve ta
rafların müşterek rızası ile değişmedikçe bu me
riyetini muhafaza eder. Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin muhtelif vesilelerle ifade 
edilmiş olan durumu sarihtir. Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti indinde de Kıbrıs'la ilgili 
andlaşmalar meriyetini muhafaza etmektedir. 

Sovyetler Birliği Hükümetinin tutumuna ge
lince Sovyetler Birliği Hükümeti, andlaşmalara 
riayet prensibini müdafaa etmiştir. Kıbrıs and-
laşmaları üzerinde hususi bir tasrih yapmamış
tır. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Hususiyle dör
düncü madde hakkında düşüncelerinizi istirham 
etmiştim, efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN IŞIK (De
vamla) — Sovyetler Birliği Hükümetine gelince, 
arz etmiştim ki; Sovyetler Birliği, andlaşmalara 
riayet prensibini müdafaa etmiştir. Bunların 
müşahhas andlaşmalar üzerindeki tatbikatına in
tikal etmemiştir. Binaenaleyh, andlaşmanın heye
ti umumiyesi üzerinde bir vaziyet, almadığına 
göre, onun hususi bir maddesi üzerinde de vazi
yet almadığını kabul etmemiz doğru olur. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Osma, soracağınız bir so
runuz var mı efendim? 

ŞlNASl OSMA (izmir) — Söz hakkı bizim 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sizden evvel Sayın 
Erim Grup adına söz aldığı için isteğinizi is'af 
edemeyeceğim. 

ŞlNASl OSMA (izmir) — Grup adına ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, sizden takaddüm .et
tiler. 

ŞlNASl OSMA (izmir) — Son söz milletve-
kilinindir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, son söz milletvekili-
nindir; doğru. Daha evvel Nihat Erim Bey söz 
istediği için sözü ona vereceğim. 

Buyurun Sayın Nihat Erim. On dakika kay-
diylo mukayyedolduğunuzu hatırlatırım. 

C. H. P. GRUPU ADINA NlHAT ERÎM 
(Kocaeli) — Sayın arkadaşlarım, Dışişleri Ba
kanımızı dinlemek hakikaten bizim için zevk ol
muştur. Sayın Bakan kendisinden beklenen bir 
olgunlukla meseleleri tamamen objektif bir açı
dan ele alarak Türkiye'nin bugünkü dış politi
kasını, Kıbrıs meselesini müttefiklerimizle vo 
Sovyetlerle olan ilişkilerimizi ortaya koydular. 

Bugünkü Büyük Mecis görüşmeleri, Hükü
metimizin dış âlemle temaslarında, müzakerele
rinde inanıyorum ki, kendisi için çok faydalı ola
caktır. Çünkü, değerli arkadaşlarımın da dik
katlerinden kaçmamış olacaktır ki, birbuçuk sa
at evvel benim bu kürsüden C. H. Partisinin 
görüşü olarak dış politikanın muhtelif konuları 
•üzerinde arz ettiklerimle, Sayın Dışişleri Baka
nının bugün, Hükümet politikası olarak bilfiil 
tatbik edilenleri izahı arasında tamam bir para
lelizm vardır. Bundan dolayı biz O. H. Partisi. 
olarak bahtiyarız. 

Hakikaten millî bir dış politika, milletçe o 
politikanın tatbiki mümkün olan en isabetli po
litika olarak benimsenmesiyle mümkündür. Dış 
politikamızda bundan önceki hükümetlerin tutu
muna göre bir değişiklik olmadığına göre; bu 
millî politikanın kabulünde bir değişiklik olmuş
tur. Biz muhalefet vazifesine geçtiğimiz zaman, 
sırf muhalefet edelim diye, Hükümeti hırpalıya-
hm, diye dış politikayı, bir iç politika mevzuu 
haline getirmekten kaçındık. (Alkışlar) işte ay-
nı olan politika bugün, bu kürsüde bâzı değer
li arkadaşlarımın maalesef yeniden ısrarla, inat
la üzerine bastıkları tutum yüzünden, dün sanki 
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•millî politika değilmiş gibi takdim edilmek gay
retlerine mâruz bırakılıyordu. Bugün o politika; 
bizim tutumumuzla, artık münakaşa mevzuu ol
maktan çıkmıştır. Bu, memleket hesabına haki
katen bahtiyarlıkla karşılanacak, övünülecek bir 
neticedir. Sayın Başbakanın ve değerli Dışişleri 
Bakanımızın bu nöticeyo varmakta nasıl zahmetli 
çalışmalar içıinde olduklarını da biz müşahede 
ediyor ve bunu müşahede ettikçe de onlara, C. 
H. P. olarak yardımcı olmayı kendimiz için vaz
geçilmez bir vazife sayıyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanı, benim konuşmamda 
temas ettiğim, temas etmek mecburiyetinde kal
dığım bir noktayı sükûtla geçtiler. Kendisini 
çok iyi anlıyorum, ısrar edip cevap istiyeeek de
ğilim. Meclisimizin bir tarafındaki arkadaşla
rımdan da Dışişleri Bakanımızın bu sükûtunu 
anlayışla karşılıyarak; Allah için bundan sonra 
yalanlara istinadederek C. H. Partisine hücum 
vesilesi yapmamalarını rica ediyorum. Teşekkür 
öderim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Aleyhin
de konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
iLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Efendim 

önergeyi izah edeceğim. 
BAŞKAN —• önerge izah edilmez, efendim. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Önergeyi ge

ri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri aldınız, geri aldınız ar
kadaşlar ama, yemek tatili meselesi var. Israr 
ediyor musunuz devam edelim, yemek tatiline 
girmeden evvel? 

Evet, ondan sonra 14,30 programımız kala
cak. 

ILYAS SEÇKİN (Ankara) — önergeyi te-
kabbül ediyoruz. ı 

BAŞKAN — önergeyi kabul mü ediyorsu
nuz? Sayın Ilyas Seçkin arkadaşımız yeterlik 
önergesini kabul ettiler. I 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — önerge vardı. 
BAŞKAN — Siz aldınız. Ilyas Bey veriyor 

efendim. 
Ilyas Seçkin arkadaşımızın yeterlik önergesi

ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
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EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Kifayet 

önergesinin aleyhinde söz istemiştim efendim... 
BAŞKAN — Bir dakika, ellerinizi indiriniz. 

Aleyhinde arkadaşımıza söz vereceğim. Evet 
efendim, daha evvel söz istemiştiniz, buyurun 
Sayın Akçal. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK
ÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar, huzurla
rınızı ikinci defa işgal etmek mecburiyetinde 
kaldığım için özür dilerim. Ancak tavzih edil
mesi ioabeden bâzı hususlar vardır ve bu husus
lar henüz tavzih edilmemiştir. 

Ortada zannediyorum, parti grupumuz için 
söylenmiş bir söz vardır. Parti grupumuz tasrih 
edilmemekle beraber, «Birtakım yalanlara isti-
nadodilmek» gibi ağır bir töhmetin altında bı
rakılmak' isteniyor. Müsaade buyurun, hu töh
metin altında bir parti kalamaz, efendim. 

Muhterem arkadaşlar, biz söylüyoruz bura
dan, grup konuşmamızda ifade ediyoruz, «millî 
politika» deyimini ne şekilde anladığımızı ve 
muarrızlarımız tarafından ne şekilde daha evvel
ce anlaşılmış bulunulduğunu kendi grup konuş
malarından aldığım pasajla ifade ediyoruz; bu
rada, değişik şekilde ifade ediliyor. Bunların da 
açığa çıkması lâzımdı. 

Muhterem arkadaşlar, usul hükümlerini çiğ
nemek istemiyorum. Bu bakımdan konuşmam 
tamamen kifayeti müzakerenin kabul edilmemesi 
lehinde olmuştur. Şayet kifayeti müzakereyi ka
bul etmezseniz, misalleri ile sizlere teker, teker 
izah edeceğiz. Takdir Yüce Heyetinizindir, efen
dim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenleiv. Ye
terlik önergesi kabul edilmemiştir. 

Efendim, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlü
ğü 1965 malî yılı kanun tasarısına (265) oy ve
rilmiştir. (119) ret ve (1) çekimsere karşı tasan 
(143) oyla kanunlaşmıştır. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Efendim ye
mekten sonrr. devam edelim. 

BAŞKAN — Nasıl buyurursunuz arkadaşlar? 
Bir yemek arası vereyim de ondan sonra mî de
vam edelim. Muvaffık olur. Saat 14,30 da top
lanılmak üzere oturuma ara verîyorum. 

Kapanma saati: 13,40 

....>.. >©-<! ...... 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KATÎPLEB : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

• • • » 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşmesino 

devam edilecektir. 
A. P. Grupu adına Sayın î. Etem Kılıçoğlu, 

'buyurun. 
ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI

NA î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, her nedense Hükümet
lerin Kıbrıs mevzuundaki tutumu, arzu edilme
mesine rağmen, bir polemik konusu yapılma is
tidadı göstermektedir. Adalet Partisi Meclis 
Gıupu millete malolmuş, 30 milyonun ne dü
şündüğü belli olmuş, artık şu veya bu şekilde 
değiştirilmesi mümkün olmıyan bu önemli ve 
ciddî .konunun polemik mevzuu yapılmaması 
kanaatindedir. Yalnız bir nokta üzerinde ısrar
la durulmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. 
O da şudur: Biz Dördüncü Koalisyon Hüküme
tinin şahsiyetli, enerjik bir dı.5 politika güttü
ğü kanaatindeyiz ve bu kanaatimizde de gayet 
samimiyiz. 

Bâzı arkadaşlarımız her nedense Dördüncü 
Koalisyon hükümetinin, şahsiyetli ve enerjik 
bir politika takibetmiş olmasını bundan evvelki 
iktidarlara bir tariz olarak kabul etmekte ve 
«acaba bundan evvelki hükümetler şahsiyetli ve 
enerjik bir politika takibetmiyorlar mı?» diye 
bir sual sormakta ve herkes kendi .kanaatine, 
İkendi inanışına ve kendi görüşüne göre 'bunun 
cevabını arayıp bulmaya çalışmaktadır. Biz 
bundan evvelki iktidarların şahsiyetli ve ener
jik bir politika takibedip etmediklerini efkârı 
umumiyenin kanaatine bırakarak kendimizin de 
dâhil bulunduğu Dördüncü Koalisyon Hüküme
tinin şahsiyetli ve enerjik politikadan neyi an-
landığım ve bunun tatbikatını nasıl gösterdiğini 
tesbit bakımından bir, iki nokta üzerinde dur
mak istiyoruz. 

Deniliyor ki,-değiştirme birliği Şubat 1965 
sonunda Kıbrıs'a gitmesi mukarrer iken bu, 
Mart sonunda gerçekleşebilmiştir. Bunun şah

siyetli politika, enerjik politika neresindedir? 
(Orta sıralardan, «öyle demedi» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; biz bunu şu söy
ledi, bu söyledi diye bir tasıih yapmadık. Şu 
halde »bizim hangi noktaları tesbit ettiğimizi 
muhterem arkadaşlarımızın dinlemesinde isabet 
olduğu kanaatindeyiz. 

Hakikatler hiç de böyle değildir. Bundan 
evvelki değiştirme birliğinin Kıbrıs'a nasıl git
tiği umumi efkârın malûmudur. O zaman daha 
müsait şartlar olmasına rağmen, aylarca sürün
cemede kalan bu mevzu en nihayet izin istihsal 
edildikten sonra tahakkuk edebilmiştir. O za
man izin istihsal edilmeseydi ne olurdu? Bunun 
cevabını kesin olarak vermek mümkün değil
dir. Elbette ki, zamanın şartlarına ve mevcut 
imkânlara göre, mesul durumda olan Hükümet 
ve vazifeliler buna bir çare arayıp bulacaklar
dı?. 

İzin verilmeseydi; belki de bir ihtimal ile, 
tekrar bombardımanlar devam edebilirdi veya 
izin istihsal edilemediği için, bombardımanlara 
tevessül edilemezdi veya başlasa idi bile, dur
durulabilirdi. Bu ihtimallerin hangisinin, o 
zaman böyle bir durum meydana gelse idi tat
bik edileceğini şimdiden kestirmek mümkün 
değildir. Ama, tahminler yürütülebilir. Haki
kat olan bir konu varsa; o da, Dördüncü Ko
alisyon Hükümetinin 4 Martta güvenoyu alıp 
hemen ay sonunda da kimsenin iznini bekleme
den almış olduğu kararı tatbik etmesi ve de
ğiştirme birliğini Kıbrıs'a çıkarmış olmasıdır. 
Bunun aksini iddia etmek mümkün değildir. 
Hakikatleri örtmek veya başka şekilde ifade 
etmek efkârı umumiyeyi yanıltmak iddiasında 
olanları şimdiye kadar olduğu gibi hüsrana uğ
ratacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmamalı
dır. Acaba bu .kadar.... 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, bir noktayı 
hatırlatacağım. Grup sözcülerinin mütaakıp ko-
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fcuşmaları 10 dakikayla 'mu.kayyedolduğu için 
ifadelerinizi ona göre bağlamanızı rica edece
ğim. Hatırlatıyorum efendim. 

A. P. GRUPU ADINA î. ETEM KILIÇOĞ-
LU (Devmala)— Teşel&ur ederim. 

Hükümetin almış olduğu bu ikararm tatbi
kinde bâzı mânilerle karşılaşılmış olsa idi ne 
yapardık? Denilebilir .ki; bombardıman eder
dik, şunu yapardık, bunu yapardık. Bu da, bi-
yaz evvel ifade ettiğim gibi, her hangi bir du
rum karşısında acaba hal şekillerinden hangi 
birisini tatbik ederdi, diye muhtelif kanaat
ler ileri sürmekten ileri gidilemez. Ama, haki
kat olan bir şey var ki; Hükümetin kararı, 
Hariciyenin kararı, Türk Milletinin kararı o 
ikadar kesindi ki, buna Yunan Hükümeti ve 
Makarios boyun eymekten başka hiç bir şey 
yapamamıştır. Binaenaleyh, öyle mi.olurdu, böy
le mi olurdu, diye bir nazariye veya bir fara
ziye ileri sürmek bence "abesle iştigal etmek 
olur. 

Görülüyor ki, Hükümet aldığı kararı kim
seye sormadan, tesbit ettiği tarihte tatbik et
mek suretiyle enerjik hareket etmiştir. 

Şimdi bir arabulucu hikâyesi var. Arabulucu 
kimdi, ne idi? Bunlar siyaset sahnesinin tanın
mış simalarıdır. Böyle bir arabulucuyu kabul 
ederken Hükümetin daha dikkatli olması, daha 
iyisini arayıp bulması, haMkaten bu meseleyi 
şu veya bu tarafı iltizam etmeden hal çaresi 
bulabilecek, şahsiyeti belirli bir kimsenin ara
bulucu olarak tâyinine rıza göstermiş olması 
lâzımdı. Hâdiseler öyle cereyan etmiş ki; bil
hassa diplomatik mehafilin hariciyemizin şah
siyetinin ne olduğu hakkında şu veya bu şekil
de emine, boyuna durmadığı hâdisenin seyrin
den anlaşılmış ki; bu arabulucu, diplomatik 
mânada bir arabulucu değil, muayyen bir fi
kirle, peşin bir fikirle hareket edip, raporunu 
ona göre tanzim edecek bir kimse imiş. Ne ol
du, Yeni Hükümet işe başladıktan sonra ? Der
hal en ufak bir tereddüt göstermeden bu arabu
lucunun vermiş olduğu raporu reddetti, «ha
yır»1 dedi, «biz böyle bir raporu kabul etmi
yoruz» bundan daha enerjik, bundan daha şah
siyetli bir şey olur mu? Hükümetin şahsiyetli 
ve enerjik davrandığını grupumuz kabul etmek
tedir. 

25 . 5 .1965 0 : 1 
Başka bir misal: 
Şimdiye kadar Makarios ile, Yunan Hükü

metiyle Hükümetimiz bu mesele, bir Kıbrıs me
selesi olduğu kadar, ondan daha çok bir Yu
nanistan - Türkiye meselesidir; oturalım, bir 
araya gelelim, ikili bir görüşme yapalım, me
selelerimizi ananevi dostluk çerçevesi içinde bir 
neticeye bağlayalım, diye geçmiş hükümetle
rin bütün gayretleri semere vermedi. Ama, 
hakşinas olmak lâzım, belki o gayretlerin de 
bir neticesi, bugün; ikili görüşmeyi kabul edil
miş durumdadır. Demek ki, Hükümetin dav
ranışının, kararlılığının bu sonucun alınmasın
da büyük dahli olmuştur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın Kı-
lıçoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, bir diğer nokta da şu idi. Biz, mese
leyi Birleşmiş Milletlere mal etmek suretiyle 
elbette Türk Hükümeti olarak, Türk Harici
yesi olarak bâzı neticeler istihsal edeceğimiz 
kanaati ile hareket ettik. Bundan müspet bir 
sonuç alındı mı, alınmadı mı? Efkârı umumi-
yeye mal olmuş bu durum karşısında, «bundan 
müspet sonuçlar alınmıştır» diyenler olduğu gi
bi, «bir sonuç alınmamıştır» diyenler de vardır. 
Hangisi doğrudur? Ama, bir hakikat vardır ki, 
bunda fikirleri ikiye ayırmak, «evet» veya «ha
yır mı» diye üzerinde tereddüt göstermek müm
kün değildir. O konuda bugün, Kıbrıs mese
lesi ile NATO camiasının kati olarak ilgilendi
ği ve bu meseleye büyük bir önem verdiği ko
nusudur. 

İşte NATO camiası içinde, NATO camia-
siyle ilgili devletler arasındaki bu nevi ihtilâf
ların yine kendi bünyesi içinde halledebil diği-
nin bir örneğini veren Hükümetin, bunu sağlıyan 
Hükümetinin enerjik ve şahsiyetli bir politika 
takibettiğini kabul etmek zorundayız. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, bağlayınız 
lütfen Sayın Kılıçoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞLU 
(Devamla) — Bağlıyorum, Sayın Başkanım. 

Bir nokta daha var; bu Patrikhane mese
lesi, matbuata da intikal etti, Karma Bütçe 
Komisyonunda da, hem içişleri Bakanlığı büt
çesinde, hem de Dışişleri Bakanlığı bütçesinde 
bilhassa gizli celselerde üzerinde ehemmiyetle 
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duruldu. Patrikhanenin 1964 Eylülünde tefti
şi Hükümetçe düşünülmüş, fakat, bir sonuca 
varılamamıştır. Bilmiyenler veya yakinen ta-
kibetmiyenler acaba böyle mi idi, şöyle mi idi 
diye bir tereddüte düşebilirler. Ama, bir ha
kikattir ki, 1964 Eylülünde zamanın Hüküme
ti Patrikhaneyi teftiş için teşebbüse geçmiş; fa
kat, ne bu teftişi yapabilmiş, ne de Patrikha
ne buna rıza gösterebilmiş idi. Ama, şimdi ba
kıyorsunuz Hükümet kararlı, diyor ki; «Pat
rikhane teftiş edilecektir»' diyor ve bu teftişi 
yapıyor. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kılıeoğlu. 
A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞLU 

(Devamla) — îşte muhterem arkadaşlarım, 
kısaca birkaç misalini verdiğimiz bu hareket
ler, Dördüncü Koalisyon Hükümetinin ve onun 
Hariciyesinin almış olduğu kararlarda güttüğü 
enerjik ve şahsiyetli davranışının en bariz mi
salleridir. Bu misalleri çoğaltmalarını temen- -
ni eder, (hürmetlerimizi arz ederiz. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —- Yeterlik önergeleri var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler kâfidir. Kifayetin oylanmasını arz 
ederim. 

Bursa 
. ; Hikmet Akalın 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tek

lif ederim. . 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Şi-
nasi Osma. 

KEMALİ B AYAZIM (Maraş) — Yeterlik 
aleyhinde grup adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Osma. Grup 
olarak niı aleyhinde? Yeterlik aleyhine, grup 
adına buyurun, efendim. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Ben de aley
hinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz Sayın Ertem, bir kişi 
aleyhinde konuşur, bilirsiniz siz bunu, unuttu
nuz mu? 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA NlHAT 
ERÎM (Kocaeli) -— Değerli arkadaşlarım; ye-
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mek için ara vermeden önce, Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesi görüşmelerine son vermek için bir ye
terlik önergesi Başkanlığa sunulmuştu. Büyük 
Meclis, görüşmelerin derinleştirilmesini arzu et
tiği için yeterliği geri çevirdi, reddetti. 

Şimdi yalnız, Â. P.*Grupu adına Say m Kı-
lıçoğlu arkadaşımız konuştu... Biz, muhalefet 
partisiyiz; temas ettiği konulara bizim cevap 
vermemizi istemez misiniz, siz? (C. H. I \ sıra
larından «istemezler» sesleri) Memleket istemez 
mi, millet istemez mi? Bâzı şeylerin hakikatle 
uzaktan yakından ilgisi olmadığını ben bugün 
bu kürsüden ispat edeceğim. Bunu istemez misi
niz, bundan kaçar mısınız? (C. H. P. sıraların
dan «kaçarlar» sesleri) Millî menfaatleri düşü
nerek üstü kapalı geçtiğim bâzı şeyleri açaca
ğım, deşeceğim, şimdi. Değiştirme birliği mev
zuunu açacağım, izin alma, almama mevzuunu 
da açacağım. İstemez misiniz? 

BAŞKAN — Soru şeklinde devam etmeyiniz. 
önerge hakkında söyleyin efendim. 

C. II. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, kifayet ha
line gelmemiştir, grüşme, kifayet haline gelme
miştir, müzakereler. Sayın Kılıçoğlu yuvarlak 
ifadelerle konuştular burada. Millete mal ol
muş... Ne mal olmuş millete? İftiralar mı, ya
lanlar mı mal olmuş ? Mal ettirmiyeydiniz mil
lete, bunu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Devamla) — Sizin arkadaşlarınızdan birisi öğ
leden evvel burada söz aldı ve şunları söyledi. 
Esas -hakkında bakın... (A. P. sıralarından, 
«esas hakkında,mı konuşuyorsun?» sesleri) 

BALKAN — Esasa girmeyin Sayın Erim. 
NlHAT ERlM (Devamla) — Kifayetin ol

madığını izah edebilmem için bâzı misaller ver
mem lâzım. 

BAŞKAN — Yok, hayır efendim. Siz sadece 
kifayetinin niçin lâzım olmadığı hakkındaki 
mütalâanızı söyleyin, esasa girmeyin. 

NİHAT ERİM (Devamla)—Kifayet şunun 
için lâzım değildir; «Eski hükümet milleti oya-
lamıştır» dedi Sayın Hilmi Aydınçer, arkada
şım. Eski hükümetin. milleti oyalamadığını is
pat etmemize lütfen fırsat verin efendim. (Gü
rültüler) 
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«Tedbir almadan izharı aczetti» dedi. Müsa

ade edin «Tedbir almakta izharı aczetmediğini; 
bilâkis, enerjiyi, şiddeti en yüksek derecesine 
vardırarak Kıbrıs'ı bombardıman ettiğini izah 
edelim, tekrar edelim, (Gürültüler) 

«Milletin hissiyatı bastırıldı» buyurdular. 
Müsaade buyurun milletin hissiyatının bastırıl-
madığmı, yalnız, milletin akıbeti meçhul mace
ralara sevk edilmediğini müsaade buyurun, is-
bat edelim. "Ve yine müsaade buyurun, isbat 
edelim ki; sizin, büyük ölçüde desteklediğiniz 
bugünkü Hükümet, Sayın Ürgüplü' Hükümeti, 
Sayın Dışişleri Bakanının idaresindeki Hükü
met dış politikada, tahsisan, özellikle Kıbrıs 
politikasında inönü Hükümetinin güttüğü poli
tikayı esasında ve mefadıftda takibetmektedir. 
Sayın Dışişleri Bakanının ağzından ben defa-
atle bu kürsüden dinlemişündir; «Barışçı bir 
yoldan meseleyi halletmeye çalışacağız» demiş
tir. izin vermez misiniz bunları tafsilâtiyle mil
lete bu kürsüden duyuralım. (A. P. den gürül
tüler) 

işte bunun için yeterlik yoktur. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... (C. H. P. sıraların
dan el kaldıranlar için «ayıp» sesleri, gürültü
ler) 

Muhterem arkadaşlar, salonda sükûneti te
min etmek biliyorsunuz ki, zarurettir. Bir öner
genin kabul edilip edilmemesi oylanıyor. Rica 
ederim. Sayın Şener. 

Arkadaşlarımız ellerini yukarda tutarlarsa 
sayımda kolaylık olur. 

Kabul etmiyenler... 82 ye karşı 110 oyla ye
terlik önergeleri kabul olunmamıştır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim. 
Buyurun. (G. H. P. sıralarından alkışlar ve «bra
vo» sesleri) 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Takririm 
var,- lütfen evvelâ onu oylayın. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Grup sözcüleri için bu bütçede 10 dakikalık 

tahdidin kaldırılmasını arz ederim. 

Manisa 
Muammer Erten 
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EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Takririn 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Erim, lütfen 

kürsüden ininiz; önergenin aleyhinde konuşa
caklar var. 

Buyurun,. Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, takririn aleyhinde şahıs ola
rak söz aldım, grup adına değildir, bu konuş
mam. 

Meselelerin enine boyuna konuşulmasında 
fayda olduğunu ben de kabul ediyorum. Ancak, 
Kıbrıs meselesinin bu Mecliste görüşülmesinin 
bir usulü vardır. Bu mesele bu kürsüye getiril
miştir, bunun yolları vardır : Genel görüşme ta-
iebiyle pekâlâ bu meesle, kürsüye getirilebilir 
ve rahatlıkla görüşebilir. Bütçe müzakereleri sı
rasında bu meselenin uzatılması.... (C. H. P. den 
gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûnetle dinleme
mek vakti uzatmaktan başka hiçbir fayda ver
mez. 

Buyurun efendim. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, müzakerelerin bu şekilde uza
masının Türkiye'nin millî menfaatlerine yardım 
edeceği kanaatinde değilim. (C* H. P. den gü
rültüler) 

Ve muhterem arkadaşlar; 20 nci asrın Tür
kiye'sinde iktisadi meselelerin birinci plâna geç
miş olduğu bir Türkiye'de Türkiye'nin millî ge
lirine bir kuruş ilâvesi olmıyacak bir mesele 
yüzünden bu Meclis kürsüsünün işgaline şahsan 
taraftar olmadığımı ifade etmek isterim. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler) yanlış anlaşılmasın, 
sözlerim. 

Kıbrıs meselesinde iktidar partisinin (gürül
tüler) cevap veremiyeceği hiçbir konu mevcut 
değildir. Bu meselede iktidar partisinin cevap 
veremiyeceği hiçbir şeyin olmadığı hususu bu 
kürsüden muhalefet partileri tarafından da 
ifade edilmektedir. Şu halde konuşulacak mev
zu nedir? Geçmiş bir (gürültüler) bugün mu
halefette... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûnetle dinlemiyecek misi
niz beyefendi? Dinlememek için ne sebep var? 
Heyecanlanmak için de bir sebep yok. Müsaade 
buyurun, söyliyeeeğini söylesin, kabul buyurur
sunuz veya kabul etmezsiniz. Buyurun efendim. 
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EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) —Muh

terem arkadaşlar, netice itibariyle bu mesele 
şimdi muhalefet partisi sıralarını işgal etmekte 
olan bir partinin mazisinin hesabı şeklinde ce
reyan edecektir. Dolayısiyle muhterem arkadaş
lar bu muhasebe yapılmıştır ve bu sebeple bu 
parti iktidardan düşürülmüştür. Hürmetle arz 
ederim. (A. P. si sıralarından «bravo» sesleri, 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
bir kişi konuştu, lehte (Olmaz «yeterlik öner
gesi değil» sesleri) 

önergenin bir kişi aleyhinde konuşur. Muh
terem efendim, yeterlik önergesinin bir kişi 
aleyhinde konuşur, lehte konuşulmaz. («Yeter
lik önergesi değil> sesleri) Ha... On dakikanın-
kaldırılması hakkında önerge. Buyurun Saym 
Çanga, önergenin lehinde; on dakikalık müdde
tin kaldırılması hakkında. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, biraz evvel burada konuşan ar
kadaşımız on dakikalık tahdidin kaldırılması 
hususunda vermiş olduğumuz önergeyi, millî 
menfaatlere aykırı bir tutum şeklinde tavsif et
miş olmasaydı şu sözleri söylemeye dahi lüzum 
gÖrmiyecektim. Meselelerin anlaşılmasını isti
yoruz, meselelerin anlaşılmaması için ne müm
künse sabahtan beri Adalet Partisi Grupu bir 
hattı hareket tarzı takibedip gelmektedir. Sa
bahleyin kifayet önergesi verilmiştir. Kifayet 
önergesinin aleyhinde söz almışlardır, kifayeti 
reddetmişlerdir. Grup adına konuşmalar olmuş
tur. Hemen akabinde, tekrar kifayet müzakere
siyle karşıkarşıya gelmişlerdir. Bizi bırakmış
lardır. 

Şimdi bütçe müzakerelerinin ilk gününden 
itibaren C. H. P. Grupu bütçeyi geciktirmek 
şöyle dursun, memleketin hakikî olarak millî 
menfaatine uygun bir tutum içinde bütçenin 
vaktinde ve program içinde geçirilmesi için 
mümkün olan gayreti gösterirken; arkadaşımı
zın, bizim grupumuzun tutumunu, millî menfa
atlere aykırı bir tutum şeklinde anlatmasını 
kendilerine iade ederiz. C. H. P. Grupu kendi
lerinin anladığı şekilde değil; ama, millî men
faatlere en uygun olan şekilde bütçe müzakere
lerinde çalışmalar yapmaktadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Başbakan, önerge hak
kında. 
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BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 

(Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Kıbrıs ko
nusunu umumi heyeti ile kapsıyan bir müza
kere mecrasına girildiğini gördüğüm için, me
sul Hükümet Başkanı olarak huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Şunu ehemmiyetle arz edeyim ki; bilhassa, 
Londra Konferansından sonra ve yapılan gizli 
ve mühim temaslar neticesinde Kıbrıs dâvamız; 
ümitli, hayırlı iki mühim istikamete yönelmiş
tir. Bu çalışmalar başlamıştır, devam edecektir. 
Neticesinin memleketimiz için hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz. 

Şu var ki, 'bu temasların ve faaliyetlerin 
müspet netice vermesi Büyük Meclisin müzahe
reti ve müzaheretinin yanında da gayet dikkatli 
itidali ile yakînen alâkalıdır. 

Biz tatbik ettiğimiz iklbuçuk aylık dış poli
tikada, eğer memleket için hayırlı neticeler 
aldı isek, onu vazifemiz telâkki etmekteyiz. Ve 
takdirinize mazhar olduğumuz zaman, bu gay
retimiz daha çok artar. Hiçbir zaman bundan 
evvelki faaliyetin muhasebesini de Hükümet 
olarak huzurunuza getirmiş değiliz. Bu tarihin 
tetkik ve tahlil edeceği hâdiselerdir. Nitekim, 
bizim bugünkü faaliyetimiz de yakın bir gele
cekte tarihin tetkikine arz edilecektir. 

Arkadaşlar yalnız şu noktayı hatırlatayım 
ki; ister Kıbrıs konusunun, ister 1963 Aralık 
tarihinden itl'baren, ister ondan çok evvel, çok 
seneler evvel tetkik, tahlil ve münakaşasını par
tiler olarak bu kürsüye getirirsek birtakım 
gizli muhaberatın, gizli faaliyetlerin ve emsali
nin de aynı zamanda bu tetkiklerin, tahlillerin 
yanında yer alması ancak size aydınlık tutalbi-
lir. Biz Hükümet olarak şunu kaydetmeye 
mecburum, partilerin aralarındaki ihtilâf ne 
olursa olsun; ben Hükümet Başkanı olarak ve 
Saym Dışişleri Bakanım 1963 Aralığından bu 
yana Kıbrıs hakkındaki tatbikatı Meclis kürsü
sünde ifşa etmeye kendimizi mezun telâkki et
miyoruz ve bunda millî zarar görmekteyiz. Bu
nu arz ederim. O itibarla saym arkadaşlarımıza 
şunu söyliyeyim; eğer bu işi, ileri geri bütün 
aydınlığı ile hepiniz öğrenmek istiyorsanız mü-
saado edin, gizli bir celse yapılır. Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesinden ayrı tutulur. Müsaade edin 
•arkadaşlar, Erkânı Harbiye raporlarına ve 
harekâta kadar hepsini bu kürsünün üzerine ge-
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tiririz, (Soldan şiddetli alkışlar ye «bravo» ses
leri) Maruzatım budur. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — önerge hakkın

da mı? 
BAŞKAN — önergeyi verdiniz ya; önerge

nin İçtüzük münakaşası yapılıyor. Bir dakika
nızı *riea edeyim. Evet efendi ya... O önerge me
selesi konuşuluyor. Yeterlik değil efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, grup sözcülerinin Büyük Meclisçe 
ikinci konuşmasının on dakika olarak tahdidedil-
mesi hususundaki Meclis kararımızın değiştiril
mesini istiyen ve bu konuşmaların da zamanla' 
tahdidedilmemesini talebeden arkadaşımız Mu
ammer Erten'in önergesinin aleyhinde konuşmak 
için huzurunuza geldim. 

Sevgili arkadaşlarım, kifayet önergesi aley
hinde konuşan Sayın Prof. Nihat Erim arkada
şımız, bâzı gizli şeylerin açıklanacağını beyan 
ederek kifayetin reddini istedi. Sayın Profesör 
çok gizli şeyler açıklıyabilir. Bu uzun zaman 
içerisinde çok şeyler anlatabilir. Bu Meclis 
kendilerini millî dâvada yurt dışına Anayasaya 
rağmen gönderirken... (Ortadan, «Anayasaya 
rağmen mi?» sesleri) Evet, Anayasanın yasak
lamasına rağmen Meclis karariyle gönderirken, 
orada millî menfaatler üzerinde yapılan konuş
maları günü geldiği zaman Meclis kürsülerinde 
bir nevi böbürlenme vasıtası olarak kullansın 
diye göndermemişti. (Gürültüler) 

Evet, takrirdeki müddetin uzatılmamasınm 
gerekçesini söylüyorum. Söylenecek her şey söy
lenmiştir. Ancak Sayın Profesör, yurt dışın
da Meclisin reyi ile iştirak ettiği toplantılardan 
edinmiş olduğu gizli bilgileri bu kürsüden açık
lamak için zaman istemektedirler. («Yok öyle 
şey» sesleri) Dinleme kabiliyeti olmıyanlara 
karşı hitabette bulunmak çok zor... (Ortadan 
gürültüler) Çok zor!.. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv (Gürültüler) siz 
devam ediniz lütfen. Ben ikaz ederim onları. 
Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Lütfedin, 
dinleyin. («Senin anlatma kabiliyetin yok» 
sesi) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ataöv. Ar
kadaşlar, konuşan hatiple karşılıklı konuşmak 
hakkımız olmamak lâzımgelir. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Anlatma ka

biliyetim yoksa daihi beni buraya millet gönder
miştir, sen getirmedin beni buraya... (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu... Ataöv, bu 
önerge hakkında bilgilerinizi, aleyhte konuş
malarınızı lütfen söyleyiniz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sözünü geri alsın, dinleme kabiliyeti olmıyan, 
diyor. 

BAŞKAN — Oturun Rahmi Bey, bu ulu
orta söylenen bir lâf. Şahsa hitalbetmiyor. Bu
yurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, eğer bu kürsüden açıklanması ik
tiza eden birçok şeylerin açıklanmasına sıra ge
lirse bizim de açıklıyacağımız çok şeyler vardır. 
(Gürültüler.) Bizim açıklıyacağımız grup adına 
değil; bizim açıklıyacağımız, Hükümet adına 
değil, bizim açıklıyacağımız Kıbrıs konusunda 
sayın eski iktidar partisi Başkaniyle bugünkü 
muhalefet partisinin sözcüsünün arasındaki ih-
tilâfları şu koridorlarda bize nasıl anlattığım 
açıklamak fırsatı da gelir bize... (Gürültüler.) 

Onun için aziz arkadaşlarım, meseleyi böyle 
çirkin bir vasata dökmiyelim, Muhterem Baş
bakanımızın ifade ettiği gibi, millî bir konuyu, 
memleketin millî menfaatlerini rencide edecek 
bir istikamete aktarmıyalım. İnanmadığımız dâva
ları sırf bâzılarına yaranmak ve üstün mevki 
tutmalı için Büyük Meclisin huzurunda zaman
ları alıp da bu şekilde millî dâvaları vasıta et-
miyelim. Memleketin meselelerinin üzerine ciddî 
olarak eğilmiş olan şu Meclisi böyle bizim dev
rimizde şunu yaptık, siz bunu yaptınız, gibi 
dedim dedi haline sokmıyalım. Bizim Hüküme
timiz 70 günlük Hükümettir, sizinkisi 70 sene
ye vardı. 70 senede yaptıklarınızın, 70 günde 
çok ilerisini yapmış olan bir iktidara mensubol-
makla biz ancak iftihar ediyoruz. (A. P. si sı
ralarından «bravo» sesleri ve başka sıralardan 
gürültüler.) 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
1938 senesinden evvelki de dâhil mi?.. (Ortadan 
gürültüler.) 

BAŞKAN — önerge hakkında Sayın Ataov. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) —Onun için 

arkadaşlar, (gürültüler) söylenecek şey kalma
mıştır. Zamanı fuzuli yere öldürmiyelim. Dış-
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iğleri Bakanlığının memleketin menfaati için mü
temadiyen başarı kazandığı bir devrede onun 
kazanmış olduğu başarılara gölge düşürecek 
bir tutumun içerisine girerek; kıskançlıkla, ha
setlikle bu memleketin muvaffak Hükümetinin 
üzerine gölge düşürmiyelim, aziz arkadaşların. 
İstirhamım budur. (Soldan alkışlar.) (Ortadan 
«38 den evvel dâhil mi» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Sağlam. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Pek 
muhterem arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığının 
Bütçesini görüşmekteyiz. Müzakereler öyle bir 
saf hava geldi ki, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin dış politikasını maalesef iç politika 
çekişmeleri arasına sokar bir durum yaratıldı. 
Bu durumu önlemek Millet Meclisinin vazife
sidir? Burada konuşan arkadaşlarımızdan bir 
kısmı; bilhassa, muhterem Adalet Partisi Gru-
puna mensubolan arkadaşlarımız; maalesef, bu 
millî dâvada, dış politika dâvasında, birtakım 
imalar, birtakım ithamlar ve telmihler içeri
sinde bulundular. Öyle ki, dış politikada mün
hasıran Kıbrıs politikasında millî bir politika 
olduğu söylendiği halde, bunu Sayın Hükümet 
Başkanının ağzından, Sayın Dışişleri Bakanı
mızın ağzından duyduğumuz halde ve muhterem 
grup sözcüleri de bu konu üzerinde bilhassa 
ısrar ettikleri halde,, bir tenakuz içerisinde ola
rak bunu, bir ayrıcılık haline sokmak duru
munu yarattılar. Bunun Türkiye'nin millî men-
faatleriyle ve bugünkü Hükümetin bu konuda 
takibedeceği başarılar ile bendeniz telif edemi
yorum. . Bu bakımdan bir istisna olarak kabul 
edilen bu önerge yerindedir. Bu meselenin ko
nuşulmasında büyük fayda vardır, aziz arkadaş
larım. Bu müzakerelerin neticesinde bütün grup
lar olarak birleşerek çıktığımız zaman Türkiye 
güç kazanır, Hükümet bu dâvada güç kazanır. 
Ama, bu meesleyi burada bırakırsak; Hükümet, 
takibedeceği politikada başarısızlığa uğrıyabi-
lir. Bu bakımdan 10 dakikalık bu sürenin sa
dece Dışişleri Bakanlığının bütçesinde tanınma
masını ve bütün grupların bu konuda fikirle
rini söylemesini, icabederse Sayın Hükümet 
Başkanının da ifade buyurdukları gibi, bir 
gizli celse yapılarak bu konunun deşilmesinde 
büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Bu bakım
dan önergenin kabul edilmesini arz ederim, rioa 
ederim. 
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BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde ikişer kişi 

konuştular, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
(«önerge yeniden» okunsun sesleri) 

Yeniden okutayım. 
(Manisa Milletvekili Muammer Ertenin 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — On dakikalık tahdidin bu büt

çe için kaldırılmasını istiyen önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etırıi-
yenler... 

Ayağa kalkılmak suretiyle sayacağız arka
daşlar. önergeyi kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... 126 ya karşı 132 oyla önerge ka
bul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Erim. On dakika müddet
le konuşacaksınız. 

KEMAL BAÜCIO&LU (Maraş) — Efen
dim, bir önerge gönderdim, konuşmalardan ev
vel lütfen okutunuz. 

BAŞKAN — Konuşmalardan evvel mil . 
Gizli oturum yapılmasını istiyorsunuz. Büt
çeyi konuşuyoruz efendim; Kıbrıs meselesi üze
rinde görüşme yapmıyoruz. Ayrıca'Sayın Bağ-
cloğlu; bu önerge, onbeş mebusun imzasını is
ter. 

Buyurun Saym Erim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN —• Efendim, zaten millî menfaat
le alâkalı olan hususu hor sözcü, her arkada
şımız takdir etmektedir. Hariciye Bütçesini 
görüşüyoruz. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NİPIAT ERİM 

(Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım, Saym Baş
bakanın temennilerine iştirak etmemeye imkân 
yok. Ve biz bu sabah C. H. Partisi Grupu adı
na görüşlerimizi arz ederken, konuşmamızın 
muhtelif yerlerinde Kıbrıs meselesinin bir iç po
litika çekişmesi dâvası olmaktan çıkarılışından 
duyduğumuz memnuniyeti arz ettik. Ama, bu 
makyavelik davranışın karşısında olduğumuzu 
du söylemekten kendimizi alamadık (Gürültü
ler) Arz edeceğim mülâhazalar çok eskiye ait 
değildir. Dışişleri Bakanlığın Bütçesinin Büt
çe Komisyonundaki müzakeresinde ben orada 
bulundum. Eski Hükümete karşı tevcih edilen 
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yalana dayanan suçlamalar orada da tekrarlan
mıştı. Eski Hükümeti kötüleyici propogandaya 
mesnedolarak söylenen sözler eski Hükümetin 
bütçesinin heyeti umumiyesi görüşülürken bu 
kürsüden de tekrarlanmıştı. Demek ki bir ve-
hime üzerine konuşmuyorum. Bugün memleke
tin her tarafından aldığımız haberler, bir pro
paganda mekanizmasının bu şekilde tertiplen
miş olduğu haberini bize veriyor. Yine ilk ko
nuşmamda arz ettiğim gibi, Sayın Başbaka
nın, Başbakanlık Bütçesi vesilesiyle bu kürsü
de söylediği sözler de iyi niyetle y o r u m l a n d ı 
takdirde, eski Hükümete tariz mânası taşıyan 
hiçbir nokta yok. Bilâkis Başbakan o sözle
rinde, «Atatürk'ten beri süregelen politikayı 
devam ettiriyoruz» demekle eski Hükümetin 
politikasını devam ettirdiğini açığa vurmuş 
oluyor. Ama Sayın A. P. li arkadaşlarım lüt
fetsinler, kabul etsinler, kendi taraftarlarının, 
kendi gazetelerinin elinde ve ağızmda Başba
kanın «daha enerjik politika» sözü «hiç kim
seden izin almadan değiştirme birliğini görder-
dik» sözü kendi imalkerdeleri olan cümlelere de 
eklenerek bir başka tertip ortaya çıkarılmak
tadır. Bunun için eğer Kıbrıs politikası bir 
millî politika devam ettirmek istiyorsak - ki, 
C. H. P. si olarak istiyoruz, bütün gayretimiz
le ona çalışıyoruz - lütfetsinler burasını bu ifti
ra kampanyasını Meclis dışında beslenmesine 
yarıyacak malzemenin hazırlık noktası haline 
getirmiyclim. Hep beraber olalım, bunda. 
(Gürültüler) 

Şimdi mevzuu çok dağıtmak istemiyorum; '. 
on dakikadır vakit. Değiştirme Birliği konusu
na gelelim. 

Lütfetsinler, Sayın Başbakandan, Sayın ; 
Dışişleri Bakanından, istirham ediyorum, ke- ; 

mali hürmetle istirham ediyorum, Değiştirme 
Birliğinin 1964 Ekim ayında gönderilmesine 
müncer olan muamele ile, Değiştirme Birliği
nin 19G5 Mart sonunda gönderilmesine müncer 
olan muamele arasında ne fark vardır? 1964 
Ağustos ayının başında 8 - 9 ncu günlerinde 
Kıbrıs ağır bir bombardımana tabi tutulmuştu; 
Değiştirme Birliği Ağustos ayı sonlarında gide
cekti. Uthant Hükümetimize müracaat etti, 
rica etti «acele etmeyin, tehir edin, hava ger
gin, hissiyat ayakta, biraz bana vakit bırakm:> 
dedi. Hükümet ^Uthant'm bu ricasını kabul 
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etti. Değiştirme Birliği 1965 senesi Şubat ayı 
sonunda gidecekti. Yeni Hükümet kurulduk
tan sonra Sayın Başbakan ve Sayın Dışişleri 
Bakanından Utahnt rica etti, Değiştirme Bir
liğinin gönderilmesinin geri bırakılmasını. Hü
kümet kabul etti, Değiştirme Birliği Mart so
nunda gitti. Şimdi burada, kimseden izin alma
dan... Yani, ne demek isteniyor? İnönü Hükü
meti zamanında Makarios'a müracaat etti de, 
İnönü Hükümeti Makarios'tan izin mi istedi? 
Böyle bir şey yok. Böyle bir şeye Hükümet ce
vap verebilir. Hükümet lütfetsin; desin ki 
«İnönü Makarios'tan izin aldı da öyle götürdü; 
ben ise Makarios'tan izin almadan götürdüm.»" 
öğrenelim. Ben de bilmiyorum, ben de onu 
bilmiyorum. Belki ben de yanılıyorum, Hükü
mette değildim. Parti sözcüsü olarak konuşu
yorum, işin iç yüzünü öğreneyim. Bizim ha
tırımızda yanlış kalmış olabilir, öğrenelim; bi
zimle beraber Millet de öğrensin. İşin gerçeği 
sizin dediğiniz gibi meydana çıkarsa daha ra
hat öğüneceksiniz; daha yukardan konuşa
caksınız. Fena mı?... (Sağdan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum ko
nuşmayınız da hatip sözünü bitirsin. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Benim demin, 
«millî menfaatleri düşünerek açıklamaktan sa
kındığım» dediğim husus, buna taallûk etmek
tedir. Uthant'in bizim Hükümetimizden rica-
siyle, Değiştirme Birliğinin gitmesi arasında 
cereyan eden muameleleri açıklamak bana düş
mez. O, Hükümetimize düşer; istor, açık cel
sede açıklar; ister, kapalı celsede konuşur. O, 
kendilerinin takdir edeceği şey... Savm Ataöv 
arkadaşım müsterih olsunlar; ben, şimdiye ka
dar içerde ve dışarda çok Devlet vazifesi yap
tım; nevin nerode sövlerıeeeğini. neyin de nere
de söylenilmiyeciğini öğrendiğimi zannediyo
rum. Meclisin müsaadesiyle verilen vazifenin 
mahrom nokta^rmı kolay kolay sövlcnccek 
merciden başka yerde açıklamıyacak kadar va
tan hislerim kuvvetlidir ve tecrübem vardır. 

Şimdilik mâruzâtımı bu kadarla kesiyorum, 
hürmetlerimle. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ak
ça. Sayın Akça, konuşma müddetinin 10 da
kika olduğunu hatırlatıyorum. 

A.P. GRUPU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlarım; hakika-
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ten karşılıklı ve dış politika sahafını aşan bir I 
müzakere zemini içine girmiş bulunuyoruz, öyle 
timidederim ve öyle arzu ederdim ki; burada ko
nuşulanlar sadece ve sadece muayyen çerçeve 
dâhilinde kalsın ve bu hâdiseler bir polemik 
mevzuu yapılmasın. 

Muhterem arkadaşlarım; her şeyi açıkça ko
nuşmak icabederse hiç çekinmeden söyliyebiliriz 
ki, Dışişleri Komisyonunda vâki görüşmeler es
nasında gerek Sayın Başvekile, gerekse Sayın 
Hariciye Vekiline anlatılanlar muvacehesinde • 
(ki, burrün anlatılanları burada tekrarı, mîllî 
menfaatlerimizin aksi istikametinde mütalâa ede
rek fazla açıklamada bulunmuvorum) kendile
rine şu suali sordum : «Çizdiriniz manzara karşı
sında bugün yapılacak iş, Birleşmiş Milletlerden 
Kıbrıs mevzuunda lehimize bir karar istihsal 
ettiğimiz zaman; her şevden evvel, her şeyi bir 
tarafa bırakarak bu lehimize istihsal edilmiş olan 
kararın infaz kabiliyeti ne olacaktır?» Hükümeti 
devraldığımız zaman Öyle bir manzara çizilmişti 
ki, bu Hükümet Kıbrıs meselesine el koyduğu | 
zaman, hâdisat bendenizi komisyonda bu sualle- I 
ri sormaya zorladı, 

Savın Nihat Erim buyurdular ve dediler ki, 
«6ir iftira kampanyası almış yürümüştür.» 
Ben kendilerine yalnız bir hususu istirham ede
rek soracağım. Ocak veya Şubat 1964 tarihli 
Millivet gazetesinde, bizzat kendileri «Kaybolan 
üç gün» diye bir makale neşretmişlerdi ve o kay
bolan üç günün mânasını orada teşrih etmişler
di. Bu «Kaybolan üç gün» ü ve Hükümeti itham 
buyurmuşlardı. Bu «Kaybolan üç gün» ün çok 
ehemmivetinden bahsetmişlerdi. 

Bu itibarla bir iftira mevzuuna girecek olur- | 
sak, iftiranın hedefi, sahibi, filân biraz değişik I 
gibi oluyor. (Alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, bir de gazetelerden bah
setti, Sayın Hocamız Nihat Erim; buyurdular ki, 
«Sizin gazetelerinizde yapılan polemikler, yapı
lan ithamlar, yapılan iftiralar»... Şuradan Adalet 
Partisi Grupu adına, Grup mümesili olarak, ve 
Adalet Partisinin bir Genel îdare Kurulu âzası 
olarak sövlüyorum ki, bizim direktiflerimiz ile, 
gösterdiğimiz istikametimizle hareket edecek bir J 
gazetemiz yoktur. Bizim bir parti organımız yok
tur ve onlarla bizim hiçbir maddi münasebetimiz 
de yoktur. Herkes inandığını yazar. (Orta sıra
lardan, «mânevi münasebet?» sesleri) Maddi ve I 
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mânevi münasebetimiz; bizim de Halk Partisi gi
bi, İnşallah bir gün Ulus gazetesi tipinde kendi 
görüşlerimizi açıklıyan bir gazetemiz olursa, o 
zaman maddisini de, mânevisini de biz tekabbül 
ederiz, sevgili arkadaşlarım. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, efkârı 
umv.miyed'e yapılmakta olduğunu söyledikleri 
tezvir, iftira ve ithamların menşeini ve mihrak
larını kendilerinin tahkik etmesi lâzım. Bunun 
bizim resmî organlarımızla ve parti o1 arak hiçbir 
alâkamız yoktur; Grup olarak da alâkamız yok
tur. Ama şu da var ki; efkârı umumivede nasıl 
ki kendileri biz, iktidara geçtikten sonra dikkat
le şu söze bası basa muhtelif yerlerde ve bilhassa 
bu 'kü r̂mden ifade buyuruyorlar; «Hareketlerini
zi dikkatle izliyoruz» diye... îşte o «efkârı umu
mi ve» denen o büyük hava da dikkatle izlemek
tedir. Onun için yalnız Adalet Partisi Grupunda 
değil, efkârı umumiyenin izlemesine biraz daha 
ehemmiyet Verilmesini ve ona göre istikamet 
.ılınmasını istirham ediyoruz, biz. Hürmetleri
mizle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dört tane yeterlik önergesi var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifayeti

ni arz ye teklif ederim. 
Yozgat 

îsmet Kapısız 

Yüksek B ıskan1 ığa 
Dişileri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin

deki müzakereler kâfidir. Oya sunulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki konuş

maların kifayetini oya vaz'etmenizi rica ederim. 
Balıkesir 

Cihat Turgut 

Yüksek Başkanlığa 
Taraflar gerekli müddet içerisinde konuşmuş 

ve durum tebellür etmiştir. Kifayeti müzakere 
arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Güner Sansözen 
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Bölümler: 
. (A/l) Cari Harcamalar 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

12.00 Personel giderleri 56 477 767 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarınıza '• 

sunuyorum. Aleyhinde buyurun, Sayın Cerit-
oğlu. 

NURETTİN CERÎTOĞLU (Samsun) — 
(Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım-, Dış
işleri Bakanlığı Bütçesi müzakeresi vesilesiyle 
ortaya getirilmiş olan konu kanatimce aydınlan-
mamıştır. Aydınlanmasına da gerek efkârı umu-
miyede, gerek birçok müesseselerde katî olarak 
lüzum vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti sınırlan içinde yaşıyan ve Türk 
olan tek bir fert yoktur ki; millî meselelerimizde, 
dış meselelerimizde ayrı bir hedef gütsün. An
cak, kanaatler, yanlış bâzı temeller üzerine isti-
nadettirilebilir ve yanlış kanaat sahibi o^n in
sanlar bilmeden bu topraklarda yaşarken birbir
lerine karşı biraz eğri, biraz tere bakabilir1 er. 
Be1ki müzakerenin kifayeti haddizatında kâfi 
gedebilir. Ama, şu hususun Millet Meclisince ve 
bütün milletçe, kısaca da olsa, yetkili kimselerin 
ağzından Meclis kürsüsünden duyulmasında katî 
zaruret vardır. Köyde, kentte konuşulan birçok 
sözlere, yanlış mâna verilerek konuşulan sözlere, 
mâni olunması ancak bununla mümkün olur. Ki
fayetin lüzumuna karar vermemenizi ve Hükü
metin dış siyasetimizle ilgili bütün olaylarda 
hangi hareket noktasından başlanarak nasıl ha
reket edildiğinin izahına inikân verilmesini say
gılarımla tekrar rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
•bir arkadaşımız konuştu1 ar. Yeterlik önerlerini 
•oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... Ellerini
zi biraz yukarı kaldırınız. Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Bölün^ere içilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

25.5 1965 0 : 2 
B. Lira 

13.000 Yönetim giderleri 2 032 001 
BAŞKAN •— Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 70 002 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 231 900 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 34 967 518 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatarım Harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleıi 250 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.00 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 220 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, Teçhizat ve taşıt alımları 
ve osanmlaıı 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulcşttırma ve satım İma

lar 7 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 27 926 634 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 471 382 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenle?... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

Dışişleri Bakanlığı bütçelinin görüşülmesi 
bitmiştir. 

N —. Tanın Bakanlığı 
a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür-

I lüğü. Bütçesi 
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3. — Devlet Üretmı Çifti kleri Genel Mü

dürlüğü 1965 yılı Bütçs kanunu tasa ısı ve 
Kaıma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karmz Bütçz Kom'syon 
başkanlıkları tezkereleri (M Uet MecYşi 1/836, 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet Mec'isi 
S. Sayısı : 9S5, Cumhur'yet Senatosu S. Sayı
sı : 598) 

4. — Orman Genel Müdürlüğü İ965 yılı 
Bilice kanunu tamrtsı ve Karma Bütçs Komsyo-
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Kom'syon başkan'ıkan tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Sena'o-
su 1/537) (M l et Meclüi S. Sayısı : 966, Cum
huriyet Senatosu S. Bayisi : 599) 

BAŞKAN — Ta* m Bakanlığı büîçcşin'n gö
rüşülmesine başlıyoruz. Komisyon ve Hükümet 
yerlerine. 

Evvelâ grupları adına, sonra da şahısları adı
na söz alan. arkadaşlara söz vereceğim. 

Yalnız Bakanlığa bağlı Umum Müdürlük 
ve katma bütçeli Umum müdürlükler üzerinde
ki konuşmalarını da birlikte yapacaklarını ar
kadaşlara hatırlatıyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Arif Erturiga, 
buyurun. 

KEMALÎ BAYAZIT (Maraş) — Hayır efen
dim, tasriH ettik, Ali Rıza Uzuner konuşacak. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun. 

C. H. P. GEUPU ADINA ALI RIZA UZU
NER (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 

Yüksek huzurunuza, C. H. P. Grupu adına 
Tarım Bakanlığı 1965 bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi arz etmek için çıkmış bulunuyorum. 

Bugün, memleketimizin' ekonomik ipte sosyal 
dâvalarının en önemlisi olan insan unsuru ile 
tabiî kaynakların işlenmesi ve kıymetlendiril
mesi arasındaki dengeli düzeni en iyi alternatif
lerle çözüm yoluna ulaştırabilmek gayreti ve 
fedakârlığı içinde, kritik bir dönemde bulunu
yoruz. 

Aziz milletimizin yaşama seviyesini yükselt- • 
mek, üretimi artırmak, kaynaklarımızın devam
lı ve şuurlu kullanılmalarını sağlamak, kısaca. 
Kalkınma Plânımızı mutlak uygulamak gibi bir 
ekonomik mücadelenin içindeyiz. üÇaynakları-
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mızla vatandaşlarımız arasında mevcut denge
sizlikleri düzelterek, çözüm yolunu bulmada, 
Tarım Bakanlığımızın fonksiyonu büyük bir 
önem taşımaktadır. 

Yıllara göre değişmekle beraber iklim şart
larımızın oldukça elverişli bulunuşu, tabiî kay
naklarımızın bolluğu ve çeşitliği ile potansiyeli, 
milletçe hayat standardını yükseltme azim, ar
zu ve kararlarının müspet yönü ve nihayet id
rak eylediğimiz iki hattâ üç yıllık plânlı, yeteri 
ölçüde başarılı kalkınma dönemindeki netice
ler, hedefe ulaşabilmemiz için sevindirici delil 
ve belirtiler olarak ortadadır. Ancak, şunu 
da itiraf zorundayız ki; tabiî kaynaklarımızdan 
bııgünkü iptidailik seviyesini pek aşamıyan fay
dalanma şekilleri, nüfus yoğunluğumuzun böl
geler arasında düzensiz dağılışı ve hızlı artma
sı, çalışma şartlarının arzulanan seviyede yara
tılamamış bulunması, dengeli ve plânlı kalkın
ma devremizde karşımıza çıkan önemli ölçüde 
güçlüklerdir. 

C. H. P. Meclis Grupu olarak, geçmiş inönü 
Hükümetleri döneminde - bütün güç şartlara 
rağmen - Tarım sektöründe" de büyük hamlele
rin yapıldığı, daha ileri hedeflere doğru gerekli 
plân ve organizasyon çalışmalarının başarılı 
örnekler verdiğini iftaharla teyyid, tesbit ve 
tescil etmek isteriz. 

Tarım dışı sektörlerin gereği ölçüde gelişme
miş olmaları neticesi; bugün, nüfusumuzun 
2/3 ü tarım sektöründen geçimini sağlamak zo-
runluğundadır. Bu itibarla, tarım politikasiyle 
genel kalkınma politikasının birbiriyle çok sıkı 
bağlantısı mevcuttur. Tarım politikasındaki 
başarı; tedbir ve çalışmaların birbirini tamam
layıcı şekilde, hedeflerin ve metotların plânın 
genel amaçlama uygun olarak tesbiti ve ayrıca 
diğer kurumların tarımdaki gelişmeye uyabil-
mesi için uygulanacak politika ve tedbirlerin 
isabetle seçilmesine bağlıdjr. 

Beş Yıllık birinci devre Kalkınma Plânında, 
ekonominin mevcut imkânları içinde tarım sek
törü gerekli yerini almış durumdadır. Beş yılda 
yapılacak 59 646 000 lira genel yatırım içinde, 
tarım yatırımlarının nisbeti % 17,7 dir. Yıllık 
yatırımlarda ise Beş Yıllık Plânda kamu ve özel 
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sektör toplamı olarak 1963 yılında bütün yatı
rımlar arasında dördüncü sırada yer alır. İ964 
ve 1İ965 te üçüncü sırada, 1966 yılında ikinci sı
rada ve birinci plân dönemi son yılında ise bi
rinci sırayı işgal etmektedir. 

Karma ekonomi kurallarına sahip ve dengeli 
bir plân anlayışı içinde, tarım sektörünün kade
me kademe yükselen bir yere sahip bulunması 
plânımızda tarıma verilen yerin önemini belirt
mesi bakımından dikkate değerdir. Ancak, 
plân uygulamasının 1965 yılı için bütçe gecik
mesinden dolayı bir talihsiz devreye sahibolma-
si, milletçe.kalkınma çabamızda, Devlet hayatı
mızda. hazin bir örnek olarak anılacaktır. Bu 
davranış, her şeyin ötesinde plânlı, hızlı kalkın
ma anlayışı ile kabili telif değildir, Ümidimiz 
ve tesellimiz; bu sektörde feregat ve fedekâr-
lıklarmin takdirkârı olduğumuz çokv kıymetli 
Bakanlık mensuplarının devamlı ve üstün gay
retle, 1965 programını en az aksaklıkla kapat
maya çalışacaklarıdır. 

Muhterem arkadaşlarim, 
Bütçesini müzakere ettiğimiz. Tarım Bakan

lığı yeni Anayasamız ve Kalkınma Plânımızda 
• verilen hizmetleri memleket gerçeklerine, göre 
tesbit edilmiş bir. politikanın tahakkukunu temin
le. mükellef bir teşkilâttır. Anayasamızda ve 
plânımızda, verilmiş görevlerin neler olduğunu 
yüksek müsamahanıza sığınarak tekrar etmekte 
onların tahakkuk yollarının araştırılması bakı-

. mmdan fayda vardır. Türkiye'mizde tarım ala
lımda, ulaşılmak istenilen ekonomik ve . sosyal 
amaçları Anayasamız ve plânımızda şu şekilde 
bulmaktayız : 

1. Toprağın verimli olarak işletilmesini ger
çekleştirmek; mülkiyet, tasarruf ve kullanma 
şekillerinde düzensizliği ortadan kaldırmak, top- . 
raksız ve az toprak sahibi çiftçileri toprak sahi
bi kılmak (Anayasa, madde 37) 

2. Toprak kaynaklarını su ve rüzgar eroz
yonundan korumak, tarıma elverişli hâle getiri
lecek araziyi ıslâh, imar ve ihya etmek. (Birin
ci Beş Yllık Plân, sayfa 173) 

3. Yeni mer'alar açılmasını durdurmak ve 
sürülmüş bâzı marjinal toprakların yeniden 
mer'âya çevrilmesine çalışmak (5 Yıllık Plân, 
sayfa 179-180) 

4. Ormanları korumak ye bunların sürek
liliğini saklamak, bozuk ormanları imar ve islâh 
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etmek, ağaçlandırma yolu ile yeni orman alan
ları kazanmak, su havzalarının doğal ve ekono
mik dengesini gerçekleştirmek.' (Anayasa mad
de 37, 38, 131 ve Kalkınma Plânı, sayfa 183) 

5. Halkın gereği gibi ve daha fazla hay
vansal proteinli gıdalarla beslenmesini sağla
mak, tarımsal üretimi toplumun yarırına uy
gun olarak artırmak, sanayileşmeyi gerçekleş
tirmek için ihracatı geliştirmek ve sanayiin ar
tan hammadde ihtiyacını karşılamak. (Plân, 
sayfa 145) 

6. Tarımla uğraşan nüfusun teknik bilgi ve 
teşebbüs kabiliyetini geliştirmek, emeğini de
ğerlendirmek ve işletme araçlarına sahibolma-
larınm kolaylaştırmak. (Anayasa, madde 37, 52) 

7. Kooperatifçiliği geliştirmek, üreticilerin 
kendi aralarında birlikler kurmasını destekle
mek, tarım odalarının kurulmasında yardımcı 
olmak, (Anayasa, madde 51) 

8. Devletin tarım sektöründe yapacağı hiz
metlerin neler olduğunu tesbit etmek ve bu hiz
meti karşılıyacak teşkilâtı kurmak, teknik per
sonelin toprakta. daha verimli ve daha çok ça
lışması için destekleyici tedbirler almak, tarım 
hizmetlerinin tarım politikasına uygun olarak 
yürütülmesini sağlamak, (Plân, sayfa 186) 

9. Tarım alanı, için usta ve orta derecede 
teknik personel yetiştirmek üzere eğitim prog
ramları düzenlemek (Plân, sayfa 187) 

10. Ekonomik ve sosyal hayatı adalete ve 
tam çalışma esasına göre düzenlemek, işsizliğin 
giderilmesine yardım etmek ve tarım dışı kesim
lerin iş yaratma imkânlarının üstünde köyden 
şehire işçi akımının yarattığı şehirleşmeye engel 
olmak. (Anayasa, madde 18, 41, 42) 

Nihai olarak; tarım politikamızın temel he
defi, aziz Türk çiftçisinin istihsallerini ve reel 
gelirlerini çoğaltmak suretiyle yaşama durum
larını ıs-lâh etmek, refahlarını sağlamak ve istik
rarlı bir çiftçi toplumu meydana getirmek şek
linde özetlenebilir. 

Anayasamız ve Kalkınma Plânımızda, Tür
kiye 'nİn tarım alanındaki problemlerinden do
ğan bu amaçların rasyonel bir şekilde tahak
kuk ettirilmesi, Tarım Bakanlığının bugünkü 
kuruluşiyle Özlenilen seviyede müîiıkün oîmamak-
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la beraber mevcut ünitelerin kendi konuların
daki gayretleri plân hedeflerine yaklaşır ölçüda 
tarımsal faaliyetlerimize değer katmaktadır. 
Bu bakımdan, Tarım Bakanlığı bütçesini ve bu 
bütçe ile getirilecek hizmetleri görüşürken, 
Bakanlığa bağlı teşkilâtın yegân yegân faali
yetlerini ve genel çalışma düzeni içerisinde 
hizmet yerlerini kısaca tesbit etmek faydalı 
olacaktır. Ancak, teşkilât üniteleri itibariyle 
çalışmaların kritiğini yapmadan önce, tarımsal 
hizmetlerin bütünüyle hedefe ulaştırılmasında 
bir temel meseleyi lâyık olduğu ehemmiyet ve 
ciddiyetle Hükümetin alâkasına sunmayı borç 
biliriz. 

Kalkınma Plânımızın bitimi ile hedefe ulaş
tırılmasında özellikle tarım sektörünün genel 
kalkınma içerisinde istenilen seviyeyi bulabil
mesinde, iki anaraformu yapmak zorunluğu 
vardır. Bunlardan birisi idari reform yani Ba
kanlığın rearganizasyonu; ikincisi de toprak 
reformudur. 

Modern Devlet idaresi ilmî anlayışının dı
şında, zamanın ihtiyaçları karşılığında kurul
muş koordinasyondan noksan bir teşkilât ile 
günümüzün gelişmiş hizmetlerini yürütmek 
mümkün değildir. İkinci înönü Hükümeti za
manında başlayıp, Üçüncü înönü Hükümeti za
manında neticelendirilen ve büyük bir emek 
mahsulü olan tarım hizmetleri ve teşkilâtının 
yeniden düzen1 enmesine ait rapor, Dördüncü 
Koalisyonun alâkasını beklemektedir. Dev
let Plânlama Teşkilâtının idareyi ve İdari Me
totları Yeniden , Düzenleme Komisyonunda da 
incelenmiş bulunan raporun, uygulama safha
sına geçilmesi, gerekli kanun hazırlıklarının 
yapılması ve tedbirlerin alınması Dördüncü Ko
alisyonun Sayın Tarım Bakanına büyük bir hiz
met yapma fırsatı ve şerefi verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
C. H. P. Meclis Grupu olarak, büyük önem 

verdiğimiz, millet hayatımızda gerçek zarureti 
her zamandan çok kuvvetle hissedilmekte bu- , 
lunan ve bu yönden, tarihî inkişâfının son 
merhalesinde maalesef, küçük politika oyunla- j 
rma alet «edilmek istenen toprak reformu üze
rinde de maruzatta bulunmak isteriz. 

Toprak ve çiftçi dâvalarımızla yakından 
ilgilenen Büyük 'Atatürk'Un direktif ve irşat-
lariyle inkılâplarının tabiî seyri içinde şerefi | 
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C. H. P. sine aidolan ilk Toprak Kanunu üze
rindeki çalışmalar, onbeş yıllık bir istihale ne
ticesinde, 1945 yılında Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu adı ile; mâruz kaldığı reaksiyoner, 
istismarcı zihniyetle bir hayli törpülendikten 
sonra yine de toprak reformunun mihverini teş
kil eden, topraksızları ve toprağı yetmiyenleri 
topraklandırma ve verilen topraklar üzerinde 
işletmeler kurulması gibi, gerçeklerimize uy
gun ana meseleleri çözebilecek nitelikte çıkarıl
mıştı. Fakat ne yazık ki bu kanun, bütün hü
kümleriyle tatbikat imkânı bulmadan politik 
bir oportünizm yüzünden tadillere uğrayarak 
1950 yılından sonra münhasıran Hazine toprak
larının politik maksatlı dağıtımında kullanıl
mış ve dejenere edilmişti. 27 Mayıs İnkılâbı
mız, toprak dâvamızı da bütün gerçek cephe-
leriyle, kamufle edilmeden, bir reform dâva
sı olarak açıkça tekrar ortaya konmuştur. Ana
yasamızın 37, 38, 40 ve 41 nci maddelerindeki 
temel ilkeler ve esaslara uygun nitelikte mil
letçe tahassülle özlenen Toprak reformu kanu
nunun henüz Yüksek Meclisin Genel Kurulun
da görüşülmesine dahi başlanılmamış olmasını 
bu dâvanın öncüsü olan C. H. P. Meclis Grupu 
olarak üzüntü ile işaret ederken, tasan üzerin
deki çalışmaların tacilini Sayın Hükümetten ve 
Yüksek Meclisten ısrarla istemekte ve istirham 
eylemekteyiz. Memleketimizde şümullü bir 
toprak reformunun millî hayatımızdaki gerçek 
zaruretleri kuvvetle hissedilmekte ve bu yönden 
tarihî inkişafının artık tahammül edilmez son 
merhalesine erişmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarım üretiminin her çeşidi toprağa dayan

maktadır. Çeşitli noksanlık ve hastalıklarla 
malûl halde bulunan memleket topraklarının 
mülkiyet ve tasarruf rejiminin bu noksanlık* 
lan ortadan kaldırılmadan istihsalimizi artır
maya ve toprakta çalışan insanlann hayat şart
larım düzenlemeye imkân yoktur. Tanmda, ik-
tisaden yaşayabilir aile üniteleri meydana ge. 
tirmeksizin istikrarlı bir çiftçi toplumuna sa-
hibolmak mümkün değildir. Türk tanmının 
kalkınması âdil bir toprak reformu temeline da
yanmaktadır. Memleketimizde birim alanda 
da fazla verim almanın bütün çalışmalannı kap
sayan bir ifade olarak kullandığımız tarım rer 
formunun temelini, toprak reformunun teşkil 
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ettiğine her şeyden önce, toprakla insan müna
sebetinin tanzimi lüzumuna inanmaktayız. Bu 
ana görüş içerisinde, en son Üçüncü İnönü Ka
binesi tarafından Büyük Meclise sevk edilmiş 
olan Toprak reformu kanun tasarısının Meclise 
şevkinden bu yana oldukça uzun bir zaman geç
miştir. Bütün siyasi partiler ve iktidarlar ta
rafından zaruretine inanıldığı ifade edilen; 
siyasi, ekonomik, sosyal ve teknik nedenlerden 
doğan bir mevzuun Millet hizmetine biran ön
ce ulaştırılması, samimiyetle ifade etmek is
teriz ki, gayret gösterenlerine Millet hayatında 
ancak itibar getirecektir. Millî Birlik Komi
tesi zamanından, Üçüncü inönü Hükümetine 
kadar gelen her Hükümette yapılan çalışmalar 
biri diğerine eklenmek suretiyle kemal bulmuş
tur. Dördüncü Koalisyon Anayasada kabul 
edilen espri içerisinde benimsendiğini ifade et
tiği tasarıda, Sayın Tarım Bakanının beş mad
dede değişiklik ve 22 maddede ilâveler yapmak 
şeklindeki teklifi grupumuzca henüz malûm ol
mamakla beraber; reform anlayışının ve Ana
yasalım âmir hükümlerinin dışında bir tasarru
fa doğru gidildiği endişesini bize verirse. Sa
yın Hükümetin bizleri mazur görmesini rica 
ederiz. Köklü reformlar, reform mânasında 
mündemiç anlamı taşımadığı müddetçe bekle
nilen neticeyi veremez. İnönü Hükümeti zama
nında yapılan ve fakat o günün muhalefet par
tileri tarafından reddedilen Geçici Komisyon 
teklifimizin üç ay sonra iktidar sorumluları ta
rafından kabul edilerek tekrarlanması ve ko
misyonun kurulmuş bulunması grupumuzu yal
nızca memnun eder. Ancak, hızl^ kalkınma ça
bası içerisinde bulunan bir milletin hayatında 
her kaybedilen gün, Devlet hayatında hizmet 
kabul eden insanların vicdanlarında asgari bir 
sorumluluk tortusu bırakır. Dördüncü Koalis
yon Hükümeti programının konuşulması şua
sında Sayın Başbakan'm, taahhüt telâkki ettiği
miz Toprak reformu kanunu bu devre çıkarı
lacaktır.» Vaadinin tatbik imkânlarını Yüce I 
Meclisin ve kamu oyunun takdirlerine sunarız. 
C. H. P. Grupu olarak, Geçici Komisyon çalış- j 
lanna olduğu gibi bu kanunun Millet Meclisin
deki müzakeresine de şevk ve heyecanla katıla
cağımızı arz ederken iktidar partilerinin bu 
konudaki tutum ve davranışının takipçisi ola
cağımızı da belirtmek isteriz. I 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Bu iki temel reforma ilişkin düşüncelerimi

zi ve temennilerimizi kısaca arz ettikten sonra 
zirai prodüktiviteyi artırmak tedbirlerine de, 
zamanınızı israf etmemek ölçüsünde değinmek 
isteriz. 

Hızlı nüfus artışımızın ve plansızlığın bir 
sonucu olarak bugün sayıları üç milyona yük
selmiş bulunan ziraat aile işletmeleri; Hazineye 
aidolan ve ziraat arazisi olarak bilhassa tarla 
ziraatinde kullanılması çok mahzurlu bulunan 
bu arazinin seneler içerisinde tarım sektöründe 
aynı nüfus yoğunluğu ve aynı ziraat metotları 
muhafaza edildiği takdirde daha da genişleme
si ve bugün için şahidolduğumuz toprak kay
naklan kaybının çok daha şiddetlenmesi tabiî 
bir sonuç olarak beklenmektedir. 

Halen çiftçi eliyle ve imkânlariyle işletile-
miyen ıslaha muhtaç (stepleşmiş ve çoraklaş-
mış) toprak kaynaklarının, ıslah edilerek ta
rıma açılmaları mümkün olabilirse de; bunla
rın bugün, tarım sektöründe yığılmış olan nü
fusun hali hazırda uygulanan tarım usullerimiz
le arzu edilen yaşama seviyesine ulaşabilecek
leri beklenemez. Bir taraftan ıslah edilen top
rakların verimli hale getirilerek işletmeye açıl
ması, tamamen topraksız veya toprağı kifa
yetsiz vatandaşların bu sahalara yerleştirilip 
müstahsil hale getirilmeleri üzerinde durulur
ken; diğer taraftan, mevcut ziraat arazisinden 
ve çevre kaynaklarından bugünün plânlama an
layışının ve ileri tekniğinin ışığı altında fay
dalanmak suretiyle tarım sektörü içinde ve dı
şında daha fazla işgücünü istihdam imkânlarını 
diğer bir ifade ile, toprağın nüfus taşıma gü
cünü artırmayı yaratmak yani birim üniteden 
alman tarım mahsulleri miktarını artırmak yo
luna gidilmesi gerekmektedir. İstihsal mikta
rı veya birim sahada randımanı yükseltmek 
hali hazırda zirai istihsal tekniğinde cari bulu
nan iş gücü ve kapital entansitesini artırmak
la mümkün olur. Memleketimizde; kapital, esa
sen kıt bulunan bir kaynak olduğundan daha 
ziyade iş entansitesinin artırılmasına çalışmak; 
kapitali de, en zaruri ihtiyaç yerlerinde ve âza
mi marjinal prodüktivite şağlıyacağt haller
de istihdam etmek icabeder. İş gücünü daha 
fazla kullanmanın bir yolu da, bâzı tarım is
tihsal şubelerini desteklemek ve teşvik etmekle 
mümkün olur. Bunlar arasında hayvancılık, 
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bahçe ziraatı ve ziraat sanatları başta gelmek
te dir. Ziraat tekniğinin geliştirilmesi, arazi 
işlemesi, tohumluk, gübreleme, mücadele ve 
damızlık meseleleri gibi yıllık zirai geliştirme 
tedbirleri ile uzun vâdelî yatırımları gerekti
ren; mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi, 
arazi ıslahı gibi konular tarım Sektöründe kal
kınmamız için Önemli aktüel problemlerdir. 

Prodüktiviteyi artıran çalışmalar m'eyanm-
da hususiyle gübre, sertifikalı tohumluk, sula
ma ve mücadele gibi konular üzerinde de kısa
ca durmak isteriz. 

Üretimin artırılmasında en önemli faktör
lerden birisi de gübrelemedir. Türkiye gibi 
•hayvanı gübresinin yarısına yakm bir kısmını 
yakacak olarak kullanan bir memlekette, kim
yevî gübrenin önemi izahtan varestedir. Plân 
hedefleri ve tatbikatını tetkik edecek olursak; 
1964 yılı gübre hedefimiz 240 bin ton azotlu, 
400 bin ton fosforlu ve 25 bin ton potaslı olmak 
üzere ceman 665- bin tondur. 1964 Aralık so
nu itibariyle tüketimimiz, azotlu gübrede 258 
bin ton, fosforlu gübrede 265 bin ton ve potas
lı gübrede 9 bin ton olmak üzere 532 bin tona 
baliğ olmuştur. 

Plân hedefine -göre uygulama oranı % 80 
dir. Azotlu, gübrenin kullanılmasında) 1964 plân 
hedefi 18 bin ton fazlasiyle tahakkuk etmiş, 
buna rağmen fosforlu gübre 135 bin ton ve 
potaslı gübre 16 bin ton noksanla 'gerçekleşe
bilmiştir. 

1965 yılında 869 bin ton gübrenin kullanıl
ması plânlanmış ve bunun 1966 yılında. 1 milyon 
tona yakın bir nivoya ulaşacağı kolaylıkla söy
lenebilir. Tarım Bakanlığı, kimyevi gübrenin 
tanıtılmasını ve kullanılmasını öğretmekte tak
dire şayan bir ıçalışma yapmış ve Türk köylüsü 
bugün, plân hedeflerinin üstüne çıkan bir tale
be ulaşmıştır. Gübre tüketiminin süratle inkişa
fında «tek fiyat» politikası müspet yönde büyük 
tesir icra etmiştir, inönü hükümetleri zamanın
da uygulanan tek fiyat politikasının müspet te
sirleri istatistikler ve analizlerle sabit olmakta
dır. Memleketin her köşesinde, çiftçinin az da 
olsa gübre bulabilmesinin daiha uzun seneler 
tek fiyat politikası ile, plânda belirtildiği üzere 
Zirai Donatım Kurumu eliyle ve Tarım Bakan
lığının gübre politikasının sahibi olarak kalma- | 
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siyle mümkün olabileceğine inanmaktayız. Mem
leket içinde gübre fabrikaları istihsallerinin Zi
rai donatım ihtiyacı dışında tüccar eliyle satıl
ması mümkün olabilir. Ancak, plân hedefleri
nin dengeli bir surette dağıtım yapılarak ta
hakkukunu sağlıyabilmek, öncelikle, gübre po
litikasını yürütmekle yükümlü müesseseler ihti-
yaçlaırının giderilmesiyle kabil olabilecektir. 
1965 yılı uygulamasında Azot Sanayii Genel 
Müdürlüğünün 40 bin ton civarındaki gübreyi 
direkt olarak tüccara intikal ettirmiş olması; 
hem vatanın en uzak köşesine gübrenin gideme
mesi ve hem maliyet unsuru olarak çiftçinin 
mahsul madiyetine tesir edici bir fiyata yüksel
mesi bakımından hatalı bir yol olmaktadır. Bu 
arada bir misal olmak üzere, halihazır uygu
lamadaki önemli aksaklığı belirtmek isterim. 
Ziraî Donatım Kurumu eliyle çiftçiye 60 kuruşaı 
satılan amonyom nitrat gübresi tüccar marife-? 
tiyle 80 ilâ 105 kuruşa vatandaşa intikâl ettiril
mekte; bu tutum, çiftçiler arasında ıgeniş hoş
nutsuzluk yaratmakta ve halkı şikâyet konusu 
yapılmaktadır. Sayın Tarım Bakanının, înöhü 
Hükümetleri zamanında kabul edilmiş tek fiat 
politikasını tasvibettiğini takibeftiğini belir
ten Yüksek Senatoda'ki beyanları; tatbikatta 
doğan bu yanlış tutumun da ıslah edilmesinde 
gayret sarf edeceğinin samimî bir işareti olarak 
bizlere ferahlık vermiştir. Geniş çiftçi toplu
munun alâkalı bulunduğu ve zirai üzerimin 
inkişafında temel unsur olarak gördüğümüz 
kimyevi gübre mevzuunu ssyın Hükümetin de 
aynı ehemmiyetle telâkki eylemesini ve hatalı 
tatbikatın bir an önce düzeltilmesini temenni 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sertifikalık tohumluk ise; tarımsal verimi 

en az % 10 civarında artıran entansif ziraatin 
temel faktörlerinden birisidir. Bu önemli fak
törü ıgöz önüne alan Kalkınma Plânımız, üreti
lecek ve çiftçiye dağıtılacak sertifikalı ve kon
trollü tohumluğun bir programa bağlanmasını 
öngörmüştür. Sertifikalık tohumluk konusunun 
biri, üretim; diğeri, dağıtım g*bi iki yönü var
dır. Üretim, daiha ziyade D. Ü. Ç. lerinde ve 
onlarla işbirliği yapan mukaveleli çiftçiler eliyle 
gerçekleştirilmekte; dağıtım ise, Zirai Donatım 
Kurumu, D. ü. Ç. leri, Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Ortaklığı ve Toprak Mahsulleri' 
Ofisi eliyle Ziraat Bankasının kredilerinde;». 
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faydalanılarak yapılmaktadır. 1964 programına 
göre dağıtılacak sertifikalı ve kontrollü tohum
luk miktarı 165 bin ton idi. Uygulama ise 
95 bin tonda kalmıştır. Buna göre gerçekleşme 
oranı % 60 tır. Kanaatimize göre >bu oranın 
düşük olmasının başlıca sebebi, sertifikalık to
humluk için gereken fonun yeteri kadar kurula
mamış olmasıdır. Çiftçilerimiz henüz peşin sa
tmalına yoluyla veya aynî değiştirme yoluyla 
sertifikalık tohumluk almaya fazla rağbet etme
mektedirler. Üçüncü İnönü Hükümeti zamanın
da Tarım Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasın
da bu önemli konuyu halletmek için başlıyan 
çalışmaların devam etmesi lüzumuna, Sayın Ba
kanın dikkatlerini çekmeyi görev sayarız. 

Türkiye tarımının modern usullerle kalkın
masını temine çalışır iken, ıslah edilmiş tohum
luk kullandırmaya alıştırmak tarım politikamı
zı yürütenlerin görevleri olmak icabeder. Sayın 
Bakanın bu mevzuda gerekli çabayı sarf etme
sini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Prodüktiviteyi artıran başlıca faktörlerden 

bir diğeri de, tarımsal sulamadır. İktisaden kul
lanılması mümkün okoı bütün yeraltı ve yerüs
tü suları tarımsal sulamaya tahsis olunmalıdır. 
Bil'hassa, toprak 'bendlerle yapılan küçük sulama
ya öncelikle önem verilmelidir. Küçük sulama 
projeleri, millî' ekonomiye az bir külfet tdhmil 
ederek ddıa çabuk faydalı neticeler vermek is-
titadındadır. Büyük sulama ile küçük sulama ara
sındaki organik irtibat, uygulama safhasında 
önemle göz önünde bulundurulmalıdır. 

Eııtansif ziraatin bir diğer unsuru mekaniz-
asyon için 'birkaç söz arz etmek isteriz. Arazi 
ibüyüklükleri ve diğer faktörler makinalaşmanın 
süroi ve vüsatine kat'i hudutlar çizmektedir. 
Arazi sahiplerinin - fazla traktör satınalarak or
takçıları uzaklaştırmaları, daha az işçi istihdam 
eylemeleri tarımda işsizliği [artıracak ve binneti-
ce mühim, sosyal prc'blemler doğuracaktır. Me-
kanizasyon, istihdam politikasiyle pıralel bir öl
çü içinde yürütülmeli, makinaların muayyen 
standart tiplere ircası çalışmalarına hız verilme
lidir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Kısaca tarım kredi konusuna da değinmek 

isteriz. Tarımda, istihsali artırmak ve çiftçilerin 
hayat: standartlarını yükseltmek için en elzem 
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şartlardan biri, güvenilebilir bir tarım kredi 
kaynağının mevcudiyetidir. Tarım Bakanlığı 
teşkilâtı ile Ziraat Bankası teşkilâtı arasında 
sıkı bir işbirliğinin olması şarttrı. İşbirliği esas
ları önceden tafsilâtlı bir muhtıra ile tesbit 
olunmalı ve bütün ilgililere duyurulmahdır. Ba-
şanlı bir tarım kredi programına esas teşkil 
eden, dünyanın her memleketinde tatbik edilen 
prensipler vardır. Bu prensipler, memleket 
şartlarına uygun tatbik edilirken, esasları kay
betmemeli ve kredi müesseselerinin politikaları 
bu prensiplerden ayrılmamalıdır. Dağıtılan kre
dinin % 90 ı bir yıldan az vadeli istihsal kre
disidir. Bu tatbikat köylünün istihsali yerine 
istihlâkini artırmaktadır. Azar azar, müesseri-
.yetten uzak ölçüde kredi dağıtmak yerine, be
her çiftçiye verilen kredi, maksada göre ve 
daha fazla olmalıdır. Hayvan yetiştirme ve is
tihsali için verilen kredi mutlaka artırılma
lıdır. Halen iki ilimizde «Denizli ve Erzin
can'da 1964 yılında başlıyan kontrollü kredi 
tatbikatından alman müspet sonuçların diğer 
bölgelerimize de teşmilinde istilcal gösterilmeli
dir. Son yıllarda Ziraat Bankasınca zirai kre
dilere tahsis edilen miktarın kaynaklarla ahenkli 
olarak 602 milyon lira ilâvesiyle 3 milyar 287 
milyon liraya baliğ olması zirai üretimin art-, 
tılması bakımından takdire şayandır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tarım ürünlerimizde fiyat politikası ve 

pazarlama zirai üretimin artırılması kadar 
önemli bir konudur. Tarımsal faaliyetlerimizin 
hedefe ulaştırıcı en önemli safhası, tarım ürün
lerinin pazarlanması safhasıdır. Ürünlerin de
ğerlendirilmesinin teknolojik ve ekonomik iki 
yönü vardır. Teknolojik yönü; ürün ile ilgili 
muhafaza, ulaştırma, standardizasyon, amba
lajlama ve depolama gibi hususları; ekonomik 
yönü ise, üretim, tüketim, fiyat politikası iç ve dış 
pazar araştırmaları, gibi konuları kapsamak
tadır. Bu faaliyetlerin tarımsal kalkınma amaç
larına yöneltilmesinde Tarım Bakanlığının 
hizmet yeri büyüktür. Pazarlama hizmetle
rinin amacı her şeyden evvel üreticiye emeği
nin gerçek değerini sağlamak olmak lâzımgelir. 
Diğer taraftan Ortak Pazar camiasında yer al
mış memleketimizin: tarım politikasının,' Türk 
çifçisimn koruyucu ve Ortak Pazar şartlarına 
intibakın* sağlayıcı çalışmaları içinde, pazarla-
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ma hizmetinin ehemmiyetle ele alınması iktiza 
eder. 

Tarımsal faaliyetlerin araştırma, yayın, üre
tim, mücadele, donatım safhalarından sonra 
netice alıcı ve değer buldurucu pazarlama ça
lışmaları maalesef, Tarım Bakanlığı bünyesinde 
özlenen seviyeyi almış değildir. Üçüncü înönü 
Hükümeti zamanında, Bakanlığın kendi bünye
sinde müesseseleri eliyle pazarlama çalışmala
rına önderlik yapmak üzere girişilen gayretle
rin, Dördüncü Koalisyon Hükümeti taraf ın-

•dan devam ettirilmesinin Türk çiftçisinin ya
rarına bir hizmet olacağına işaret etmek isteriz. 

Geleneksel ihraç mahsullerimiz dışında yeni 
mahsûller pazarlaması gayretleri veya dış pa
zarlar isteklerine uygun mahsûller yatiştirilmesi 
bu Bakanlığın çalışmaları içerisinde yer alma
lıdır. istikrarlı bir fiyat politikasının takibin
de zirai ürünlerin üretici emeği karşılığında 
değer bulması; bu Bakanlığın üretici yanında 
yer almasiyle mümkün olacaktır. Fındık, tü- I 
tün, çay, naranciye gibi geniş üretici kütleleri
nin yaşama şartlariyle ilişkin mahsullerizde 
Tarım Bakanlığı, değişik ekonomik görüşler içe
risinde gerçekleri müstahsil lehine savunan, ye
tiştirilmesini kendi eliyle öğrettiği ve teşvik et
tiği mahsullerin değer pahasına satılmasının ıs
rarlı takipçisi olmalıdır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu arada aktüel 
olan bir konuda Sayın Tarım Bakanının dikka
tini çekmek istiyorum. 

1965 Mayıs ayı çay kampanyasının açıldığı 
son günlerde Rize ve Trabzon illerinde yaş çay I 
yaprak mubayaasına ait kanun ve talimatname I 
politik mülâhazalarla ve bizzat Sayın Tekel I 
Bakanının asla tasvibeylemediğimiz tutumu ne- j 
ticesi uygulanmak itsenmekte; yaş yaprakta I 
kalite aranmaması şeklinde çay bölgesindeki son I 
gezilerinde verdikleri emir ile millî çay mah- I 
sülünün istikbali tehlikeye sokulmak istenmek- I 
tedir. Yaş yaprak mubayaasına ait kanun ve I 
talimatın kalkınma plân ve hedeflerine böyle bir I 
davranışla, çay konusunda ihtisas sahibi ola- I 
rak bölgede görevli elemanların ikazlarını I 
dinlemeden, yaklaşan seçimler dolayısiyle ça- I 
ym bir taviz metaı yapılması sorumluluk anla- I 
yışı ile asla kabili telif değildir. I 

Çayın yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ile gö- I 
revü Sayın Tarım Bakanının bu konuda âcil I 
müdahalesini beklemekteyiz. Konuyu tetkik ede- I 
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çeklerine ve müspet bir sonuca bağlıyacaklarına 
inanmaktayız. 

Arkadaşlarım; 
Tarımsal kalkınmaya etkili olan anaürünle-

rin fiyatlarının, tarımda stabiliteyi şağlıyacak 
sakilde Devlet tarafından tesbit edilmesi ve des
teklenmesi gerekmektedir. Ancak bu suretle 
Kalkınma Plânımızda öngörülmüş olan üretim 
plânlarının tavsiyo edilmesi ve uygulanması 
mümkün olur. Kalkınmayı destekleyici mahiyette 
anaürünlerin tavan ve taban fiyatlarını tesbit 
ederek ve üreticiyi büyük fiyat değişikliklerinin 
ortaya çıkaracağı rizikolardan korumak zaruri
dir. Bu yolla, tarım ürünlerinde uzun vadeli fi
yat istikrarına ve dış piyasa ile rekabet edile
cek fiyatlara ulaşılmasına çalışılmalıdır, istikrar
lı ve geçerli bir fiyat politikası tarımın muh-
tacolduğu başlıca garanti ve teşvik unsuru'dur. 

^Fiyatların zamanında ilân edilmesi ve zaruret 
duyulmadıkça sık sık değiştirilmemesi şayanı ar
zudur. Ürünlerin iç ve dış piyasa taleplerine gö
re hangi bölgelerde ve ne miktar üretilmesi ge
rektiği; iç istihlâkimiz ve dış pazarların ihtiyaç 
ve talepleriyle dengeli bir üretim temposunun 
varatılması istikametinde çalışmaların büyük bir 
önem taşıdığına bilhassa işaret etmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hastalık ve zararlıların sebeboldukları ortala

ma % 20 gibi yüksek bir orandaki mahsul kay
bını asgari seviyeye indirmek, zirai üretimin 
Kalkınma Plânımızda öngörülen seviyeye ulaş
masını ve aynı zamanda ihraeedilme niteliğinde 
sağlamak görevi, Zirai Mücadele ve Zirai Karan
tina Genel Müdürlüğünün, ekonomik önemi haiz 
hastalık ve zararlıların memleketimiz ekolojik 
şartlarına göre en müessir ekonomik mücadele 
metotlarını araştırma yolu ile kısa zamanda bul
mak ve neticeleri biran önce pratiğe intikal et
tirme çalışmalarına hız verilmelidir. Bu maksat
la kurulan zirai mücadele enstitülerinin daha 
verimli ve müessir faaliyetlerini temin için ge
rekli lâboratuvar, malzeme ve tesislerle yeteri 
formasyonda araştırıcı niteliğinde teknik eleman 
temini konularına önem verilmesine işaret et
mek isteriz. 

Mücadelede kullanılan ilâçların insan sağlı
ğına olan menfi tesirlerini izale edecek ölçü ve 
dozajların bulunması, düşük maliyetle mücadele 
yapılması, fizikî ve kimyevi mücadele metotları* 
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.ora halkımıza öğretilip, benimsetilmesi çalışma
ları geliştirilmelidir. Çeşitli mücadele hizmetleri
nin uygun inkişafı bakımından motorlu vasıta 
ve teknik eleman ihtiyacını karşılıyacak ölçüde 
bütçede imkânlar görememekteyiz. Bu yönden 
Genel Müdürlüğün gelecek yıllarda takviyesini 
temenniye şayan buluruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Devlet Üretme çiftlikleri tarımsal kalkınma- ' 

mızda genel olarak örneklik ve öğreticilik yönün
den çok faydalı olmuşlar; bu meyanda sosyal ba
kımdan da çevrelerine geniş hizmetlerde bulun
muşlardır. Teknik ziraat usullerinin ilk deneme
lerinde tecrübeler bu çiftliklerde yapılmakta ve 
elde olunan müspet sonuçlar yine bu çiftlik
lerde çiftçilerimize anlatılmaktadır. Modern zi
raat alet ve makinalarmı kullanma, bakım ve ta
mirlerinin nasıl yapılacağı, teknik ziraatin nasıl 
olacağı hususları, çiftlikte çalışan sürücü ve iş
çilere tatbikî olarak gösterilmek suretiyle tahsili 
oîmıyan bu kimselerin kalifiye eleman olarak 
yetişmeleri sağlanmaktadır. Bitkisel üretim ma
teryali ile hayvan damızlıkları ihtiyacını karşı
lama çalışmaları başarılı sonuçlar ve inkişâflar 
kaydetmektedir. Prodüktif çiftçi için faydalı ve 
mevcudiyetlerinin zaruretine inandığımız D.Ü.Ç. 
leri tarımsal kalkınmamızda daha uzun yıllar 
önemlerini muhafaza edeceklerdir. 

D.Ü.Ç. leri Genel Müdürlüğünün daha ar
zulu ve geniş imkânlarla çalışabilmesi için, 440 
sayılı Kanun gereğince normal yollardan geçe
rek hazırlanan kanun tasarısının biran önce ger
çekleşmesi şayanı arzudur., Varlıklarına daha 
çok zaman ihtiyaç duyulacak bu işletmelerin, bu 
tasarı kanunlaştıktan sonra çiftçi ve köylü hiz
metlerinde daha yararlı müesseseler olacağına 
inancımız tamdır. 

Muhterem arkadaşlar; hayvancılık politikası 
üzerinde kısaca malûmatta bulunmak isteriz. 

îyi ve üstün vasıflı damızlık, yeter derecede 
(beslenme, rasyonel bir şekilde Devlet ve özel sek
törün organizasyonu, maliyet esasına dayanan is
tikrarlı ve hattâ teşvik edici bir fiyat politikası, 
iç ve dış pazarların isteğine göre bir sistemin 
kurulması ve nihayet memleket ekonomisinde 
oynadığı role göre önem verilerek bu sahadaki 
çeşitli ihtisas dallarının ileri sürdükleri fikir
lerin benimsenmesi, hayvancılık alanında bir 
rfncirüı halkaları gibi birbirine bağlı hayati 
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problemlerdir. Avrupa Ortak Pazar Birliğinin 
bir üyesi olarak, büyük nüfus çoğunluğunu ba
rındıran bu manzumede hayat seviyesinin yük
sek oluşu, beslenme bakımından hayvansal ürün
lerimize karşı talebi artıracaktır. Hayvansal 
ürünlerimizi dış pazarların arzuladığı kaliteye 
çıkarmak, serbest pazarda iyi fiyat temin ederek 
memlekete döviz kazandırma bakımından elzem
dir. Hububat ve hayvan mahsulleri fiyatları ara
sındaki muvazenesizlik, hayvancılığın inkişa
fına menfi istikamette etkili olmaktadır. 

Birçok memleketlere nazaran, hayvancılık 
bakımından daha geniş imkânlara sahibolmamıza 
rağmen bu sektörde birçok teknik ve ekonomik 
hatalar içerisindeyiz. Hayvancılığımızın inkişafı 
için istikrarlı bir politika yürütecek organizas
yonu kurarak, ihtiyacımıza yetecek adedde tek
nik eleman ve mütehassıs yetiştirmek bu ele
manları görev yapabilecek refah seviyesine ulaş
tırmak ve halkımızın eğitimine önem vermek 
şarttır. 

Arkadaşlarım, bilimsel ve pratik sahalarda 
çalışan kimseleri, birçok meslekleri kısaca her 
şahsı ilgilendiren çalışmalariyle, 40 yaşına basan 
Meteoru1 oji Genel Müdürlüğümüz ileri memle
ketlere nazaran, genç olmakla beraber bugünkü 
seviyesiyle memnuniyet verici bir durumdadır. 
Memleketimiz savunmasiyle ilgili birçok sahalar
da yüklenmiş olduğu görevleri yanında, beynel
milel vecibelerini yerine getiren ayrıca bütün 
yatırımlarda ön çalışmalar arasında meteorolo
jik bilgilere müracaat edildiği yüksek malûmu
nuzdur. 1960 yılında 89 iklim ve 300 kadar yağış 
istasyonumuz varken, bugün 319 iklim ve 965 
yağış istasyonumuz vardır. Bu şebekenin Türki
ye ziraati bakımından yeterli olmadığı, fenolo-
jik rasatların artırılması gerçeği karşısında, ye
ni istasyonların açılması şarttır. Hava tahmin
lerinin çiftçiye ve tarım teşkilâtına iletilmesi 
için kurulan Meteorolojinin Sesi Radyosunun 
neşriyatı yeniden tesis edilecek alıcı merkezler 
vasıtasiyle zamanında çiftçiye intikal ettirilmeli
dir. 1937 yılında çıkarılmış 3127 sayılı Meteoro
loji Teşkilât Kanununun yeni şartlara cevap ve
recek şekilde değişikliğe tabi tutulması şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, 

Tarımla ilgili çok değişik alanlarda yapılacak 
bilimsel ve teknolojik araştırmalar vasıtasiyle 
tarım ürünlerinin artırılmasını, çeşitlendirilmesi-
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ni, ıslahını, zayiatın önlenmesini ve en uygun 
şekilde değerlendirilmesini sağlama faaliyetle
rinde yardımcı olma çalışmalarına bilhassa önem 
verilmelidir. Modern tan m, bilimsel- araştırma
lara istinadeder. Türkiye'miz gibi gelişme halin
de ol'an ve çeşitli tarım problemleriyle karşı kar
şıya bulunan bir memlekette; problemlerin hal
linde tarımsal alanda yapılacak • araştırmaların 
önemi çok büyüktür. Mevzuat yönünden, araş
tırma personelli yetiştirmek bakımından ve araş
tırma 'hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi zaru
reti üzerinde ısrarla durmaktayız. 

Tarımın her dalında yen'i bilgi, teknik, metot 
ve vasıtaların tarımla uğradan, üretici ve ima
lâtçılara öğretilmesini, devre şartlarına en' uy
gun tarımsal metot ve tekniklerin betiimsetilmesi-
ni; uygulamasının temin ve neticede onların ha
yat seviyelerini yükseltmede yardımcı olmak 
için tarımsal yayım 'konusu üzerinde gerekli ti
tizlikle durmak icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gıda ve beslenme politikamızın tâyin ve uy

gulamasında halen sorumlu bir birim yoktur. 
Mehtap raporunda da teklif edildiği üzere, gıda 
ve beslenme konusunda esas görev sorumluluğun 
tarımsal üretimle ve ürünlerin değerlendirilme
siyle »görevli bulunan Tarım Bakanlığına veril
melini ve bu konunun biran önce geliştirilmesini 
uygun mütalâa eylemekteyiz. Tarım Bakanlığı 
bünyesinde kurulmuş bulunan gıda ve beslenme 
ünitesini, bu işin nüvesi halinde başlangıç ola
rak görmekteyiz.. Halkımızın büyük bir kısmı 
yeteri gıda alamamakta;, ayrıca nüfusumuzun 
% 3 oranında artması muvacehesinde beslenme 
problemimizin memleketimiz için taşıdığı ağır
lık ve önem kolayca anlaşılabilecek durumda
dır. İlgili bakanlık ve müesseseler arasında ge
rekli koordinasyon sağlanarak Türkiye'mizin 
belirli ve yeterli beslenme politikası artık tesbit 
edilmelidir. • 

Arkadaşlarım; 20 Temmuz 1964 tarihinde İs
viçrelilerle Süt Kurumumuz arasında varılmış 
bir Anlaşma ile Kars ve İstanbul illerimiz'de üç 
yıld'a tamamlanmak üzere kurulacak süt tesisle
ri, Adana ve İzmir illerimizde kendi imkânları
mızla kuracağımız tesisler süt ve sütten mamul 
maddelere karşı olan ihtiyacımızı karşılıyamıya-
caktır. Bunlara ilâveten, Karadeniz ve Marmara 
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bölgesi ile etüd edilecek diğer bölgelerde süt te
sislerinin biran önce kurulabilmesi çalışmaları* 
nın önemine işaret etmek isteriz. 

Atatürk Orman Çiftliğimizin son - yıllarda 
rasyonel ve plânlı bir çalışmanın hamlesi içinde 
bulunduğunu memnuniyetle müşahede etmekte
yiz. Bu arada çiftlikte henüz kullanılmıyan bir 
kısım arazinin süratle ıslahına gidilmesini te
menniye şayan görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Topraklarımızın ne türlü faydalanmaya tah
sisi konusu, üzerinde büyük bir önem ve has
sasiyetle durulması lâzımgelen millî bir dâva
mız haline gelmiştir. Bu dâvamızın halli ilmî, 
teknik etütlere ve araştırmalara dayanmak su
retiyle vücuda getirilecek hususi mevzuat ve 
teşkilât sayesinde mümkün olur. Bunun için, 
ileri memleketlerde takibedilen metot Ve pren
siplerden ilham almamız, faydalanmamız isa
betli olur, İlk önce bütün memleketin toprak 
haritaları yapılmalı; bundan sonra, bir taraf
tan toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaç
ları diğer taraftan da, tabiatın şartları ve im
kânları göz önünde tutularak arazi tetkik ve 
tasnif edilmeli ve böylece topraklarımızdan fay
dalanmanın esasları ve plânları ortaya konma
lıdır. Hangi çeşit arazinin hangi çeşit kültüre 
elverişli olduğu gerçeği, ilmî araştırma ve etüt
lerle tesbit olunmalıdır. Memleketimizde her 
şeyden önce toprak haritalarına ve detaylı su
rette belirtilecek arazi klasifikasyonuna ihtiyaç 
vardır. Halen memleketimizde tarım, otlak ve 
orman sahalarının hudutlarını kesin olarak 
göstermek mümkün değildir. Bu hudutlar za
man içinde devamlı değişikler arz etmektedir. 
Ancak, bu konudaki operasyonlarda, yapı
lacak hataların tashihi çok güç ve hattâ bâzı 
ahvalde gayrimümkün olması dolayısiyle, mil
lî bir sorumluluk tazammun ettiğini göz önün
de tutarak temkinli ve ihtiyatlı bulnnmak za
ruretine inanmaktayız. C. H, P. Grupu olarak, 
ormancılık politikası gayelerinin gerçekleştiril
mesinde istikrarı sağlamak ve hayatî bir ejıenı-
miyet taşıyan orman dâvamızı her türlü sübjek
tif ve politik tesirlerden azade kılmak ve orman
cılığı millî ekonomimizde ye millet hayatımız
da önemli fonksiyonları ile aktif bir hale getir
mek amacını taşımaktayız. Orman politikası 
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ve mevzuatının takibettiği gayrimüstakâr seyir, 
teknik ve rasyonel, ormancılığın uygulanması 
için ilk şartı teşkil eden şaha emniyetini sağ
layamamış, ve ormancılık hizmetlerinin yürütü
cüsü olan ormancılık teşkilâtının ilmî ve teknik 
esaslar dairesinde gereği veçhile vazife görme
sine de imkân ve zemin bırakılmamıştır. 

Anayasada yerini ve ifadesini bulan prensip
lere, riayet. edilmek şartiyle fiilen ve ilmen or
man olmaktan çıkmış, orman bütünlüğünü boz-
mıyan ve daha verimli kültüre tahsis edilmiş 
bulunan yerlerin orman rejimi dışına çıkarıl
ması, orman halk münasebetlerinin tanzimi ba
kımından orman içinde ve kenarında bulunan 
vatandaşlarımız konusu üzerinde önemle durul
malıdır. 

Üçüncü İnönü Hükümetince 18 . 9 . 1963 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulan ve halen Geçi
ci Komisyonda müzakeresi tamamlanan 6831 sa
yılı Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının, Yüksek Meclis
lerden bu dönem biran önce çıkmasını arzula
maktayız. 

Ormanların önemi, her gün biraz daha anla
şılmasına, ormancılık hizmetlerinin her gün bi
raz daha artmasına rağmen orman ve ormancı
lıkla ilgili konular bir yandan süratle gelişen 
tarım teşklâtı yanında tek bir Bakan tarafından 
güçlükle idare edilmektedir. 18 . 9 . 1963 gün 
ve 6/2232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname
siyle, tarım hizmetlerinin en verimli şekilde ifa
sını incelemek maksâdiyle teşkil edilen ilim he
yetinin yaptığı araştırma sonunda «Orman Ge
nel Müdürlüğünün değişen şartlar, artan ihti
yaçlar ve ortaya çıkan ciddî ve büyük problem
ler karşısında, kuruluş bakımından ele alına
rak daha etkili ve daha verimli hizmet görebile
cek bir düzene sokulabilmesi için yeniden teş
kilâtlanmasına ihtiyaç» duyulmuş ve ormancı
lık hizmetleriyle ilgili üç. genel müdürlüğün ku
rulması teklif olunmuştur. Devlet Personel Da
iresi Başkanının Başkanlığında kurulan bir ko
misyon. da müstakil bir Orman Bakanlığının 
kurulmasının uygun olacağını belirtmiş bulun
maktadır. Millî Birlik Hükümeti zamanından 
bu yana üzerindeki çalışmalar kemâl bulmuş, 
memleketimiz icapları ve ilmî heyetlerin incele
meleri' sonucu olarak Orman Bakanlığının ku-
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rulması zaruret halini almıştır. Gerek 4 ncü 
Koalisyon Hükümetinin programının okunması 
ve gerekse 1965 yılı ikinci Bütçe tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundaki müzakeresi sırasın
da siyasi partilerin tabiî ve bağımsız üyelerin 
Orman Bakanlığının kurulması hakkındaki be
yanları ; konunun, kuvveden fiile çıkmak üzere 
olduğunun bir işaretidir. Temennimiz, Orman 
Bakanlığının biran önce kurularak teşkilâtın 
daha verimli müessir ve olumlu çalışmalarına 
imkân verilmesidir. 

Orman politikasının esası; bir taraftan mev
cut ormanları korumak, geçmiş kayıpları telâfi 
için yenilerini yetiştirmek ve diğer taraftan ih
tiyaçları karşılamak unsurları ne kadar çok den-
gelenebilirse o ölçüde başarısı da artar. Orman
larımızın teknik bakımı dolayısiyle maden dire
ği, selüloz ve diğer sahalardaki hasep ihtiyacı
nın memleket dâhilinden karşılanması etütleri 
tamamlanmış, istihsal ve nakil plânları da yapıl
mıştır. Çaycuma, Muğla ve Doğu - Karadeniz-
deki selüloz ve graft kâğıdı tesislerinin ham
madde ihtiyacının yurt içinden temini etüt ça
lışmaları başarıyla sonuçlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
iftiharla kaydetmek isteriz ki, Tarım Bakan

lığı camiasında ciddî bir sorumluluk anlayışı 
içinde çalışan ziraatçi, ormancı ve veteriner uz
man ve yardımcıları yıllardan beri güç ve ağır 
şartlar altında maddi ve mânevi mahrumiyetler 
içinde kutsi yurt görevlerini en iyi şekilde ba
şarmaya çalışmaktadırlar. Faaliyet sahalarının, 
güç sorunlarının yerine getirilmesi bu olağan^ 
üstü güce verilecek değerle devam edebilir. 
Bakanlıkta uygulanan yevmiye, ücret ve maaş 
şeklindeki farklı tatbikatın biran önce düzeltil
mesi ve mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara 
avantajlar sağlanması, iş randımanını artırmak 
yönünden radikal tedbir olacaktır. Bir çoğu 
mahrumiyet bölgelerinde çalışan Bakanlık hiz
metlilerinin çocuklarını okutmak hususunda, 
diğer bâzı meslek teşekküllerinde görülen gerek* 
li tedbirlerin biran önce alınmasında fayda gör
mekteyiz. 

Arkadaşlarım, başarılı çalışmaları, gelecek 
nesillerin şükranlarına mazhar olacağına inan
dığımız Bakanlık camiasında hizmet alan arka
daşlarımıza takdirlerimizi arz eder, bu bütçe* 
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nin aziz Türk Milletine, Tarım Bakanlığımıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, C. H. P. Mec
lis Grupu adına hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Haydar Özalp, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA HAYDAR ÖZALP 
(Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
di üyeleri; Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Adalet Partisinin görüş ve temennilerini belirt
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bugünkü Türkiye'
miz, millî ekonomisinin dayandığı gelir kaynak
ları ve halen içinden bir türlü sıyrılamadığımız, 
toplum düzeni ile her şeyden önce bir ziraat 
memleketidir; ve öyle görülüyorki, Türkiye'de 
millî gelirin % 50 sini sağlıyan tarım sektörü 
daha uzun yıllar ekonomimizin temeli olmaya 
devam edeeek ve geliştirilebildiği nisbette mem
leketimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına 
hizmet edecektir. 

Sevgili arkadaşlarım; bugün içinde yaşamak
ta bulunduğumuz şartlar bu olduğuna göre, ta
rım sektörümüzün çözüm bekliycn bir sürü me
selelerine süratle eğilmekten ve bunları biran 
önce halletmekten başka çıkar yolunumuz yok
tur. 

öte yandan, senelerin verdiği tecrübeler gös
termiştir ki, Hükümetler diğer hizmet bekliyen 
sektörlerimiz dışında verebildikleri mahdut ve 
dar ölçülü bütçelerle beklenilen hizmetleri olum
lu ve yeterli derecelerde yapamamakta ve arzu
lanan hedeflere ulaşamamaktadırlar. Halledil
meleri; para, pul dışında bulunan veya temin 
edilegelen bu dar imkânlar içinde birazcık gay
retlerle yapılmakta; her zaman yapılabilmesi 
mümkün olan bir sürü hayati konularımız, da, 
bilmem her ne hikmetse, bir türlü ele alınma
makta ve seneler boyunca ikmâl edilegelmek-
tedir. 

İşte, tarım âlemimizdeki beklenilen hamlele
rin temel kaideleri olan bu meselelerin nelter ol
duğunu tahlil ve bunların bugün neresinde bu
lunduğumuzu tesbitte büyük fayda görmekteyiz. 
işi bu açıdan alarak; bütçenin, az veya çok ra
kamlarla ifade edilegelen kritiğini şimdilik bir 
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köşeye itip, tarım meselelerimize girmeye çalı-

.saçağım. 
Muhterem milletvekilleri; kalkınabilmemiz 

için l?üyük hamlelerini beklediğimiz ,tanm âle
mi ; hizmetlerinin görülebilmesi için yeterli ve 
olumlu bir kuruluştan, organize bir teşkilâttan 
mahrum bulunmaktadır. Bu sebeple; tarım sek
töründe hizmetler daima aksamakta, rasyonel 
çalışma imkânları olmamakta ve bunların tabiî 
bir neticesi olarak da istihsalde başarı sağla
namamaktadır. 

Buna mukabil büyük ümitler beslediğimiz bi
rinci Beş Yıllık Plân ilkelerinin tahakkuku 
için, tarım sektörünün kalkınma hızından Tarım 
Bakanlığı geniş sorumluluklar taşımaktadır. 
Bugünkü hizmet anlayışı; teşkilât ve kuruluş
ları ile plânın öngördüğü istihsale, tarım sek
törünün yönelemiyeceği gerçeği Plânlamaca da 
tesbit edilmiş; hattâ, birinci Beş Yıllık Plânda 
da buna öncelikle yer verilmiş bulunmakta idi. 
Bu kadar vuzuhla açıklığa kavuşturulan bu ko
nudaki ihmâllerin devam neticesi olan Tanm 
Bakanlığında : 

1. Dağınık kuruluşlar sebebiyle bir koor-
dine çalışma kurulamamakta; eleman, vasıta 
tahsisat kayıpları büyük ölçüde devam etmekte
dir. 

2. Yeni. yeni gelişmeler karşısında mevzuat 
noksanlıkları her geçen gün biraz daha artmak
tadır. 

3. Ayni mahiyette fonksiyonlar icra eden 
daireler arasındaki sürtüşmeler bu fakir Millete 
pek pahalıya malolmakta ve neticede bir seme
re verememektedirler. 

4. İhtisas kadrolarının ilmî kıstaslar ve hu
kukî mesnetler üzerine bir türlü oturtulamama-

smdan doğan keyfî ve politik tasarruflar; hiz
metleri, aksatmakta ve çok zaman bir çıkmaza 
sokmaktadır. 

5. Bakanlık bünyesinde yer alması zaruri 
görülen fakat, bugüne kadar bir türlü formüle 
edilip toparlanamıyan tarım sektörü ile ilgili 
kuruluşların ana bünyeye çekilmemeleri işleri, 
büyük ölçülerde aksatmaktadır. Bütün bunla
rın nedenleri üzerinde uzun, uzun izahlara gire
cek değilim. Yalnız bu konuda neticeleri üze
rinde önemli bulduğumuz canlı misâlleri tatbi
katlardan alarak vermekle yetineceğiz. Zanne* 
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derim sonunda sizleri de bu açık misâller bir 
aydınlığa kavuşturacak, kesin kararlara var
manıza yardımcı olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; bugün memleketimiz
de her hangi bir vilâyeti ele alırsak alalım; gö
rürüz ki, oralarda Tarım Bakanlığının mütead
dit sayıda kuruluşları vardır. Meselâ; Tarım 
Bakanlığının bültenlerine göre orta büyüklükte 
bir ilimiz olan- Samsun'da 22, yine aynı bültende 
işaret edildiğine göre, Kastamonu'da 27 aded 
Tarım Bakanlığının teşkilâtı görülmektedir. 

Bu teşkilâtlardan her hangi birisine varsanız 
size ilk şikâyetleri; vasıta, eleman ve tahsisat 
noksanlıkları olacaktır. Ve hizmetlerin aksama
sını, yürümemesini bunlara bağlıyacaklardır. 
Halbuki bunlardan her birinde iki ile üç aded 
vasıta, asgari beş aded teknik eleman ve her bi
rinin yüksek icarlarla kiraladığı, ambar ve ida
re binaları ile müşterek pekâlâ gördürebilecek-
leri hizmetler için; birer, ikişer ambar, ayniyat 
ve sair idari memurlukları mevcuttur. Bu ve 
buna benzer işler için dünya kadar fuzuli mas
raflarla bir netice almamıyan bu kör dövüşün 
önünde paralar sel gibi akıp gitmektedir. Bâzı 
aynı foffksiyonu icra eden; fakat, kuruluşu baş
ka bir bakanlığa bağlı bulunan (meselâ; Sa
nayi Bakanlığına bağlı pancar mahsulü zararla-
riyle mücadele ve teşkilâtın yine Tekel Bakan
lığına bağlı tütün mahsulü zararları teşkilâtı, 
gibi.) kuruluşlara da zaman zaman, yer yer, 
raslamak mümkündür. Hizmetler arasında sür
tüşmeler bir, aynı mahiyetteki daireler arasın
da ; bir de daha zararlı olarak meselelerin dağı
nıklığı sebebiyle, toplu görüş çerçevesi içine alı-
namıyan bakanlıktaki ayrı, ayrı kollar arasın
da devam eder gider. Bilhassa, bâzı ufak endi
şeler uğruna korunmaya veya yaşatılmaya ça
lışılan meslek taassupları, aslolan dâvaları ve 
gerçekleri de bir köşeye itecek kadar insafsız 
ve zararlı olmak istidadındadır. Darılmasın 
meslekdaşlarım; bu, ezelî bir yaramız, telâfisi 
zor mümkün olan bir kusurumuzdur. Keçiyi ko
rurken tarumar ettiğimiz ormanlarımız, ormanı 
korurken perişan bıraktığımız orman içi köyle
rimiz, daha rasyonel ve verimli neticeler istih
sal etmek mümkün iken ve aşikâr görülürken 
«ormandır» diye ısrarla taassup gösterdiğimiz 
kel fundalıklar, bir taraftan bol ve - kolay im-
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kânlarla istihsale ve istifadeye verilebilecek 
ovalar, topraklar dururken kartal misali ken
dine yükseklerden bir yuva arar gibi «Top-
raksu» yun kel tepelere yönelen ve yöneltilen 
teraslamaları; daha, bu ve buna benzer verile
bilecek çok acı misaller bir diğerini bakanlık 
içerisinde kovalayıp durmaktadır. Biz yılların 
verdiği acı tecrübelerden ders almaz; Türkiye'
yi toprakları, tabiat şartları ve tabiat zengin
likleri itibariyle hissedilen ağırlıklar içerisinde' 
mütalâa ve tesbit etmez; tarım sektörüne ait 
hizmet müesseselerini bunların işaret ettiği isti
kamette toparlamazsak, daha çok limanlarımıza 
bizi beslemek için yanaşacak vapur düdükleri
nin sesini duyma hayalleri ile avunur gideriz. 

Sevgili arkadaşlarım; Tarım Bakanlığı ta
sarruf ve mahrumiyet bölgelerinde ehil ve ihti
sas sahibi kimseleri bulundurmak gayesiyle ih
das ettiği yevmiyeli personel sistemini yürüt
mek ve kullanmak bakımından da hataların ve 
çıkmazların içinde bulunuyor. Türkiye'de mev
cut 4 800 ziraat mühendisinden 1 100 adedi 
Ankara'da vazifeli görünür; geri kalan ikibin 
küsuru da, dörtte üç nisbetinde İzmir, İstanbul, 
Adana, Bursa ve Konya merkezlerinde bulun
maktadırlar. Yevmiyeli personel sistemi de bu
na paralel olarak yürümektedir. Bu durum kar
şısında asıl hizmet bekliyen geri kalmış bölge
lerde, tarım hizmetlerinin nasıl yürütülmekte 
olduğu ciddî bir incelemeye, endişeye ve mera
ka değer bir olay olmuyor mu? Diğer taraftan 
yevmiyeli kadrolarla bir parça olsun gönülleri
ne serinlik verebildiğimiz mutlu kişiler karşı
sında, asıl hizmet merkezlerinde, maddi ve mâ
nevi huzursuzluklar içinde çırpman küskün 
kişilerden gereği kadar hizmetler bekliyebili-
yor muyuz? Şüphesiz ki, cevap bekliyen bu so
rularımız, bu karışık ortam içerisinde bir kar
şılık butamıyacaktır. Ve yine hiç şüphe yok ki, 
plânın öngördüğü tarım sektöründeki hizmetler 
bir yanda uyutulurken, rasyonel çalışma im
kânları bulamıyan Tarım Bakanlığı, diğer yan
da, tarım hizmetlerinin ve teşkilâtının düzen
lenmemesinden mütevellit çaresiz yatacak; öte 
yandan da, bir zaman gelecek, göreceğiz ki; Ba
kanlık, dinlenme ve istirahat kampında bulu
nan ve bugün sayıları 80 olan müşavirlerinin 
sayısı,- keyfî ve politik tasarruflarla alabildiğine 
yükselecek; belki de, 180 i bulacaktır. 
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Sevgili arkadaşlarım; görülüyor ki, dış ülke

lerde etek dolusu paralar dökerek ihtisas, bilgi ve 
görgü sahibi ettiğimiz ve el'an da etmekte bulun
duğunuz elemanlarla, kadrosu mücehhez Tarım 
Bakanlığında, tarım hizmetlerine bir düzen ve
rilememesi ve teşkilâtının şiddetle muhtacolduğu 
bir reorganizasyona girişilememesi sebebiyle 
beklenen neticeler alınamamaktadır. Bütün bu 
aksaklıkların giderilmesi, tarımın memleket eko
nomisindeki yeri ve önemi göz önünde bulundu
rularak Devletin tanın seötründe yapacağı hiz
metlerin neler olacağının tesbiti ve Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtının bu esasa göre düzenlenmesi; 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı içinde yer 
almıştır. Bu sebeple, 1963 yılında Bakanlar Ku
rulu kararı ile reorganizasyona esas teşkil 
edecek olan teklif ve tavsiyelerde bulunmak 
üzere Devlet Plânlama Teşkilâtı, Dievlet Per
sonel Dairesi, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
idaresi Bntitüsü, ilgili fakülteler ve ayrıca lü
zum görülen yerli ve yabancı teşekküllerin de 
işbirliğinden faydalanarak araştırma yapılma
sı için Tarım Bakanlığına yetki verilmişti. Ta
rım Bakanlığı bu yetkiye dayanarak teşkilât 
proje grupunu kurmuş; 4 . 12 . 1964 tarihinde 
de Başbakanlığa hazırlanan raporu takdim et
miş bulunuyor idi. Başbakanlık mevzuata ihti-
yacolunmıyan hususlarınım hemen tatbikata 
intikal ettirilmesini mevzuata ihtiyaç gösteri
len hususlar için de, gerekli kanun ve tüzük 
tasarılarının da süratle hazırlığına girişilme
sini ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını is
temişti. Bu hususlarda bugüne kadar ne gibi 
hazırflıklar yapılmıştır.? 

Mevzuatlarla ilgili olmıyan hususlarda he
men tatbikata geçilebilinmiş midir.? 

Ve reorganizasyon tasarısı üzerinde Sayın 
Tarım Bakanının, Bakanlığa geldiğinden bu
güne kadar ne düşünmekte olduğunu da öğren
mek isteriz, önemle işaret ettiğimiz ıbu nokta
ya kuvvetle eğilmesini de ümitle beklemekte
yiz. Tarım hizmetleri ve teşkilât.nın yeniden 
düzenlenmesi hususları üzerindeki görüşle
rimizi ve temennilerimizi böylece açıkladıktan 
sonra şimdi biraz da, tarımın ve günümüzün 
aktüel konusu olan toprak reformuna eğilece
ğim. 

Toprak reorfmu: 
Bugünün de aktüel konusu olmakta devam 

eden toprak reformu; her devre Tarım Bakan-
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hğı bütçelerinde, hükümetlerin el değiştirmele
rinde, partilerin bir d.ğerini sırasına göne yer
mesinde veya övmesinde, Parlâmento dışında da 
bunu; kimi merak, kimi de, istismar konusu ya
pan birtakım tevekküllerin aç k oturumları. ile 
âdeta günün mavi boncuğu oldu. Kimi kalkar; 
gerçekler ne olursa olsun, bir tarafa itecek, Tür
kiye'de kolayca herkesi toprak sahibi ediverir. 
Bir diğeri; büyük bir safdillik ilerisinde, he
saplar bir taıafa, Türkiye'yi bu-dağılan top
raklarla kâğıt üzerinde refaha kavuşturuverir. 
Bir koca profesör bakarsınız Anayasayı, huku
ku ve demokratlık rejimi bir tarafa itmiş, işgal» 
ettiği kürsüden, «toprak reformu, bir kanun 
ve bir nizam işi değil, bir gecenin karanlığın
da görülecek iştir» diye 'beyanlarda bulunur. 

Muhterem milletvekilleri: Türk tarım sektö
rüne bu şekillerde yazılar bir hazır reçete gibi, 
Türk çiftçisinin her derdine deva niyetine sun
makla devam ettiğimiz toprak reformu konu
sunda, bir kısım insanlar, bir anda sanki Tür
kiye'de melekleşivermiş ve bunların bir kısmı, 
toprak sahiplerinin üzerine, bir kısmı da, top-
raksızlıglarının üzerine şefkat ve sıyanet ka
natlarını germişlerdir. 

Görüyorsunuz ko bu mevzu, memleketimiz
de kâfi derecede işlenmiş ve istismar edilmiş
ti?. 

işin garibi, bu işte işlenen suç ve günahlar, 
günahkârlar aras.nda o kadar çabuk el değişti
riyor ki; suçlusu da, sahnede suç ve suçlu ara
maya «üret edebiliyor. Tamamen maziye gö
mülen eski çalışmaları hesaba katmıyoruz. 1960 
dan bu yana Miülî Birlik Hükümeti de dâhil, 
kurulan dört Hükümetin hepsi de, bütçesinin 
veya ömrünün sonunda birer tasarı ile Yüce 
Meclisin karşısına çıkmışlardır. Bunlardan Mil
lî Birlik Hükümeti, ömrünün, bu işe kifayet et
mediğini söyler. Ama, ondan sonraki Hükü
met Başkanları ve Târ;m Bakanları lûtfetsin-
Her, Meclisıe dahi intikal ettiremedikleri bu işin 
günahını da, sevabını da alsınlar da Yüce Mec
lis de bu vebalden kurtulsun... 

Sevgili arkadaşlarım; 1960 dan 1965 e ka
dar hazırlanan 4 tasarıyı yanyana koyun ve 
tetkik buyurun. Hepsi aynı gerekçe. Yalnız, de
ğişen veya ilâve olunan sadece birkaç madde. 
Üzerinde uzun, uzun çalışma yaptıllarmı ve, 
bunun neticesinde geciktiğini savunanlar neyin-
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ve kimin aşkına bu milleti oyalamakta, kandır- [ 
makta ve avutmaktadırlar? Burada, yeri gel- [ 
misken Sayın Tar.m Bakanından, çoktan bari r 
açık rejimde kapalı, tutulan bir hususu da ay- | 
dınlığa kavuşturmasını riea edeceğim. Muhte- j 
vaları aynı; fakat, bakanlığı iştigal eden siya- i 
silerim ve günün atmosferinin tesirleri altında [ 
ortalığı karıştırmaktan öteye gitmiyen, tasan- j 
lardaki ölçüleri her defasında ayarlıyan; yani, | 
nabızlara göre şerbet veren ve Bakanlıkta bu ı 
işin mütahassısı geçinen bir daimî mahdut kad- ı 
rodan bahsedilir. Acaba bu doğru mu? Sayın E 
Bakan, bir kısım arkadaşlarımızı böyle bir töh- I 
metten kurtarmak, sizin ve bizim için büyük bir [ 
hakşinaslık olacaktır. t 

Muhterem milletvdkilleri; yeni Hükümet es- t 
ki taşarı üzerinde birtakım düzeltmeler yapıpr I 
(bu ışık altında görüşülmek üzere tasarıyı, karma [ 
bir komisyona, Yüce Meclisinizin delâleti ile ha- [ 
vale etmiş bulunuyor. Bu demek oluyor ki, Top- t 
rak reformunun çıkartılmasında Hükümet ka- l 
rarlıdır. Bunun için Bakanlık elbette bâzı hazır- j 
lıklar yapmış veya yapmaktadır. Meselâ, taran I 
hizmetleri vo teşkilâtının yeniden düzenlenmesi | 
mevzuunda uzun çalışmalar yapan Bakanlık için
de yetkili bir komisyon, toprak reformunun tat- [ 
bîkatı ve yürütülmesi bakımından Topraksuyu 
bu işte yeterli görmekte ve toprak reformunu [ 
Töpraksuyun tatbik etmesini öngörmekte idi [ 
Buna göre de, «Toprak Su Teşkilâtının, Tarım [ 
Bakanlığından ayrılmasını doğru bulmamakta | 
idiler. Bizler de, bu ilim heyetinin görüşüne ilti
fat-ederek, Toprak Suyun »Köy işleri Bakanlığına i 
bağlanmasını, eski Hükümetin Bütçe Komisyo- [ 
nunda uzun uzun tenfeid etmiştik. Devam eden |i 
bu hal karşısında Tarım Bakanımız ne. düşün- | 
me'ktedir? Ve toprak reformunu hangi umum f 
müdürlüğe yaptırmak üzere hazırlık içinde bu- J 
Ilınmaktadır?. t 

Toprak reformu hakkında görüş ve temenni- | 
lerimizi ileride müzakere safahatında arz edece- ; 
ğimiz için, muhteviyatına girmek istemiyoruz. [ 
Yalnız, cereyan eden politik olaylara bu kadar t 
değinmekle iktifa edeceğiz. j 

Tarım sektöründeki insan iş gücü problemi : I 
Muhterem milletvekilleri; toplumumuzun zi- I 

raat sektöründe karşılaştığı ciddî problemlerden | 
ıbiri de, her geçen gün ağırlığını biraz daha his- f 
settiren ziraatteiki irisah iş gücü fazlalığıdır. Top 
rak reformunun anaf elşçfeşini ©adese, toprak da-
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ğıtımına bağlıyan en, doktiriner sosyalistler biİÂ" 
ziraatıteki iş gücü fazlalığının Türkiye'de ilerisi 
için tehlikeli bir hal olacağından endişe ile bah
setmektedirler. Bugüne kadar olageldiği gibi, 
bir kısım vatandaşları sadece Almanya ye sair 
iş merkezlerine göndermekle bu dâvanın halledi
lebileceğini düşünmek veya buna benzer palya-
tif tedbirlerle bu işe bir çâre bulacağımızı san
mak bizi avunmak siyasetinden öteye götürmıye-
cdktir. 

Yine ziraat, sektöründeki fazla iş gücüne kar
şı, toprak reformunun da, bir antitez olarak kulr-
lanıiması, mevcuçLolduğu iddia edilen ziraate el
verişli 24 milyon hektar araziye karşı, 24 milyon. 
ziraat nüfusunun karşılaştırılması pek gülünç 
vo iptidai düşmektedir. 

O halde, vakit kaytoetmeden ziraat sektörün
de yığnak yapan bu insan iş gücüne, bir şey dü
şünmek, yeni iş merkezleri, iş sahaları bulma* 
mecburiyetiyle şu anda karşı karşıya bulunmak
tayız. Bu nüfusu sanayie aktarmaktan başka 
çıikar yolumuz da yoktur, deriz. Bunun için çare 
olarak düşündüğümüz bir hali arza çalışacağım. 
Bu «Ağrendüs projesi» diye adlandırılan ve bu
gün birçok memleketlerde uygulanan bir .tatıbi-
kattıi'. Ziraat endüsttürüsünün başlangıçlarını 
birleştirerek özetliyen bu proje, bizim, gibi, kökü. 
ziraate bağlı olan memleketler için, ziraat en
düstrisi kurulmasına öncelte tanımaktadır. Ta
mamen ham maddesini ziraa.tten alacak olan- bu 
endürıtri, iş gücünde ziraat sektörleri civarında 
kurulacağı için gücünü oradan alacaktır. Bu en
düstri, büyük şehir merkezlerinde sanayii kur
tarıp, küçüik ziraat ünitelerini; yani,, köylerin bir 
kaçının bir arada toplanabileceği bir merkezde, 
bu tesislere vücut vermeyi esas almaktadır. Bir 
köydeki çiftçi ailesini düşünelim: Asgari hesap
larla bu 6 veya 7 nüfustan az değildir. Üzerin
de çiftçilik yapmakta olduğu toprak, bugünkü 
şartlarımızda bu aile içerisindeki fertleri bütün 
çalışma ve çabalara rağmen besliyecek ve baka
cak bir durumdan öteye gidememeiktedir. 

Bu duruma göre, 4 - 5 ve bazan 8, 10 köyün 
merkezlerinde kurulacak ağrendüs sanayi mer 
(közlerinde bu ailelerin toprağın besliyebileceğin-
den artan fertleri çalışacak ve yine bunların ak
şamları sofraları başında bulunmaları imkân da
hiline girecektir; ve, müşterek kaynıyan kazan
da da hiçbir fuzuli masraf ihtiyar etmeden bu 
endüstride çalışanlar da karınlarını doyurabile* 

^ 5 9 & ~ 
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çeklerdir.. Bu. sistem, tarımda kıymetlendireme^ 
diğimiz için çok zaman yok pahasına elden çı
kartmak zorunluğu ile karşı karşıya kaldığımı?; 
istihsallerimizin ayağımızda kıymetlendiril meşi
ni temin edebileceği gibi, her yıl binlerce kişinin 
köylerden çalışmak için gittiği büyük şehirlerde, 
gecekondular meydana getirmeleri de önlenmiş 
olacaktır. Bu problemin bu sistem içinde halli, 
Türkiye'de gecekondu dâvasının çözümünde bü
yük mikyasta yardımcı olacaktır. 

Bütün bunların dışında, köyün bu merkez
lere olan yolları onarılacak ve buralarda tesis 
edilecek sosyl müesseselerle Türk köylüsü, me; 

deniyetten bugüne kadar nasibdar kılmmadığı 
bir kısım hissesini alabilecektir, düşünülen ag-
rendüs merkezleri; daha çok âmme hizmeti ni
teliğini kapsadığından dolayı ve kazançtan üs
tün seviyede bulundurmayı gerektiğinden bu te-' 
şebbüsü özel sektörden bekliyemeyiz. Ancak, bu
günün şartları içerisinde muvafık mütalâa edi
lirse, köy kalkınmasını Devlet olarak ele almak 
ve yürütmek mecburiyetindeyiz. Devlet üretme 
çiftliklerine vereceğimiz yeni bir istikametle bu 
agrendüs merkezlerinin nüvelerini buralarda da
ha kolay kurabiliriz. Bugün Devlet üretme çift
likleri, bulundukları durumda etraflarına ışık 
vermiyen bir kör kandil gibi, civarları için se
vimsiz ve arzu edilmiyen kuruluşlar halindedir
ler. Bunların bu suretle bu sevimsizlikten kurta-
nlıp, etraflarına daha yararlı olmalarını da bel
ki bu sayede sağlıyabiliriz. Bu çiftlikler bugün 
feadece birer kâr müessesesi olarak düşünüldü
ğünden, âmme yararına olan hizmetlerde de ev
velâ kâr, sonra hizmet esası ele almıyor. Bunun 
•güzel bir misali, maliyoti 50 kuruş civarında 
olan tohumlukların 100 - 110 kuruş civarında 
çiftçiye intikal ettirilmesi yolundaki çiftçiye gös
terdiği anlayışsızlıktır. 

Civarları ile olan yardımlaşma ve sosyal mü
nasebetler de bu görüş içinde yürütülmektedir; 
vo etraflarına bu bakımdan ışık tutamamakta-
dırlar. Bunun için Tasladığım ve sonunda çok 
üzüldüğüm bir hâdiseyi nakletmek isterim. 

Bir gün bu çiftliklerin birisinde tetkik se
yahati için gelmiş olan Hükümetimizin davet
lisi bir İsrail ziraatçi grupu ile karşılaştım; 
müessesede gördükleri sosyal tesisleri, ahırları, 
ağılları, yetiştirdikleri hayvan ve deneme bahçe
leri ile çok mükemmel bulmakta idiler. Bun
dan sonra civar köyleri de gezmek istediler. Ben 
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de bu arzularına katıldım. İnanın sevgili arka
daşlarım, hemen çiftliği hudutlıyan tel örgülerin 
100 metre civarında Tasladığımız köylüve ait 
otlıyan inekler biraz evvel çiftlikte gördüğümüz 
montofon sığırların gözümüzü almış olmnsmdan 
olacak, keçi büyüklüğünü geçmemekte idi. Kağ
nıların teşkil ettiği nakliye kervanları, tarlayı 
sürme yerine sadece çizen karasapanm verdiği 
intiba çok acı idi. Köylülerin hiçbirinden çift
lik hakkında sordukları sorulara doğru, dü
rüst de cevap alamadılar. Hattâ, çiftlik hu
dudunun burnuna sabanını dayamış, kamlumba-
ğa sırtı gibi nasırlaşan avuçlarını oğuşturan bir 
vatandaşın cevabı, ayrıca biraz düşündürücü 
ve biraz da üzücü idi. 

Devlet, çobanlarımızın koyun otlattıkları; 
bizim, sürüp ekmekte olduğumuz bu arazileri 
alıp çiftlik kurduktan sonra içinde ne olup 
bittiğinden haberimiz yoktur, dedi. Akşam o 
bozkırın ortasında raahtça istirahat ettiğimiz 
müsafirhaneyi ve birçok vilâyetlerimizin bile 
hasretle kalıp kavuşamadıkları konforlu sine
mada seyrettiğim son Avrupa filîmîni düşün
düm. Demek, tek ağacın gölgesine bile tel ör
güler gerisinde hasretle bakan bu komşu köy
lerden bir tek kişi bile buralardan faydalana
mıyor, onlarla münasebetler tesis edemiyorlardı. 

İşte sevgili arkadaşlarım; bu müesseseleri, 
köylerin ortasında birer agrendüs merkezi ha
line getirip, etraflarına daha faydalı bir şekle 
sokabiliriz. Civar köylüler buralarda tesis edi
lecek küçük imalâthanelere, fabrikasyonlara mal
larını verip değerlendiremezler mi? Buralar ci
var köyler için birer iş sahası olmaz mı? 

Köylerin yıllar boyu hasret kaldıkları me
deni ihtiyaçlar kurulmuş veya . kurulacak bu 
sosyal müesseselerden temin edilmez mi? 

Bütün bu hayati meselelerin her şeyden 
evvel memleket realitelerini de dikkate alarak bu 
veya buna benzer durumlara sokulması her 
zaman için mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, gelelim bir diğer ko
numuza. 

Yeni tâbiri ile tarım sektöründen elde edi
len ürünlerin tüketim işine... Bugün Türkiye'de 
birçok otoriteler büyük bir kısım mahsuller 
üzerinde bir üretim probleminden çok, bir tü
ketim problemi ile% karşı karşıya bulundukla-
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rina müttefiktirler. Son senelerde rekoltesi 
anormal şekilde yükselen tütün, fındık ayçiçe
ği ve geçen yıl olduğu gibi çeltik ve zeytin bu
nun canlı birer misalidirler Türkiye ziraatinin 
amacı istihsalde, büyük hamleler yapmakta ol
duğuna göre, mahsullerimizin pazara kadar olan 
kontrollarmı, murakabe ve standardizasyonu-
nu, âmbarlanması hususları Tarım Bakanlığı 
Teşkilâtına bağlı olmalıdır. Bu keyfiyeti', ta
rım hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi konu
sunu inceleyen komisyon da öngörmüş ve ra
porunu bu esasa göre Bakanlığa takdim etmiş 
bulunmakta idi. Buna göre Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile Et ve Balık Kurumunun Tarım Bakan
lığı bünyesinde teşkilâtlanması gerekmektedir. 
Çünkü, gelişen ziraatimiz karşısında fiyat po
litikasının da inisiyatif Tarım Bakanlığmnı elin
de bulunmalıdır. Geçen yıl çeltik mevzuunda 
Toprak Ofisin hatalı tutumu, bu yıl bizi pi
rinç ithaline kadar götürmemiş midir? Eğer ge
çen sene Ofis anlayış gösterip 4 - 5 bin ton pi
rinç mubayaa etseydi müstahsil, bu sene peri
şan olmıyacak ve bu yıl da çeltik ekimi bu 
suretle akim kalıttıyacaktı. 

Yine hububat mubayaasında alt barem fi
yatlarındaki tutum dolayısiyle geçen yıl çiftçi
nin Ofisten kaçması bunun güzel bir misali de
ğil mi? Bunun yanında ziraat mahsullerinden 
bir kısmının ihracatının artırılamaması ve ge
rekli istihsal seviyesine ulaşılmamış olması da 
bir hakikattir. Bu seviyeye ulaşılamamakta en 
mühim sebeplerden birisi; çiftçinin, elde ede
ceği mahsulü kanaatimizce değerlendirmede 
duyduğu endişedir. Bu sebeple diğer birçok 
demokratik memleketlerde tahakkukunu gör
düğümüz,-. hiç değilse plânda, ihracatı en başta 
düşünülen mahsuller için bir baz fiyatın tes-
biti zaruridir. Baz fiyatların tesbit ve tâyini, 
arz ve talep yanında hiç şüphesiz istihsal mas
raflarına da dayanmak gerekir. Bu durum kar
şısında problemin Tarım Bakanlığının vazife ve 
salâhiyeti çerçevesi içerisine girdiği aşikârdır. 
Tarım Bakanlığının bu konuda ciddî çalışmala
ra girmesi ve baz fiyatlarının tâyini ve tatbiki 
yönünden gereken organizasyon mevzuunda 
şimdiden hazırlık yapmasını zaruri görmekte
yiz. 

Savgili arkadaşlarım, 
Dış ticaret muvazenemizdeki açıklığı kapat-
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I mak için büyük bir iyimserlik içerisinde Sayın 
I Başbakan Yardımcısı Demirel'in «yaş meyva vo 
I sebze ihracatını artırmalıyız» temennisiyle Ba-
I kanlığın bugüne kadar gelen tutumunda bir 
I bağdaştırmayı göremiyoruz. Türkiye için bu 

kadar önemli olan bu hayatî konuya biraz plân 
I tatbikatı ile ilgili kısımlara temas ederek eğil

mek isterim. 

Pazarlama konusu ve tarımsal (marketting); 
bu mevzuda da Bakanlık henüz organize bir 
hale gelememiştir. Meselâ; Plâna hazırlık ça
lışmalarına göre yaş meyva ve sebze ihracatı
nın artırılmasını temine matuf tavsiyelerden 
acaba hangilerini tahakkuk ettirilebilmiştir? 
Bu tavsiyelerin başında, kalifiye eleman me
selesi öncelikle yer almış görülmekte idi. Bi
zim bugün gördüğümüze göre, Tarım Bakan
lığı gerek yayın teşkilâtında ve gerekse mar-
kettink hususunda bu yönden plân hedeflerini 
tahakkuk ettirecek bir kadroya kavuşmak şöy
le dursun; hattâ, markettink mevzuunda Al
manya'da ve Amerika'da ihtisas yapmış ele
manlarını bu önemli konuda kullanmıyarak he
men hepsini elden çıkartmıştır. (17 ihtisas ka
zanmış elemandan bugün ikisi marketting de 
çalışmakta bulunmaktadır.) 

Zirai mücadele işlerinin ihracât mallarına 
teksifi plânda öngörülmekte olmasına rağmen, 

i Tarım Bakanlığı maalesef bu hususta da gere
ken anlayışı göstermemiştir. Bir misalle duru
mu açıklamak gerekirse, verebileceğim en gü
zel örnek, bir tarafta ihraçedilebilecek malm 
bulunmadığından şikâyet edilirken, meselâ; 
yalnız şeftalide mallarımızın % 60, 65 i iskon-
toya ayrılmasını gösterebiliriz. Bir milyon 
565 bin şeftali ağacı bulunan şeftali ihracatı 
meselesinde 100 000 şeftali ağacı ilaçlanması 
plâna alınmış olmasına rağmen bunun da an
cak* dörtte biri ilâçlanabilmiştir. Bunda ilâç 
ve vasıtaların zamanında tomin edilememesi en 
büyük rolü oynamıştır. Üzüm ihracatı mev-

I zuunda da ilaçlamanın tam vaktinde yapılama
ması, meyvalar üzerinde ilâç artıklarının kal
masına sebebolmuş ve bu Avrupa pazarlarında 
bâzı partilerimizin reddini icabettirmiştir. Ta-

I rım Bakanlığının ihraç malları mücadelesi üze-
I rinde tek başarılı faaliyeti, İzmir'de mandali-
I nalarda yaptığı Akdeniz meyva sineği mücade-
I leşi olarak gösterilebilir. 
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îhraç için yüksek kaliteli çeşitlerin yetişti

rilmesinde fidan meselesi de önemli bir konr 
olarak yer almakta idi. Plânda bu konımıır 
kredi ve teknik yardımlarla özel teşebbüse bü
yük ölçüde devri derpiş edilmiş görülmesine 
rağmen; Tarım Bakanlığı, bu yönden de his
sesine düşen önderlik vazifesini yapamadığın
dan özel teşebbüs fidanlıklar tesis edememiş bu
lunmaktadır. Tarım Bakanlığı da, plânın ön
gördüğü ölçüde fidan yetiştiremediğinden yeni 
bahçe tesislerinde istenilen seviyeye ulaşılama
mıştır. Çiftçinin, bahçesinin fidan temini silkin
tisi hepimizin malûmudur. Bu hususta fazla 
detaylara inerek bilgi vermeyi zait addetmek-
yim. 

Taze bağ - bahçe mahsulleri ihracatında pi
yasa durumlarını etütdetmek, rakip memleket
lerin malları ile, Türk mallarının durumlarım 
mukayese etmek ve genel olarak bu malların 
akibetleri üzerinde etüdlerde bulunmak; yeni, 
yeni pazarlar bulmak ve buralara Türk malla
rının şevkini sağlamak için yabancı memleket
lerde temsilcilikler ihdası düşünülmüşken, bu 
vazifelerin bir kısmım hattâ tamamını üzerleri
ne almasını düşündüğümüz ziraat ataşelikleri 
meselesi bugüne kadar halledilememiş ve kuru
lamamıştır. Zirai mahsullerin ihracatında plân
da gösterilen seviyeye ulaşılamamasmm en 
önemli bir sebebi olarak da bu konunun dik
katle ele ahnamamasmı görmekteyiz. 

Bu arada yalnız taze meyva ve sebze ihra
catının mühim bir unsuru olan standardizasyon 
mevzuunun ciddiyetle ele alınmış olduğunu be
lirtmek isterim. Bu meyanda plânda; şeftali, 
taze üzüm, narenciyeler elma ve çilek gibi ih
racı düşünülen taze meyvalarımızın Avrupa pa
zarlarına uygun standartları meydana getiril
miş ve bunların başarı ile yürütülmesine baş
lanmıştır. Derhal işaret edeyim ki; bu stan
dardizasyon, Türk Standartları Enstitüsü ta
rafından hazırlanmıştır. .Bu bakımdan sözü 
geçen Enstitüye teşekkür borcumuzu ifade et
meden gcçcm'iyeceğim. Tamamen yeni bir ku
ruluş olan bu Enstitünün Tarım Bakanlığı ile 
bir ilgisi olmadığı da hepimizin malûmudur. 

Plânda ihracatın artırılması maksadiyle der
piş edilen gerek şeftali, gerekse narenciye için 
ambalaj evlerinin hiçbirisi tahakkuk ettirile
memiştir. Bunların sayısı plânda 10 adedola-
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rak görülmektedir. 4 tanesi şeftali 4 adedi de 
narenciyeye aittir. Yalnız 1963 ' Bütçesinde 
mevcudolan ambalaj evlerinden bu yıl bir tane
sinin kurulduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 
1965 de diğerlerinin tahakkuku şüpheli görül
düğünden plân tatbikatı uygulanamıyacaktır 
demektir. Vapurla yapılacak ihracat için so
ğuk hava deposunun yapılamaması, Gemlik 
Projesinin tahakkuk ettirilememesi şeftali ih
racatını düşürmüş ve düşürecektir. Bursa'da-
ki şeftali ambalaj evi de tavsiye edilen mes--
hebe tasviyesi tamamlanamadığı ve parası ve
rilemediği için de doğru dürüst kullanılama
maktadır. 

Binnetice olarak şeftali de ihracatın plânda 
gösterilen noktaya ulaşamamasının başlıca se
bepleri bunlar olmaktadır. 

Taze meyva V€ sebze ihracatının geliştiril
mesinde önemli görülen ve plânda derpiş edilen 
200 aded soğuk hava kamyonları, 100 aded 
soğuk hava vagonlar:, 20 aded soğuk hava va-
puıları gibi taşıt vasıtalarının temini ve bun
ların çalışma plânlarında gösterilen hususları 
datahakkuk ettirilememiştir. 

Buraya kadarki görüşlerimizde meselelerin 
daha çok önemli görülen dış ticaret mevzuu 
üzerinde durduk. Şu noktaya derhal işaret et
mek lâzımgelir ki, ziraat mahsullerinin iç piya
saya satışları ve piyasa hazırlanma durumlam 
•ile, satış usulleri, dış ticaretimizde görülenden 
daha ileri bir seviyede değildir. Taran Bakan
lığının bu konuda da yapacağı mühim işler 
mevcuttur. Çiftçinin piyasa mal hazırlama ye 
satış imkânlarn bakımından tenvir edilmesi 
Tarım Bakanlığının başlıca görevleri arasında
dır. Bu bakımdan Tarım Bakanlığının Türki
ye'yi kapsar umumi bir istihsal programı ta-
'kibetmesi, plânda öngörülen istihsal rakamla-
rr.na erişebilmesi için, geniş ölçüde bölge istih
sal ve pazarlama ekipleri yapması, istihsal ve 
satış kooperatifleri işini kendi bünyesine "al
ması, haller kanunu ve buna benzer kanunların 
çıkarılması hususunda gereken çabayı göster
mesi, müsahsılla birinci derecede ilgili bir Ba
kanlık olarak bunların vazifeleri arasında sa
yılması ieabetmektedir. 

Buraya kadar vermiş olduğumuz izahattan 
Tardım Bakanlığının plân tahakkuku bakmindan 
lüzumlu olan zirai ekonomik problemlerine ge-
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reken anlayışı göstermediği ortaya çıkmakta
dır. Yukarda işaret etmiş olduğumuz meselele
rin çözümüne yarıyacak iyi bir marketink or
ganizasyonun kurulmasını derpiş eden yeterli 
yatırım ve cari masrafların 1965 de bulunma
ması mevcut durumun önümüzdeki devrede de 
büyük bir inkişafa mazhar olamıyacağmı gös
termesi bak mmdan bizleri düşündürmektedir. 
Ümidederiz ki, Tarım Bakanlığı, hiç değilse bu 
devrede Bakanlık bünyesinde zirai istihsalâtı 
düzenliyecek, maliyet masraflarını düşürmeye 
matuf tedbirleri anyacak, verim ve ka'iteyi 
artıracak, çiftçinin mahsullerini iç ve dış pa
zarlara tatminkâr fiyatlarla satışını sağlıyacak; 
ba£, bahçe mahsulleri ihracatçılarına marke
tink teşkilâtının hazırlıklarını tamamlıyacak 
ve etütlerini yapıp, gelecek yıl bütçesinde Yük
sek Heyetinizin karşısına olumlu bir bütçe ile 
çıkma imkânlarını bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Tarımsal plânlama çalışmaları; Plân tatbi
katını sağlıyacak projelerin gerçek ihtiyaçları
mızı karşılıyan verimli yatırımlar olup olmadı
ğı husufiunun tesbiti, Plânlama Dairesinde bir 
veya iki eleman tarafından karara bağlanagel-
mektedir, Bu kadar ihtisas1 aşmış sahalar hak
kında "bir veya 'bir kaç şahsın yüzlerce proje 
üzerinde karar vermesi plân tatbikatı bakımın
dan bizleri endişeye düşürmektedir. Bu sebep
le Plânlama Dairesinde ihtisas komisyonlarının 
kurulmasr. zaruridir. Aksi halde bugün olduğu 
gibi, birçok yatırımlar isabetsiz ve faydasız ol
maya mahkûm" kalır. Bunun acı misallerine 
sık sık şâhidolduğumuz için endişe duymamız 
da normaldir.. Tarım sektöründe yarım kalmış 
yatırımlar görmekteyiz. Bunların devamı, plân 
tatbikatı bakımından endişe verici olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Buraya kadar daha ziyade tarım âleminin 
umumi meselelerine temas ettim; 

Türk tarım sektörünün; umumi ziraat, hay
vancılık, . zirai kredi, zirai mücadele, zirai do
natım, yem sanayii gibi başlı başına dev mev
zuu olan dallarına uzun uzun eğilmek ve bun
ların sayısız meselelerine girmek çok geniş bir 
vakit işidir. Ya7nız bunların önemli ve günün 
konusu olan .kısımlarına kısa kısa temas et
mekle yetineceğim. 
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Umumi ziraatte karşılaştığımız günün en 

mühim problemi; tohumluk ve sunni gübre 
mese! esidir. 

Tohumluk meselesi; Türk çiftçisine pek pa
halıya malolmaktadır. Zirai üretim çiftlikleri 
38 kuruşa malettikleri tohumu 101 kuruşa çift
çiye satmaktadırlar. Gübre işi : Bu konuda Tür
kiye'de banlı başına günümüzün bir meselesi 
olmur.tur; ve plânlama dolayısiyle Hükümetin 
verdiği izahata göre daha devam edecektir. 
rürai kredi meselesi; Türk köylüsüne bir cep 
harçlığı vermekten öteye götürülememiştir. 

Ziraat Bankasının Tarım Bakanlığına bağ
lanması veya işleyişine yeni bir istikamet veril
mesi şarttır. 

1. Zirai Mücadele konusunda; ziraat ilâç vp 
aletleri pahalıdır. 

2. Zamanında temin ve çiftçiye intikal et-
tirilememektedir. 

3. ilâç kredisi sağlanmamıştır. 
4. İlaçlamalarda hatalar işlenmektedir. 
Zirai Donatım mevzuunda; ziraat âlet ve 

makinalarının, zirai mücadele ilâç ve a'etleri
nin imal ve ithalinin Zirai Donatıma verilme
sini istiyen bir kanun teklifi günün aktüel ko
nusu olarak devam etmektedir. Ziraat âlet ve 
makinalarının, zirai mücadele ilâçlarının bugün 
önemli bir konu oldufu muhakkak. Fakat bu
nun çözüm yolu bu değildir. 

1. Ekonomimizle bağdaşamamaktadır. 
2. Bu yükün altından Zirai Donatım kal

kacak durumda değildir. 

Muhterem milletvekilleri; Yüksek huzurla
rınızda ancak bir kısmına eğilmek fırsatını bu
labildiğim tarım âlemimizin dert ve dâvaları 
v? bunun yanısıra yer alan memleket gerçekleri 
gösteriyor ki, aslolan işimiz ziraattır. Var olup 
veya yok olmamız onun aslî unsuru olan Türk 
çiftçi ve köylüsünün refahına, kalkınmasına ve 
bizleri doyurmasına bağlı bulunmaktadır. Bu 
gerçeğe bütün samimiyetimizle eğilmek artık 
millet irin bize bir borç olmuştur. Bu duygu 
a1 tında 19G5 'bütçesinin Türk çiftçi ve köylüsü
ne ve Türk Milletine hayırlı olmasını ve mes
lektaşlarıma başarı sağlamasını temenni eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın ismet Kapısız, buyurun. 
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M. P. (tfiUPU ADINA İSMET KAPISIZ 

(Yozgat) — Muhterem Başkan, .kıymetti' arka
daşlarım, sayın Bakan ve Bakanlık erkânı; geç 
vakitte sabrınızı dalha fazla suiistimal etmemek 
için Millet Partisi Meclisi Grupu adına tenkid 
ve temennilerimizi kısaca arz edeceğim. 

(Bir ziraat memleketi olıatn Türkiye, dünya 
devletleri arasında iktisadi bakımdan geri kal
mış bir ülke olarak mütalâa edilir. Haddizatın
da da bu 'böyledir. Ziraatte de geriliğimiz, su gö
türmez bir hakikattir. Topraklarımızın çoğu ku
rak ve yarı kurak bir vasrfdadır. Fosfuru az, or-
ıganik maddeler bakımından fakir olan arazinin 
her türlü ziraate elverişli olanı, çoğu sahil şe
ritlerinde olmak üzere, ekilebilen yurt sathının 
% 25 ni teşkil eder. 

Türkiye'de ekilebilen iarazi 1/3 oranında ya
ni % 30 civarındadır. Bu miktar Danimarka'da 
% 77, Macaristan'da % 60, İtalya'da % 40 dır. 

% 30 arazinin büyük bir kısmı maalesef 
entansif ziraat usulünden mahrumdur. Buna 
ilâveten ekilebilen topraklarımızın, ziraate elve
rişli arazinin yıllar, hattâ asırlardan beri bilgi
sizlikten dolayı su ve erozyon tahribatına mâ
ruz kalması ise büsbütün bir facia arz etmekte
dir. 

Asırlardan tabiatın âfetine mâruz kalan va
tan topraklarından ziraate ayrılanlardan müte
madiyen almışız; fakat, ona hiçbir şey vermemi
şiz. Toprak yorgun ve verimsiz bir hale gelmiş
tir. 

Türkiye'nin coğrafi şartlan ve iklim duru
mu ise çeşitlilik arz eder. Çok soğuktan, çok sı
cak iklime kadar bazan, sellerin talhrübatma uğ-
rıyan ve bazan da bir damla suyun hasretini çe
ken, dört iklimden bir bucak olduğu görülmekte
dir. 

Türkiye asırlardan beri. karakteristik duru
mu itibariyle bir ziraat memleketi olmasına rağ
men, «bir hırka, bir lokma» felsefesinin besle
diği bir kanaatkârlık yanında, istihsalin artırıl
masına matuf hiçbir tedbir almak lüzumunu 
hissetmemiştir. 

Nüfusun artması, yaşama güçlüklerinin ço
ğalması, medeni ihtiyaçların hızla gelişmesi bir 
ziraat memleketi olan Türkiye'nin bâzı teşeb
büslere tevessül etmesini gerektirmiştir. 

Çok partili hayata başlamamızla paralel, 
dengeli bir zirai ekonominin plânlarını yapıp, 
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arazimizin durumunu iyice tesbit, ıslah ile âdet 
ve ananeye bağlılıktan vazgeçip, teknolojik ye
nilikleri getiren, bilgili bir çalışma yeterliliği 
ile bir zirai kalkınma ve istihsal savaşına bir 
türlü girememişizdir. 

Bu husus her sene gerek bu kürsüden, ge
rekse yetkililerce her yerde ve her zaman söy
lenildiği halde yine bir ziraat memleketi olan 
Türkiye maalesef Amerika'dan her yıl en azın
dan 500 bin ton hububat almaktan da geri kal
mamaktadır. 

Memleketimizde hâlâ 2 milyonun üstünde 
karasapan ve düvenin istihsal yaptığı gün gibi 
aşikârdır. Makinalı ziraatten ancak çiftçinin 
% 1, arazinin % 15 i faydalanmaktadır. 

Makinalı ziraat, Devletin uzun vadeli kredi 
ve malzeme yardımını gerektirir. Tarım sektö
rüne bilgi, maharet, çalışkanlık gibi unsurların 
şevki ise Devletin zirai kalkınma alanında en 
büyük sorumluluğunu teşkil eder. 

Son onbeş senenin milletçe gösterdiğimiz bü
tün çabalarına rağmen hububat istihsali ortala
ma 6 - 7 milyon kadardır. Türkiye'de Tarım 
Bakanlığının bünyesinde pek çok umum mü
dürlükler bulunmasına rağmen bu vekâletin 
fonksiyonunu gereği gibi ifa edemediği kanaa
tindeyiz. Sebepleri belki vardır; bunların ba
şında bütçe imkânsızlığı da söylenebilir. Kanaa
timiz odur ki. mesuliyet almış bilcümle perso
nele yeter maaş ve dolgun ücretle çalışmakta 
olan Ziraat Bakanlığı, maalesef üzerindeki so
rumluluğu gereği gibi ifa edememektedir. Ay
rıca Ziraat, Orman ve Veteriner fakülteleri me
zunları görgü ve bilgilerini toprak sahasına in
tikâl ettirmekte çok geç kalmaktadırlar. Zirai 
vadide çektiğimiz ıstırapların dinmesinde ken
dilerine ümit bağladığımız bu elemanların çoğu 
maalesef, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
şehirlerde toplanıp büro işleri yapmakta, bil
hassa ziraat yüksek mühendislerimiz - kusura 
bakmasınlar - çiftçiye tam mânasiyle örnek ol
mamakta ve mesuliyetlerini ziraat teknisyenle
rine devretmekte beis görmemektedirler. Dev
let Üretme Çiftliklerimiz, işletme için paramı
zın iştira gücünün yüksek olduğu zamanlarımız
da 120 milyon lira döner sermaye ile kurulmuş 
müesseselerdir. Yalnız 1952-1954 ve 1963 yıl
larında kâr, diğer yıllarda zarar eden bu mües
seseler, her türlü imkâna sahipken Devlete btt-
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gün yük teşkil ederlerse Türkiye yarınına gü
venle nasıl bakabilir? Bu çiftliklerini ötesinde 
yapılan ziraatin vatandaş nezdindeki durumla
rının yürekler acısı olduğunda da şüphesiz itti
fak halindeyiz. 

Türkiye'nin zirai problemlerinin halli için 
Bakanlığa destek vazifesini ifa edecek olan 
ziraat odaları bir çiftlik halinde, gelirinden 
nemalandığı söylentileri dedikoduları gazete sü
tunlarına intikal etmektedir. Ayrıca milletve
kili olduğu halde Başkanın da ziraat odalarında 
görev almasının Anayasayı ihlâl ettiği ortaya 
çıkmıştır. 

Nüfusunun % 80 i köylü büyük çoğun
luğu ziraatle meşgul bir memleketin T. C. Zi
raat Bankasının çiftçiye intikal eden plasmanı 
çok azdır. Zaruret olduğu halde bir türlü 
borçları tecil edilmiyen fakir köylüler iktisadi 
bakımdan büsbütün perişanlığa sürüklenmekte 
ve bunlara çok insafsız davranılmaktadır. Bor
cunu Ekim ayma kadar ödemek durumunda 
olan borçlu çiftçinin, baharın kıtlık ayında Zi
raat Bankasınca malı haezedilmekte ve bu arada 
avukatlar, çiftçinin sırtından % 10 larını ra
hatlıkla kazanmaktadırlar. 

Tohumluk tevzii zamanında yapılamamakta
dır. Zirai Donatım Kurumu gayretli ellerde 
çiftçiye faydalı olmıya canla başla çalışıyor ise 
de Devletten yeteri kadar muavenet görmemek
tedir. 

Traktörler çok pahalı satılmakta, Türk trak
törleri ümidedilen neticeyi vermemiş durum
dadır. Toprak Reform Kanununun, istihsali
mizi artırmıya matuf değişikliklerle Büyük 
Meclisinden çıkmasını Millet Partisi canı gö
nülden arzu etmektedir. 

Meteoroloji Teşkilâtının çalışması gayet ve
rimli olmaktadır. Mensuplarının gayretlerine 
Millet Partisi teşekkürlerini bildirir. 

Ormanın korunması, yetiştirilmesi bir Ana
yasa hükmü haline geldiğine göre; yetkilileri, 
sorumluluklarını idraklerine tevdi etmekle iktifa 
edeceğiz. 

Tarımsal ürünlerimiz içinde en mühim yeri 
işgal eden hayvancılıktaki faaliyetimiz günden 
güne azalmakta, bilhassa besi hayvanları yetiş
tirilmesi konusundaki gayretlerimiz kısır kal
maktadır. 

Sevgili arkadaşlarımız; kısaca Millet Partisi 
olarak Tarım Bakanlığının konuları hakkın-
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daki görüşlerimizi izah ettik. 4 ncü Koalisyon 
Hükümetinde Tarım Bakanlığı görevini ifa 
etmekte olan Sayın Kapanlı Bakanlığının ilk 
gününden itibaren meseleler üzerine ehliyetle 
eğilmiştir. Kendilerine ve mesai arkadaşları ile 
muhterem Bakanlık erkânına başarılar dilerken 
1965 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesinin aziz mil
letimize ve Bakanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni eder, M. P. Grupu adına Yüce Meclisi 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Zeyyat Kocamemi. Buyurun Sayın 
Kocamemi. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Sayın 
Başkanım, kıymetli arkadaşlarım, üyesi olmakla 
büyük bir şeref duyduğumuz Meclisimizin itima
dını almış olan hükümetlerin hazırladıkları 
devremize ait son bütçenin tarım kısmı üzerin
de Y. T. P. olarak düşüncelerimizi açıklamadan 
önce hepinizi en derin saygılarımızla selâmla
rım. 

Bugüne kadar herbirimizin; zaman zaman 
muhalefetin sözcsü, zaman zaman da iktidarın 
savunucusu olarak çıkma imkânı bulduğumuz 
bu kürsüden, tarım sahasında belirtilmesi gere
ken ne kadar görüş varsa, hepsi dile getirilmiş, 
her teşkilâtın işliyen veya işlemiyen tarafları 
gözler önüne öylesine serilmiştir ki, bir bütçe 
tenkidi hazırlamak söylenecek yeni bir şey bu-
lıınamıyacak kadar zor, veya bugüne kadar söy
lenenlerden birer cümle almakla, en mükemme
linden, bir konuşma hazırlıyacak kadar kolay bir 
hale gelmiştir. 

Tarihimizde ilk defa olarak bütün partile
rimizin ister hükümet etmede, ister hükümet
leri kontrol etmede vazife alabilmiş olması 
yüzünden, kimsenin kimseye söyliyecek bir sözü 
kalmaması icabederken hâlâ esâsa ait birtakım 
tenkidlerin, değişen vaziyetlere göre değişen 
tonlarla tekrar edilmesi zirai bünyemizdeki me
selelerimizi halletmek bir yana, hal yoluna dahi 
giremediğimizi gösterir. 

İnkârı kabil olmıyan bu hali, kolayca gi
derilmesi mümkün olmıyan güçlüklerimizin ya
nında partilerimizin iktidara geçer geçmez tat-
bika koyacakları belirli bir tarım politikaları
nın olmayışı ve vakitlerini, sadece, günlük işleri 

r- 605 — 



M. Meclisi B : 115 
yerine getirmekle geçirmelerin bir sonucu ola
rak kabul etmekteyiz. 

Hükümetlerin kolayı bırakıp güçlüklerin üze
rine yürümesi, takifcedilecek politikanın moda 
cereyanlarına göre değil, memleket gerçekle
rine göre planlanması hususunda dört seneden 
beri söylediklerimize, başkalarının tekrarladık
larını da ekleyip yeni baştan ele almakla bir 
şeyler kazanacağımız kanısında değiliz. Fa
kat tarım alanında üzerinde durulmasını son 
derecede önemli saydığımız, parti olarak ta
hakkuku için hiçbir gayreti esirgemiyeceğimiz 
bir iki hususun, bir kere daha tekrarlanmasın
da, hem fikirleri takipteki gayretimizin, hem 
memleket zorunlarmın, bütün vuzuhu ile be
lirtilmesi bakımından büyük faydalar ummakta
yız. 

Isıtılıp, ısıtılıp masaya getirilen yemek 
gibi, tekrar edelim ki, nüfusunun çoğunluğu 
ile ekmeğini tarımdan kazanan zirai bir mille
tiz. Herkesin kapısının önünü süpürmesi halin
de bütün şehrin temiz olacağı gibi, tarımla 
uğraşan ailelerin gelirlerinin artırılması, yaşa
yış seviyelerinin teker, teker yükseltilmesi so
nunda, yurdumuz kalkınmış bir ülke haline ge
lebilecektir. Bu bakımdan bu alanda başvura
cağımız her tedbirin, mutlak surette, verim 
artırıcı bir nitelikte olması, birtakım politik 
maksatlarla bu artışı durduracak yollara gidil
memesi gerektiği inancındayız. Bunu yapar
ken düşünülecek hususların başında da verim 
artımını, onu elde edene yararlı bir şekilde, 
kıymetlendirmek gelmelidir. Devletlerin asıl va
zifesi bir ürünün elde ediliş safhasından de
ğil daha ziyade onu değerlendirme safhasın
dadır. Son yıllardaki, mahsûl fazlalıkları yüzün
den uğradığımız güçlük ve kayıpları göz önüne 
getirirsek baştan sona her safhası ile koordine 
edilmemiş üretim gayretlerinin isteneni vermek
ten çok uzak olduğunu görürüz. 

Şimdi burada üzerinde ciddiyetle durulması 
gereken bir hususun daha bulunduğuna dikkat 
nazarlarınızı çekmek isteriz. Her türlü tedbiri
mizi noksansız alıp, başlangıçtan sona, arzu edi
leni ve mümkün olanı elde ettiğimizi kabul et
sek bile; kanaatimiz odur ki, kalkınma proble
mimizi, yine de, halletmiş olamıyacağız. Dünya
nın hemen her yerinde, ziraati bütün icapları 
ve teknolojik yeniliklerin istediği tarzda yapan 
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devletlerde dahi, tarım sahasında elde edilen 
geçim imkânı, diğer sektörler arasında, en dü
şük kademeyi teşkil etmektedir. Bundan dolayı
dır ki, aralarına karışmak arzusunda olduğumuz 
Ortak Pazar ülkeleri ile, Amerika Birleşik Dev
letleri gibi ileri milletler dahi ziraatlerini birta
kım sübvansiyonlarla ayakta tutabilmektedir
ler. Ortak Pazarın en büyük güçlüğe tarım 
alanında uğraması da bu yüzdendir. Onun için
dir ki, nüfusunun büyük çoğunluğu ile tarımla 
uğraşan memleketlerin, ne kadar verimli bir 
şekilde çalışırlarsa çalışsınlar, sanayiye önver-
miş ülkeler seviyesinde kalkmamıyacağı inancın
dayız. Hele bizim gibi, «adam eksen yeşerir» ede
biyatı dışında verimli toprakları kıt bir ülkede 
böylesine kalabalık bir nüfusla yapılan ziraate 
mutlu yarınlara götürecek yol olarak bakıl
masının, bizi, hayal kırıklığına uğratmasından 
korkarız. Çünkü, umumi kanaatin aksine geri 
kalmışlığımızın asıl sebebini çok miktarda top
rağın sayılı ellerde toplanmasında değil; fa
kat, sayılı toprakların üzerinde çok miktarda 
kişinin geçim imkânları aramasında görmekte
yiz. Bunun içindir ki, tam randımanla, tam iş-
ilyecok zirai bir politikanın yanında nüfusun 
büyük çoğunluğunu tarım sahasından çekecek, 
bütün bakanlıkların elbirliği ile gerçekleştirile
cek millî bir politikanın tatbiki lüzumuna da inan
maktayız. 20 milyonun üzerinde bir nüfusun 
geçimi, toprağın kendisine verebileceğine bağlı 
kaldıkça toplumumuzun, her ailesi ile, yirminci 
yüzyıl medeniyetinin getirdiği nimetlerden 
faydalanacak bir seviyeye yükselmesinin çok güç 
olacağı kanısındayız. Bu hakikatleri bir yana bı
rakıp, her şeyi, çok bir şey getirmiyecek ted
birlerde aramanın ve verimli bir şekilde çalış
ma içine girebilmiş toprakların dahi parçalanıp 
dağıtılmasını kalkınmanın sihirli anahtarı ola
rak görmenin isabetsizliğine, dikkatleri, bir kere 
daha çekmek isteriz. Toprak reformu olarak 
bilinen bu ameliye, en azından yarım asırlılk 
hükümetlerin, vazifelerini yapmıyarak, gittikçe 
çoğalan nüfusa, başka sahalarda, geçim im
kânları hazırlamaması yüzünden çiftçimizin, 
hiç olmazsa, bir kısmını imkânlara kavuşturma 
çabalarıdır. Bütün bu gayretler, değil sadece 
ilerdeki, günlerde artacak nüfusumuza, hattâ, 
bugünkü çiftçi ailelerimize dahi tarım dışında 
g3çinmc imkânları hazırlama gayretleri ile bir
leşmezse, zaman içinde, palyatif bir tedbir ol-
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maktan ileri geçemiyecektir. Bu bakımdan Dör
düncü Koalisyon Hükümetinin, en hararetli ta
raftarı görünmek istiyenlerin dahi yapamadık
ları bir süre içinde toprak reformu tasarısını, 
Türk hukuk ve mülkiyet anlayışı içinde çeli
şen kısımlarını yumuşatarak, Geçici Komisyo
na havale etmekle yetinmeyip, biran evvel ka-
nunlaşabilmesi için gayret göstermesini ve 
Türk toplumunun kalkınabilmesi için, mesele
nin esası üzerine eğilerek, lüzumlu hamlelere 
girişmesini beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, tekrarında fayda um
duğumuz bu gerçeklerin dışında Tarım Bakan
lığı Bütçesinde ele alınabilecek hayvancılık, 
ormancılık, üretme çiftlikleri ve meselâ Siirt 
vilâyetindeki 4 milyon aşısız fıstık ağacının 
mahallinde bir enstitü kurularak aşılanması so
nucunda kazanılacak 12 milyon dolar gibi di
ğer konularda geçmiş senelerde ilerden pek de 
farklı olmıyacak tenkidleri bir kere daha dile 
getirmekle, sadece, kıymetli vakitlerinizi israf 
edeceğimiz görüşündeyiz. Bu konularda arka
daşlarımız tarafından yeteri kadar fikrin ileri 
sürülmüş olduğu inancı aşırılık vasfı taşımı-
yan, haklı, tenkidlere iştirak ettiğimizi belirtir
ken 1965 bütçesinin memleketimiz için uğurlu 
olmasını diler hepinizi Y. T. P. olarak hürmetle 
selâmlarız. (Alkışlalr.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Kepir. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
PİR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Tarım Bakanlığının 1965 yılı Bütçesi 
vesilesiyle Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Müsaade ederseniz evvelâ, tarım kavramının 

kapsadığı temel faktörlere işaret ederek sözle
rimize başlamak istiyoruz. Filhakika tarımın 
ilk unsurları insan, hava, toprak, su, ziya ve 
hararettir. Bu altı faktörden üçü; hava, ziya ve 
hararet insan oğlunun büyük çapta diri.jc et
meye henüz muvaffak olamadığı doğal faktör
lerdir. Rutubet ve su kısmen, insanlığın emir 
ve hizmetine alınmış; kısmen de, doğal karak
terini pervasızca ve bazan da insafsızca icra et
mektedir. insan ve toprak faktörleri tarım kav
ramının gövdesini teşkil eder. 
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Değişmez gerçek odur ki, insan ve toprak 

münasebetleri insanlığın var oluşiylc başlar. 
Kutsal kitaplara göre ilk ve ulu ceddimiz-Adem, 
topraktan yaratılmıştır. Tarih boyunca kişi, 
yaşama ya da var olma imkânını, evvelâ top
rakta aramış ve toprakta bulmuştur. Tarihin 
uzun ve karanlık çağlarında insan, kara ve su 
hayvanlarını avlıyarak toprağın sipontanc veri
leriyle yaşamıştır. Yine o uzun ve karanlık bir 
tarih çağında da insan, av hayvanlarından bir 
kısmını ehlileştirmiş ve toprağa bâzı cins bitki 
tohumlarını ekmeye başlıyarak avcılık çağın
dan ilkel tarım çağma ulaşmıştır, insanın ak-' 
İmi ve emeğini kullanmaya başladığı bu çağ, 
medeniyetin de başlangıç çağıdır, tarım çağı
dır. Demek oluyor ki, tarım medeniyetin iki da
yanağından biri hayvancılık, diğeri de toprak 
bitkileridir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Çözümde bulunamıyan bir meseleler dünyası 
haline gelmiş olan yurdumuzda tarımın her 
branşının da bir derdi vardır. Toprağı işliye-
ceksiniz işletme araçları bir derttir. Evvelâ çok 
pahalıdır. Çiftçinin gücü yetmez. Sonra ithal 
malı olanları vardır. Lâzım olunca bulamazsı
nız. 

Bâzı bölgelerimizde arpa ve buğday hasadı 
başlamıştır. Biçer - döğer kayışları ve çeşitli zin
cirlerle d'lğer orijinal parçaları da tabiî piyasa
dan çekilmiştir, ithaline müsaade 'edilmez, yerli 
yapılanı kullanılamaz; çürükler kopar, 150 bin 
lira Iborca girip aldığınız bu zavallı vasıta, za
vallı sahihinin bir ıstırap kâbusu gibi yüreğine 
bağdaş 'kurup oturur. Satan müessese; «Devlet, 
kayışlarının ithaline müsaade etmedi» der. Ta
rım Bakanlığı, «Vallahi bu Ticaret Bakanlığı ile 
İlgili Ib'ir me?eledir:> der. Ticaret Bakanlığı, 
«Tarım Bakanlığı ihtiyaç göstersin kotaya ala-
lım.» der. Bİ!çcr - döğer yatar ve o çiftçi batar. 
Arka^ndan, «Köylü, bu milletin efendisidir», 
"Millî kalkınma yolu köyden geçer» edebiyatı. 
Ç:>k genç olduğunu bildiğimiz, enerjik olduğu da 
monaılboMuğu partilileri tarafından iddia ve 
İfade oiilen 3 neü inönü Hükümetinin Sayın 
Tarım Bakanını, Yozıgat milletvekilleri ve sena
törleri olarak ayrı, ayrı ve birleşik heyetler ha
linde belki on defa ziyaret ettik. Ankara'nın 180 
kilometre doğusunda ve asfalt yol üzerinde bu-
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lunan bir Devlet'Üretme Çiftliğine gotürebil-
mek için... Hiçbir zaman (bizi reddetmedi. Fakat, 
gitmedi. 

Bundan çıkacak mâna şudur. Senatör ve mil
letvekili de olsanız bütün 'gayretlerinize rağmen; 
(bugün git, yarın gel) felsefesinden; hulâsa, 
Devlet içinde laubalilikten kurtulmamız müm
kün olmuyor. Allah razı olsun Sayın Turhan 
Kapanlı'dan; henüz müspet, menfi bir cevap 
vermemiş olmakla beraber, mahalline gidip du
rumu bir Devlet adamına yakışır ciddiyetle hem 
tetkik etti, hem tetkik ettirdi. 

Talebimiz nedir? Her şeyi vaktiyle hazırlan
mış olan üretme çiftliğine bir teknik ziraat oku
lunun yapılması. Efendimiz olduğunu iddia et
tiğimiz klöy çocuklarına, tarım tekniği ve çağdaş 
tarım bilgisi verecek bir eğitim ve öğretim mü
essesesinde bedava denecek kadar ucuza sağ
lanması. I 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dertlerin devası, zihniyetlerin şifası ile müm

kündür. Kamu sektöründe görevli aydın Türk
ler zihniyet itibariyle «Vazife namustur ve ben 
namuslu b'ir aydın olarak bu vazifemi, seve seve 
ve eksiksiz yapmaya vicdanen de mecburum» 
diyeJbildiği gün Türk kalkınmasının mânevi zemi
ni hazırlanmıştır. İnanç temdir, başarı yakındır. 
Aksi halde, karada, denizde ve havada her1 zamana 
da ve her yerde yerimizde saymaya mahkûmuz. 
Evet, görünürde durmuyoruz, birtakım hareketler 
içinde bulunuyoruz; fakat, Ihir tek adım da ileri 
gidemiyoruz. Demek ki, yerimizde sayıyoruz. Ama 
kunduramız mütemadiyen toprağı eşiyor ve bize 
ağır ağır, âdeta kendimizin de gömülebileceği bir 
kuyu hazırlıyor. «Tanrı Türkü 'korusun» diye dua 
ederken tarihin o kuyuda, bizi reemetmesinden 
korkuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarihin her devrinde ve dünyanın her yerinde, 

Allahtan sonra en Iblüyük yaratıcı kuvvet inlsandır. 
insan bu kutsal cevherin İnanç ve heyecanını yü
reğinde duymazsa, helâl bir hayata hak kazana
maz, gönlü acı ile dolu milyonlarca şifa bulamaz. 
Âmme sektörünün her dalında glörev almış Türk 
aydınlan; tarlada olun, dairede 'olun, sarayda 
olun, Mecliste olun, biliniz ki, bilelim ki, bu 
muhteşem milletin hudutteuz ıstıraplarında vic
danları titreten mesuliyetlerimiz vardır; bu ağır 
mesuliyetlere iştirak payımız vardır. Taınm Bar | 
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kanlığının fedakâr mensupları, inanınız ki millî 
rızkımız, vicdanlarınızın ışığı heyecanlı hamle
lerinizin verimiyle sağlanabilecektir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Biz de sizler gibi, duygulu her vatandaş gi

bi, 20 nci asrın 3 ncü çeyreğinde, dünkü uşak
larımızın seviyesine bile ulaşamamış olan, bu 
soylu milletin ıstırabını, kendi benliğimizde, ken
di vicdanımızda duyuyor; belki de, aşk ağlatmı
yor ama, dert söyletiyor. Şimdi de o dertıler 
üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

Türk tarımının anadâvalarından biri, zirai 
sigortadır. Elbette ki kolay bir mesele değildir, 
fakat zaruridir. Her vesile ile, herkes tarafın
dan söylenen, hiç kimsenin reddetmediği; fakat, 
hiç kimsenin de yapmadığı, belki de yapamadığı 
bu tarımsal sigorta, 3 - 3,5 milyon ailenin bir 
rızık garantisidir. Mahsulü çuvala koyuncaya 
kadar eli havada, dili duada, ninelerin, babala
rın huzru garantisidir. Her nasılsa, sadece 
hidrolojik potansiyeli bakımından Tanrının 
lûtfuna mazhar olmuş yurdumuzda 5 milyon 
hektar arazinin sulanması mümkündür. Bugün 
ise sadece 1 milyon hektarı sulanabilmekte, 
4 milyon hektarı, 30 milyonun bağrı gibi ya
nıktır, kavruktur. 5 milyon hektar sulu arazi 
modern usullerle işlendiği takdirde 60 milyon 
insanı rahatça besliyebilir. İşte tahılda üretim 
problemi budur. Ama, unutmıyalım ki, sade
ce Kızılırmak havzasının sulanması 90 milyar 
lira istemektedir. Türkiye'nin 9 yıllık bütçesi 
ve yalnız Kızılırmak havzası... Öte yandan, 
900 milyar liralık iş gücü, bomboş yatıyor. Tem
belliğinden değil, kalkamadığından yatıyor. 
Kalkınca, yapacak bir iş bulamadığı, nerede, 
nasıl çalışılabilir olduğunu bilemediği için ya
tıyor. Ya Devlet, ya aydın, ya bizler; evet, 
bizler de, fikrî ve fiilî sorumsuzluklar içinde, 
mevzuat şiltesinin üstünde kestiriyoruz. Allah 
rahatlık versin. 

Doğu'dan Batı'ya bir kara yolculuğu yapı
nız, bol yağmurların gürleştirdiği o yemye
şil buğday tarlalarını, milletimizin kader yüzü 
gibi, sapsarı çiçekli bir yabani ot almış sarmış. 
«Baba, bu nedir?» diye soruyorsunuz «Allah 
verdi efendi; elden bir şey gelmez. Ama, ekin 
kuvvetli, onu bastırır evvelallah» diyor ve oyu
ğunun dibine çekilmiş fersiz gözlerle saf saf yü
zünüze bakıyor. Orta ve Batı - Anadolu'da 
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ise çiftçi, Devletin uçakla gelip kendi tarlası
nı ilaçlamasını bekliyor... Ve biz, bir heyet 
halinde Tarım Bakanlığına müracaat ederek, 
5 aded pülverizatör almanın heyecanını duyu
yoruz. 

Tahılın otu, pamuğun cinsi, 7 ye 8 e varan 
kurdu, tütünün pası, pancarın piresi, çayın fi
resi; hulâsa mücadele meselesi sanki bir gayya 
deresi... Dikkat istiyor, himmet istiyor, gay
ret istiyor. 

19 yıl başlarında Almanya'da bile hal
kın 30 senede güç alıştığı kimyevî gübreye, 
Türk çiftçisi 4 - 5 senelik zaman içinde alıştı, 
benimsedi, kabullendi. Alıştı ama; evvelâ ban
ka, kredi vermiyor. Çünkü, çiftçilerimiz ban
kaya borçlu. Sonra da, gübre bulunmuyor; 
çünkü ihtiyacını karşılayacak istihsal yok. 

Bizim Orta - Anadolu'da bir muhtekire iza
feten söylerler «almayacaktın da, pekmezime 
niçin su kattırdın» dermiş. Peki gübreyi biri
niz, para veya kredi olarak, diğeriniz de mal 
olarak vermiyecektiniz de köylüyü niçin alıştır
dınız gübreli ziraate?... Cevap bir yığın... Ama, 
netice bu. Niç'e öyle diyor «tam zevk vermeye 
başladığın anda, kendini yedirmemeyi bil.» Bi
zim Ziraat Bankasiyle, Zirai Donatım Kurumu 
da, fayda sağladıkları anda, kendilerini yedir
memeyi biliyorlar. Banka Ticaret Bakanlığına, 
Kurum Ziraat Bakanlığına bağlı. Biri topra
ğa aşık; diğeri, kasaya.. Birbirinin dilinden ve 
aşkından anlamıyorlar. Bu niçin böyledir? 
Çünkü, hikmeti Hükümet öyledir. Millî kal
kınmanın manivelası Türk köylüsüdür; mesele 
tamam, çiftçi kardeşlerimize selâm. 

Türk çiftçisinin genel olarak nasıl bir to
hum ektiğini, tarım teknisyenleri arkadaşlar 
bilir. İcabında kırkambar denilebilecek kadar 
karışık; arpa, buğday, çavdar karışık tohumu, 
intaş kabiliyeti olup olmadığını da düşünme
den «ekici ol da bilici olma» diyerek tarlaya 
saçar. Çiftçiyi evvelâ katıksız temiz bir tdhum 
ekmeye, rastık, sürme ben tâbir edilen çeşitli 
tahıl fıastalıklardan korumalk için de, ilâçlı ek
tirmeye gayret etmek ilk merhaledir. Akim 
icabı budur, realite icabı budur. 

Bizim bir Tohum Tahlil ve Araştırma Ens
titümüz var. Amerikan standartlarını ölçü 
olarak almış. Sert buğday eken Devlet Üretme 
Çiftlikleri ile, mukaveleli tohumluk eken cift-
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çilerden hiçbiri bu standarları bulamıyor. İk
lim uymuyor, tabiat şartları uymuyor, rutu
bet nisbetleri uymuyor, uymuyoroğlu uymu
yor. Bunun için de, o standartlar bulunmuyor. 
Numune geliyor, raporlar almıyor; «bu buğ
daylardan tohum olmaz, Ofis fiyatından para
nızı alın, ya da buğdayınızı götür.» İyi ama 
siz benim bütün mahsulümü selektörden geçi
rip ilaçladın. Selektör altı ve üstü diye de bir 
yığın hayvan yemi çıkardınız. Bari bundan 
bir numune alıp tahlilini yaptırıp uymuyorsa 
malımı, bu selektör ve ilaçlamadan geçirme
den verseydiniz olmaz mıydı? Hayır... Rapor 
böyledir, mukavele böyledir, emir de böyle
dir. Bugün git fakat yarın gelme. Evet, bu 
konu böyle trajik sahnelerin birer senaryosu-
dur. 

Tütün bir tarım ürünüdür. Ekimini, diki
mini, bakımını, sökümünü Tekel Bakanlığı 
yapar. Niçin? Hikmeti Hükümet felsefesi... 
Sonra ıspanaktan ucuz, ıspanak kaliteli mil
yonlarca kilo tütün... Tütünde istihsalimiz % 
bilmem ne kadar artmıştır. Müstahsilin yüzü 
gülmüştür, Gerçekte ne artan millî servet, ne 
de gülen yüz var. 

Türkiye, tarım ürünleri yönünden, sadece 
bir üretim problemiyle karşı karşıya değildir. 
Bir tüketim problemiyle de karşı karşıyadır. 
«Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta za-
yidir» Aslında bizim meta, marifetsiz olduğu 
için müşterisizdir. Şu halde, iyi kalite, ucuza 
maliyet, standardizasyon, ambalaj, pazarlama, 
reklâm, müşteri bulma ve saire, ve saire, ve 
saire meseleleri... Pancar ekim sahası bu yıl 
% 43 nisbetinde tahdidedilmiş. Çünkü, şeker 
stoklarını tüketememişiz. Dün de burada 
uzun uzun dinledik. Fındık stoklarımız var, 
tütün stoklarımız var, üzüm, incir stoklarımız 
var ve hepsi müşteri bekliyor. 

Türkiye'nin ayrıca bir de besin dâvası var, 
Halk; et, yumurta, süt gibi protein bakımından 
zengin gıda alamıyor. Gıdalanmanın fikirde, 
zekâda, sıhhatte, kuvvette, harekette ve cev-
valiyette büyük tesiri var. Yufka ekmekle bul
gur pilavı Anadolu halkının baş gıdası. Büyük 
çoğunluk ancak kurbandan kurbana birkaç lok
ma da et yer. öte yandan Türkiye, Rusya'dan 
sonra, Avrupa'nın miktar itibariyle en çok 
hayvana sahibolan memlefceti. Ama; ette, sütte, 
yağda, peynirde üretim yekûnu olarak, ve hele. 
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hayvan başına verim birimi olarak, Avrupa'nın 
en geri memleketi. 29 milyon hektar merada 
80 milyona yakın büyük ve küçük baş hayvan... 
Âhır besiciliği de yapamıyoruz. Çünkü; o, biraz 
sermaye istiyor. Yemlik yetiştirmek için sulu 
arazi istyor. Kıraçlarda da nerede biraz ot bit
mişse derhal orayı tarla haline getirmişiz; za
vallı hayvanlar, dağ bayır bir tutam ot için 
dolaşıyor, dolaşıyor. İnsanları kadar hayvan
ları da bahtsız bir ülke. Proteinli gıdalar, hay
van besleme, yağından faydalanma ve nihayet 
havanın azotunu massedici niteliğinden ötürü, 
soya fasulyesi ziraati için neler düşünldüğünü 
öğrenmek istiyoruz ? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk Devletinin yurt ormanlariyle ilk müna

sebeti, tophane ve tersanenin odun ihtiyacını 
karşılama, saray sürülerini otlatma - yönünden 
çıkarılan ferman ve emirname vesilesiyle ol
muştur. 

1839 da Hazineye gelir sağlama amacı ile, 
imparatorluk ormanlarından istifade yoluna gi
dilmiştir. İşte bu tarih, Devlet ve orman mü
nasebetlerinin başlangıç tarihidir. 1857 de 
Fransız ormancılarının nezareti altında bir or
man okulu açılmıştır. Ormana bilgi ve teknik 
bu tarihte girmiştir. Bugünkü orman verimi, 
yaklaşık olarak, 6 milyon hıetrekübtür; ihti
yacımız ise, 18 milyon metreküb. Profesör 
Baade'ye göre bu ihtiyaç, 1C80 de 25; 2000 yı
lında 33 milyon metreküb olacaktır. Bugünkü 
ve yarınki ihtiyaçların giderilmesi, bu ülkenin 
barınılabilir bir vatan olabilmesi için, bozuk ko
ru ormanlarından 850 bin, bozuk baltalıklardan 
2 milyon 700 bin hektar ormanı ağaçlamak zo
rundayız. 

Bugün orman sınırları içinde, 14 bin 700 köy 
ve 7 milyon orman köylüsü var. Orman kena
rında ise 5 bin 700 köyde 3 milyon insan bulun
makta ve böylece orman içi ve orman kenarı 
nüfusun miktarı 10 milyona; köylerin adedi ise 
21 400 e baliğ olmaktadır. Bu manzara düşün
dürücü, bu manzara hattâ dehşet vericidir, 
arkadaşlar. 

150 milyon liraya varan bütçesi, 600 milyonu 
aşan döner sermayesi, 20 binlik personel kad-
rosiyle, Tarım Bakanlığı içinde en büyük üni
teyi teşkil eden Genel Müdürlük müessesesinin 
müstakil bir Bakanlık' haline getirilmesi, Cüm-
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huriyetçi Köylü Millet Partisinin öteden beri 
İsrarla ve samimiyetle savunduğu bir tezdir. Ni
tekim 4 ncü Karma Hükümetin programının 
görüşülmesi sırasında, Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisi Meclis Grupu Sözcüsü, bu önemli 
konu üzerinde dikkat ve ciddiyetle durmuştur. 
Talebimiz, Hükümet tarafından olumlu karşı
lanmıştır. Halen bu yolda bir çalışmanın ya
pılıp yapılmadığını, şayet böyle bir hayırlı te
şebbüse girişilmişse kaderin yalnız orman ha
mallığı ile, idamesi hayata mahkûm ettiği bu 
10 milyon orman köylüsünün, hayat seviyesini 
yükseltmeye çalışmak millî borçların en âcilidir. 
Belediyelerin orman satışlarında aldığı % 3 İeri 
nasıl kullandıkları arkadaşlarımızca malûmdur. 
Acaba bu satışlara meselâ bir % 2 orman köy
lerini kalkındırma payı cklenemez mi? Bu para 
ile bu çilekeş insanların hayatı bir zehir olmak
tan kurtarılamaz mı? Sayın Bakandan ve 
Hükümetten bunun etüdünü ehemmiyetle tâle-
betmekteyiz, 

Muhterem arkadaşlarım, 
Günün önemli olduğu kadar da aktüel bir 

konusu üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Top
rak reformunun aslında iki anahedefi vardır : 

1. Ekonomik hedef - 2. Sosyal hedef. 
1. Ekonomik hedef; teknik bir kaide üze

rinde oturtulmuştur. Bu kaidenin yapısında; 
bilgili, tecrübeli ve heyecanlı bir emek, tarımsal 
sermaye, düzenli işletme, mahsulde kârlı Reşi
di, toprakta kuvveti, verimde miktar ve kaliteyi 
artırıcı, iıletme kolaylığı ve ucuzluğu, değer
lendirmede ve pazarlamada günün ihtiyaç ve 
şartlarına uygunluğu kapsıyan, tedbirler man
zumesi... 

2. Sosyol hedef : Hukukî bir kaide üzeri
ne oturtulmuştur. Bu kaidenin yapîsında; ge
nel olarak, toprak ve insan münasebetlerinin 
hukukî yönü; toprağa tasarruf, toprağın mül
kiyeti, mülkiyet ve tasarruf da sosyal adalet 
ilkeleri, toprak temerküzlerinin önlenmesi, te
merküzün önlenmesinden sonra doğacak işlet
melerin hacmi ve verimi bunların doğuracağı, 
sosyal, ekonomik ve politik meseleler gibi koku
lardır. ........ 

Reformun getireceği yeni toprak rejiminde, 
bu iki hedefin gayet ahenkli bir şekilde ayar
lanması; birinin diğerini kösteklememesi mem-
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leket menfaati yönünden hayatî bir önem taşır. I 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin progra
mının 56, 57 ve mütaakıp maddeleri tarım ve 
toprak reformu konularında neler düşündüğü
müzü en keşin hatlariyle ifade etmiş bulunmak
tadır. Sabrınızı kötüye kullanmaktan çekindi
ğim için, şayet merak edenler olursa, kendileri
ne fikirlerimizi ifade etmiş olmak için bu prog
ramımızı işaret etmiş bulunuyorum. 

öte yandan sadece bir hizmet Bakanlığı ol
mayıp; aynı zamanda, bir eğitim öğretim ve 
üretim müessesesi olan Tarım Bakanlığımıza 
ve onun, toprağa hizmete ve Türke aşk ile bağ
lanmasını dilediğim şerefli ve gayretli mensup
larına başarılar diler, bütçenin Millet ve mem
leketimiz için hayırlı olmasını temenni ederek, 
Yüce Meclise Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi . Meclisi Grupunun saygılarını sunarım. 
(Alkışlar) I 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın . 
Ahmet Üstün. 

Saym Üstün, Grupunuz adına ikinci sözcü 
olduğunuz için, konuşmanızın 10 dakika ile mah-
dudolduğunu hatırlatıyorum. 

O. H. P. GRUPU ADINA AHMET ÜSTÜN 
(Ankara) '— Muhterem arkadaşlarım; 
' Kıymetli arkadaşım Uzuner, Grupumuz adı
lla Tarım Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşle
rimizi teferruatiyle izah etmiş bulunuyor. 10 da
kikalık zaman işerisinde görüşlerimizi özetliye-
rek Tarım Bakanlığı tarafindan derhal alınması 
gereken tedbirler üzerine dikkati çekmek isti
yorum. 

Tarım Bakanlığı; tarım, hayvancılık ve or
mancılık politikasını yürütmekle görevlidir. I 
Millî gelirimizin % 40 ı tarımsal gelirlerden 
sağlanmasına mukabil, nüfusumuzun % 85 ini 
köylü ve çiftçi teşkil etmektedir. Bu durum, 
millî gelir dağılışında köylü ve çiftçinin en ge
ride kaldığını ve aynı zamanda millî gelirimizin 
düşük seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yeterli iş gücünden mahrum, kazancı pek I 
düşük, geçimi pek zor durumda olan Türk köy
lüsünü istismar edilmekten kurtararak, kendisi- I 
ne lâyık olduğu hizmeti ifa etme çabası 
1961 plânlı devresiyle başlamış bulunmaktadır. 
Üç yıl içinde pek dar imkânlara rağmen İnönü I 
Hükümetlerinin aldığı isabetli kararlarla, müs- J 
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tahsilin alın terini değerlendiren fiyat politika
sı ve plân hedeflerine uygun olarak dekar ba
şına verimi artırmak, tedbirleri sayesinde tarım
sal istihsali artırmak, millî gelirimizi yükselt
mek istikâmetine yönelinmiştir. 

Cümlenin malûmu olduğu üzere, verimi artı
ran en önemli faktörlerin başında su, gübre, 
toprağın zamanında işlenmesi için makina, mah
sulün korunması için tarımsal ilâçlar gelmekte
dir. Plânlı devreye girişimizden bu yana ara
zinin sulanması için Devlet Su İşleri ve Toprak 
Su Genel müdürlükleri tarafından yapılan ya
tırımlar öğünülecek seviyededir. Gübre üreti
mi ve tüketiminde de 1960 yılı hesabiyle kıyas-
lanamıyacak kadar büyük gelişme vardır. Zi
rai kredilerde istihsali artırmaya matuf aynî 
yardımlarla beraber, 1 milyar 350 milyon lira 
artış olmuştur. Fakat daha 5 milyar kredi ih
tiyacına karşı bu artış ihtiyacı karşılamaktan 
uzak kalmıştır. Bu maksatla, üçüncü İnönü 
Hükümeti zamanında hazırlanan ve Yüksek 
Meclisçe kabul edilen Ziraat Bankasının serma
yesini artıran kanunla, Zizaat Bankası çiftçiye 
biraz daha fazla kredi verme imkânını kazanmış
tır. Ancak, Adem baba devrinden kalma kara
saban hâkimiyetine ve Türk köylüsünün fakrü 
zaruretine son vermek; yani, yeterli işgücüne 
sahip duruma gelebilmesi için daha büyük feda
kârlıklara ve yeni tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Bu maksatla, alınacak bâzı tedbirleri şöyle
ce sıralamak mümkündür : 

1. Arazinin sulanması için D. S. t. ve Top
rak - Su Genel müdürlükleri tarafından yapılan 
yatırım miktarlarının her yıl biraz daha artırıl
masıdır. 

2. Zirai makina, alet, yedek parça yeteri ka
dar ithâl ve imâl edilerek, pek yüksek olan bu
günkü fiyatlardan daha ucuza çiftçiye intikali 
sağlanmalıdır. 

3. Kimyevi gübre ve ilâçların kullanılmasın
da, çiftçi öğretilmeli ve teşvik edilmelidir. Kim
yevi gübre ve tarımsal ilâçların köylüye daha 
ucuza ve kolaylıkla intikali sağlanmalıdır. 

4. 300 bin ton iyi vasıfta hububat tohum
luk ihtiyacı vardır. Devlet Üretme Çiftlikleri, 
bu ihtiyacın 80 bin ton kadarını karşılıyabilmek-
tedir. Bu itibarla, çiftçinin iyi vasıfta tohum
luk kullanmasını temin için, iyi vasıfta tohumluk 
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yetiştiren sözleşmeli çiftçi adedini artırmanın 
tedbirleri bulunmalıdır. Sertifikalı veya iyi va
sıflı tohumluk ihtiyacı tam olarak karşılanama
dığına ve daha bir müddet de karşı]anamıyaca-
ğına göre, birkaç köyü bir grup yaparak, to
hum temizleme (sellektör) raakinalarma sürat
le kavuşturulmalıdır. 

5. Zirai karantina ve mücadele imkânları
mız henüz arzu edilenden uzaktır. Bu hususa 
gerekli önem verilmelidir. 

6. — Hayvancılıkta; Devlet haraları ve çift -
1 Meriyle ve pek mahdut yetiştirici dışında 
önemli bir gelişme olmamıştır. Hayvancılığın 
öenimini izaha lüzum görmemekteyiz. Hayvan 
ıslahatında gerekli tedbirleri almakta çok geç 
kalmış durumdayız. Et ve sütü artırıcı tedbir
ler yanında, merinosculuğa ve tiftik ıslahatına 
gereken önem verilime!iddr. Salgın hayvan has-
talıklariyle ve bilhassa, tazminatlı ve eok Önemli 
olan tüberkilo'z ve buruselloz ile tesirli mücadele 
yapılmalıdır. . 

7. — Devlet haralarında ve Devlet çiftlikle
rinde yetiştrilen iyi cins hayvanlar, ucuz fiyat
la daha ziyade zenginlere verilmektedir. Devlet 
imkânlariyle yetişen bu hayvanların, UÇUK fiyat
la damızlık olarak köylere tevzi edilmesi daha 
isabetli olur. 

8. — Meyvacılık ve sebzecilikte köylüyü teş
vik ve yetiştirme hususunda teknik elemanlara 
büyük görev düşmektedir. Bu hususa daha faz
la önem verilmelidir. 

9. — Millî servetimiz ve ziynetimiz olan or
manların; bulundukları muhitin iklimine olan 
etkisi, kuraklık, sel, toprak kayması gibi âfetleri 
Önlediği, inşaat kimya ve sanayi şubelerinde, zi
raat, madencilik, bayındırlık, münakalât gibi çe
şitli ekonomik faaliyetlerimizdeki önemi vatan
daşlara anlatılmalı ve her vatandaşın kendi öz 
malı olarak ormanı koruması sağlanmalıdır. Bu
nun yanında, orman içinde yaşıyan köylümü
zün, ormana zarar vermeden geçimini sağlama
sının behemehal tedbirleri bulunmalı ve alınma
lıdır. Orman içi köylüsünün zati ihtiyacı her 
türlü kolaylık gösterilerek temin edilmeli, onu 
canından bezdiren bugünkü tatbikat ıslah edil
melidir. Ağaçlama faaliyetleri sırasında, köy 
halkının genel menfaatleri göz önünde bulun
durulmalıdır. Orman smırlarmın yeniden te'sbi-
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tiyle, orman vasfını kaybetmiş yerlerde vatan
daşın hakları teslim edilmelidir. 

Toprak Reformu Kanununa gelince: Mânevi 
inançları hassas ve sağlam Türk halkını yalan 
sözlerle toprak reformu kanun tasarısı aleyhine 
teşvik etmenin millî menfaatlerle ve hakikatler
le bağdaşmadığı kabul edilmeli, tasarı, Anayasa
mızın emrine ve memleket gerçeklerine uygun 
olarak süratle kanunlaşarak tatbik mevkiine 
konmalıdır. Bu suretle, toprak rejiminin elve
rişsiz durumu ve adaletsizliği düzenlenerek, ye
niden teşkilâtlandırma ile tarımsal ekonominin 
yapıcı ve yaratıcı güçlerini harekete geçirmek ve 
fedakâr Türk köylüsünün yüzünü güldürmek 
hepimizin vazifesi olmalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, konuşnıaîmı bitirirken 
Türkiye'nin Müşterek Pazara ortak üye olmak 
için bir anlaşma imza ettiğini hatırlatarak Ta
rım Bakanlığının bu konuda, hususi bir gayret 
sarf etmesi lüzumuna temas etmek istiyorum. 

Türkiye Müşterek Pazar memleketleriyle 
olan münasebetlerinde toprak ile hayvan mah
sullerine zengin ve geniş mahreçlere kavuşmuş 
olacaktır. Bakanlık, tarım politikasında bu is
tikamette sistemli çalışmalara derhal yönelme
lidir. Bunun için ilgili memleketlerin pazar im
kânlarını süratle inceleterek Türkiye'den sevk 
edebileceğimiz mahsullerin istihsalini prog-
ramlaştırmalıdır. Müşterek Pazar ile olan mü
nasebette ihraç yönünden ziraatimize büyük 
vazifeler düşmektedir. Tarım. Bakanlığımızın 
bu yönde sistematik ve verimli bir politikaya 
yönelmesindeki fayda izahtan varestedir. 

ikinci inönü Karma Hükümeti zamanında 
imza edilen bu anlaşma üzerine Tarım Bakan
lığının girişeceği her teşebbüste C. H. P. Grapu 
olarak destekçi olmayı vazife biliyoruz. 

1965 Tarım Bakanlığı bütçesinin milletimi
ze hayırlı olmasını dilerken, önümüzdeki bütçe
lerde bu bakanlığın gördüğü büyük hizmetlere 
mütenasip pay ayrılmasını yürekten temenni 
eder, bakanlığın muhterem ve fedakâr mensup
larına muvaffakiyetler diler, Yüce Heyetinizi 
C. H. P. Meclis Grupu adma saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var. Bakana 
ve bir arkadaşa söz verdikten sonra önergeyi 
oyunuza sunacağım. Sayın Bakan Kapanlı, bu
yurun. 
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TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ (C. 

Senatosu Sakarya Üyesi) — Muhterem Baş
kan, Büyük Meclisin saygı değer üyeleri; 

Ziraaıt Vekâletinin bütçesi görüşüldüğü sırada 
partilere mensup ve grupları aıdına konuşan muh
terem' milletvekillerini dikkat ve istifade ile 
dinlediğimiz bir vakıadır. Kendilerinin açtıkla
rı suallere ve çok haklı tenlkidlerine cevabımı
zı arz etmeden önce Tarım Bakanlığı olarak bir 
müjde ile sözlerimize başlamak isteriz. 

Muhterem milletvekillerimiz, hava şartları
nın uygun cereyan ettiği bu devre içerisinde 
hububat mahsulümüzün yüz güldürücü bir se
viyede olduğunu, bugüne kadar yaptığımız tah-

. minlere nazaran, % 15 - 20 bir hububat fazla -
siyle mahsul yılma girebileceğimizi öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu sene hububat rekoltesinin tah
minlere göre, 17 milyon ton civarında bulundu
ğunu sevinçle arz ve ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, partisi ' adına ko
nuşan O. H. P. Sayın Miilletvekili Alı Rıza 
Uzuner, Toprak Reformu kanunu üzerinde dur
dular, inönü Hükümetleri zamanında Tarım 
Bakanlığının başarılı hamleler yaptığını beyan 
buyurdular, tarım sektörünün nüfusun üçte 
ikisine karşılık verdiğini beyan ettiler. 5 Yıllık 
Plân paralelinde yürütülmesine gayret sarf 
edilmesini tavsiye buyurdular. Plânımızda tarı
ma uygun yer verildiğini ifade eylediler ve ba
kanlık mensuplarına vefa hissi içinde teşekkül
lerini beyan ettiler. Asıl jestlerinden dolayı şah
sım ve vekâletim adına bilmukabele teşekkür 
ve hürmetlerimi teyidetmek isterim. 

Mevzuu bu noktasına getirdiği sırada sayın 
hatip, Anayasanın 37 nci maddesine nazaran 
toprak reformunu ne suretle anladıklarını ifa
de ettiler. 37, 38 ve 131 nci maddelerde orman
ları korumak: ve sürekliliğini sağlamak için 
alınması muktezi ve bilinen tedbirlerden bahis 
buyurdular. Anayasanın kendi anlayışlarına göre 
Tarım Bakanlığımızı vazifeli kıldığı hususları 
tadadettiler. 

Yine bir vefa hissi içinde, Tarım Vekâleti
mizin 18, 41 ve 42 nci maddelerine göre plân 
hedeflerine uygun mesai verdiklerini beyan et
mek asaletini gösterdiler. Teşkilâtın üniteleri 
itibariyle kritiğine geçmeden önce, Tarım Ve
kâletine aidolmak üzere idari reformla, toprak 
reformunun zaruretine işaret buyurdular. Ken-

25 . 5 . İ965 O : 2 
dilerini huzurunuzda tekzibetmek imkânın
dan mahrumum. Pek akıllı, pek makûl bir ted
bir getiren beyanına sadece teşekkürlerimi ifa
de etmek isterim. îdari reformla alâkalı Olan 
hususun filhal tetkik ve istişare kurulunda son 
şeklini almak üzere bulunduğunu, toprak refor
mu ile alâkalı çalışmalarımızın da Yüksek He
yetinizin talimatı içinde cereyan ettiğini; ba
na verilen malûmata göre, bâzı encümenler fil
hal üyelerini seçememiş oldukları için, geçici 
komisyonun maalesef teşekekül edem ediğini 
ifade etmek isterim. 

Sadece bir noktasında, herhalde süratli oku
dukları için tesbitte hatalı da olabilirim, «kü
çük oyunlara alet- edilmek istenen toprak refor
mu üzerinde durmak isterim» dediler. 

Huzurunuzda bulunmanın zevkini ve guru
runu yaşıyan Hükümetle o Hükümete kuvveti
ni veren siyasi kuruluşların bu mânaya, gelen 
küçük oyunlarla vakit geçirmeye esasen zama
nının müsaidolmadiğini ihmal etmeden cevapla
mak isterim. («Bravo» sesleri) Şerefi Cumhu
riyet Halk .Partisine aidolan çiftçiyi topraklan
dırma kanunun 1950 yılından sonra Hazine 
topraklarının dağıtılmak suretiyle dejenere 
edildiğini beyan ettiler. Mevzııumuzuıı fazileti 
zamanımızın kifayetsizliği geriye dönerek bu 
mânaya gelen münakaşanın açılmasını memle
ketin âli menfaatleri bakımından faydasız mü
talâa ettiğim için, münakaşaya imkân verir 
gibi bir düşünceden hareket ederek kendilerini 
bu mevzuda cevapsız bırakmak kararı içinde
yim. 

Adalet Partisi sıralarından bir milletvekili: 
.«Bunun cevabını efkârı umumiye versin.» 

TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Devamla) — Ciene, Anayasamızın 37, 38, 40 ve 
41 nci maddelerinde yazılı esaslar içerisinde, 
Toprak Reformu kanununun henüz heyeti 
umumiyede konuşulmasına başlanılmış olması
nı da üzüntü ile karşılarız, buyurulorlar. Cid
den bu memleketin bir mesulü olarak, filhal 
reformun Yüce Heyetinize intikal etmiş olma
masını ben de üzüntü ile karşılarım. Fakat, bu 
gecikmenin her halde hatalısı huzurunuzda bu
lunan Tarım Bakanı olmasa gerektir. 

Tarımın kalkınmasının toprak ve insan, mü
nasebetleri arasında ahenk temini ile mümkün 
olduğunu beyan buyuran sayın hartibe gönül-
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son derecede haklı idiler. Esasen plân hedefleri
nin bize telkin ettiği ölçüler içinde ve vazifesini 
yapmış insanların huzuru ile karşınızda bulun
manın cesareti de zaten vazifesini yapmış insan
lar olarak karşınızda buluşunumuzla kabili izah
tır. 

Muhterem millotvekillerimiz, cidden gururla
nacak bir ölçü içinde gübre kullanıyoruz. Yakın 
tarihde, üç sene evvel, 50 000 ton civarında kul
lanılan gübre; bu sene, 815 000 tona yükselmiş
tir. Yine Sayın hatibin beyan buyurdukları viç-
hile 1966 senesinin programı 1 227 000 ton ci
varındadır. 

Bu itibarla gübre mevzuu üzerinde ne kadar 
tenkid edilirsek inanınız o kadar sevineceğiz; 
yapamadıklarımız sadeco ıstırabımız olacaktır. 
Yine muhterem hatibin bildiği gibi, nitratlı ve 
sülfatlı olmak üzere Türkiye'de istihsal edilen 
gübrenin miktarı 350 000 ton civarındadır. 

Bu sene, plânın öngördüğü, hedef olarak tâ
yin ettiği miktar ise, arz ettiğim gibi, 1 milyon 
227 bin tondur. Bunun karşılığını, malî imkân
larını, Devlet idare etme mesuliyetini ve guru
runu taşıyan Yüksek Meclisimizle paylaşacağı
mız ve ondan direktif alacağımız açıik bir haki
kattir. Nelere muhtaç değdliz. Ve bu Millet ne
lere lâyık değildir?.. Bunu hep biliyor; yapama
dıklarımızın ıstırabı bize uykularımıza malolu-
yo:\ Mutlaka güzel Türkiye'yi, daha iyi Türki
ye'yi birlikte kurmanın gururu ve haysiyeti için
deyiz. 
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den iştirak ederiz. Yüzde yüz doğrudur. Sami
mî kalkınma, halis emelli kalkınma, özlenilen 
kalkınma, toprak ve insan münasebtlerini, 
birbiri aleyhine itişmeye mahal vermiyecek 
tarzda münakaşasız bir ahenk içinde yürütül
mesiyle kabili izah olduğunu kendilerini teyi-
den arz etmek isterim. Millî Birlik Komitesi za
manından Üçüncü Hükümet zamanına kadar 
yapılan çalışmalariyle reform kemal bulmuş
tur, buyuruyorlar. Ciddî bir etüttür, ciddî bir 
mevzudur. Beş seneye yakın bir zaman içinde 
hazırlanmış ve kemalini bulmuştur, son kemal 
şekline de, iki ay içinde istikamet verilmiş, en 
mütekâmil şekli ile de yüksek tetkikinize ka
nun tasarısı arz edilmiştir. 

Sayın Başbakanımızmn huzurunuzda vâki 
beyanlarına işaret buyuran sayın hatip, bu 
devre toprak reformu çıkarılacaktır va'dini, 
taahhüt kabul ederiz buyuruyorlar, öyle tah
min ederim ki, Hükümetinize ve Sayın Başba
kanımıza düşen vazife, kemaliyle yerine getiril
miş, toprak reformu kanununun çıkarılıp çıkar-
tılmamasmın mesuliyeti Yüksek Heyetinize terk 
edilmiştir. 

Zirai istihsali artırmak zirai aile işletmesi
ni toprağın nüfus gücünü artıracak tarzda ter-
tibedilmelidir buyurdular. Bu nisbette bu muva
zeneyi temin etmekte, hayatını topraktan kaza
nan vatandaşlarımızın sadece geçinme imkânı
nın dışında, daha seviyeli ve daha müreffeh in
sanlar topluluğu haline getirilmesindeki fayda
nın hudutsuzluğunu ifade etmek isterim. 

Hayvancılık, bahçecilik, ziraat sanatlarının 
aıntmlmasında fayda mütalâa ederler. Ziyade
siyle doğrudur; kendilerine gönülden iştirak 
ederim. Vekâletimiz, yüksek malûmları olduğu 
gibi, esasen bu istikamette çalışmanın samimî 
gayretleri içindedir, öyle tahmin ediyorum ki. 
bir tarihte mensubu olmakla gururlandığı vekâ
letine sıkça gelen sayın kardeşimin, Vekâletimiz 
mensuplarını daima bu istikamette çalışır gör
düğünü do tahmin ederim. 

Güıbrc, yakacak olarak kullanılmamalıdır, 
buyurdular, doğrudur. Gübrenin faziletini, güb
remin getirdiklerini, gübre hakkında söyledikle
rini Türk köylüsü Allaha şükürler olsun, kemâ
liyle anlamıştır. Ve Sayın hatibi takibeden çok 
değerli hatipler de, köylüye gübreyi alıştırdınız, 
d&vamını temin de vazifenizdir, dedikleri sırada 

Tek' fiyat politikası caridir. Ancak özel sek
töre de kaçan gübre üzülerek arz ve ifade ede
yim; karaborsaya fırsat hazırlamıştır, kararna
me değişmemiştir ve ancak mülktedir olursak 
yerli istihsal edilen gübrenin evvelâ Zirai Do
natım Kurumuna, !}eker Fabrikaları Umum Mü
dürlüğüne tahsis edilmesini, kaldığı takdirde, 
özel sektör eliyle gübrenin dağıtılmasını karar
laştırmanın arzulusu ve takdimcisiyim. Evet, 
gübreden bahis buyurdukları sırada son derece
de haklı idiler, bilhassa, Karadeniz sahilimizde, 
gübre ile ziraat yapmaya çok alışık olan vilâ
yetlerimizde - üzülerek arz edeyim, bana da in
tikal etti - 80 - 90 kuruşa satılmıştır. Bu tedbir 
ile gelecek seneler içinde bu mânaya gelen kara
borsaya mâni olmanın özlemini duyarız. 

Sertifikalı tohum mevzuundan bahsettiler. 
iyi bir mahsul idrak , etmek için mutlaka her 
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ziraatçinin de bildiği gibi, sertifikalı tohuma, 
çok dikkatle hazırlanmış bu cins tohuma ihtiyaç 
vardır. 

Üretim ve dağıtımdan bahis buyurdular. Bu, 
nihayot teknik kademeden açtıkları bir sualdir. 
Cevabını esasen yine kendileri konuşmaları için
de verdiler. 

Tohumluk için Ziraat Bankasının kredisinin 
artırılmasına işaret buyurdular. Yurt içinde yap
tığımız heyecanlı gezilerimizde daima halkın bu 
mânaya gelen haklı talep ve tenkidine mâruz 
bırakıldık. Hükümet olarak, Parlâmento olarak 
hepimiz Ziraat Bankası müessesesi üzerine eğil
meye onu imkânları içerisinde takviye ettikten 
sonra, kredi mevzuunun bir hal yoluna koymaya 
hepimiz kendimizi vazifeli hissetmeliyiz. Tdk ta
raflı olarak krediyi artıralım, demek olmuyor, 
mümkün değil. .Her müessesede olduğu gibi, Zi
raat Bankası da kendisini bir imkânla kayıtlı 
görür. 

Tarımsarsulama mevzuu; yeraltı ve yerüstü 
suları tarımsal sulamaya tahsis olunmalıdır, şek
lindeki beyanına iştirak etmemeye imkân yok. 

Mutlaka z!raati sudan faydalandırarak yap
makta hudutsuz fayda vardır. Yeraltı ve yer
üstü nıların n disiplin altına alındıktan sonra 
ziraatın emrine verilmesi şeklinde tecellisini bu
lan ifadesine aynen iştirak ederim. 

Denizli ve Erzincan bölgelerinde kontrollü 
kredi tatbikatının bütün yurda teşmil edilmesi
ni özlerler. Hemen ifade edeyinn, Denizli ve Er
zincan'daki pilot bölgemizden muvaffak sesler 
geliyor. Bu kredinin kontrollü olarak köylüye 
ve zürraa taliminde hudutsuz fayda vardır. 
Bizi imkânlar takviye eder ve bunun bütün Tür
kiye'ye teşmilimi mümkün hale getirirsek, hudut
suz fayda olduğunu, bu tatbikattan aldığımız 
neticeye göre saym hatibe ve dolayısiyle Yük
sek Meclise arz etmek isterim. 

Mahsulün değerini tesbit ettiğimiz sırada, 
mahiyetinin düşürülmesi lüzumuna ılşaret bu
yurdular; ve dış fiyatlarla rekabet edebilecek 
bir seviyede olmalıd r, dediler. Doğrudur. 

Mücadele mevzuuna temas buyurdukları 
sırada mahsûl kaybını, önliyecek tarzda terti
be gitmeliyiz, buyurdular. Bu da doğrudur ve 
esacen Mücadele Umum Müdürlüğümüzün va
zifesi de bu istikâmettedir. Yapamadığı, imkân
larının kendisine verdiğinden ibarettir, imkân
larının kısır oluşuyla hâdise kabili izahtır. | 
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Muhterem hatibi takibeden çok değerli bir 

hatip de, mücadelenin muayyen yüzölçümünde 
yapıl.d ğmdan şikâyet ettiler. Belki şikâyetle
rinde haklıdırlar. Ancak, bütün ziraatle iştigal 
eden zürram mezru arazisini, Devlet eliyle mü
cadeleye tâbi tutman n imkânsızlığı ile varestesi 
arz ve izahtır. Devlet olarak; hiçbir De\Let, he
le benim Devletim, bu mücadeleyi, bu mânasiy-
le alamaz. Mücadele, daha ziyade öğreticidir; 
öğrettiği yerde çok kere, mücadelenin vazifesi 
biter. 

Halk olarak Ziraat Vekâletinin motoıllu va-
üita ve teknik imkânlarla takviye edilmesinin 
zaruretine işaret buyurdular. Meslekî bilen bir 
arkadaşımın tavsiyelerine teşekkür ederim. İm
kânlarını bir araya getirip, motorlu vas.ta te
min ettiğimiz takdirde daha yukaıı seviyeden 
ve mütaakıp edicilerde daha az tenkiiedilir bir 
müessese olarak huzurunuzda bulunacağımıza 
da inanıyoruz. Ancak motorlu vasıta teminin
de fevkalade müşkül mevk.de bulunduğumu
zu da peşinen arz etmek isterim. Devlet Mal
zeme Ofisinden motor.u vasıta temin etmek 
hemen hemen gayri mümkün hale gelmiştir. 
Bütçeleri içerisinde redjlze edilen husus hane
sine kaydedilen milyonlar ve milyonlar Mal
zeme Ofisinin barajını geçememekle ve bir mâ
nası ile Devletin belli ve liâsik tasarrufları 
hanesine yazılmaktadır. Bu meseleyi son dere
ce dikkat ve hassasiyetle ele almaya Maliye 
Bakanlığının bu mânaya gelen tasarruiLarına 
fırsat hazırlamamaya mecbur bulunduğumuzu 
arz ve ifade etmek isterini. 

Hayvancılık bölgesinden bahis buyurdular. 
DamızL'k, be:lenme konularına vukufla temas et-
tJei'. Teşvik edici fiyat politikası üzerinde hasr 
saslyetle durmamızı tavsiye ettiler. Telkinleri
ne uygun hareket edilmeye çalışıldığını ifade 
etmek isterim. 

Meteorolojiden memnuniyetle bahsettiler. Çift
çinin Sesi Radyosu üzerinde durdular. Yeni 
şartlara cevap verecek şekilde Meteoroloji Ka
nununun değiştirilmesi lüzumuna işaret ettiler. 
Yürüyen bir cemiyet içindeyiz, sabit kalıplar 
halinde değildir. Yürüyen şartlara kendisini in-
t-bak ettirmenin zaruretini hisseden her mües
sese gibi bu müessesenin de aynı şartlar içinde 
•imkânını genişletecek kanun tasarısını, sizden' 
aldığımız cesarete dayanarak, yüksek huzuru» 
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nuza getirmeye çalışacağımızı beyan etmek is
terim. 

Tarımsal yayından bahis buyurdular. Gıda 
ve beslenme ünitesinin bir 'başlangıç safhasında 
olduğunu beyan ettiler. Biz de esasen bunun 
bir başlangıç olduğunu düşündük ve başlangıç 
olsun diye işe • (haşladık. Reorganizasyon etütle
rimiz, Etüt ve Tetkik İstişare Kurulunda ikmaı 
edildiği takdirde, esasen müesseseyi o isitka-
mete sevk edeceğiz; gıda ve beslenme ünitesi de 
bu kanun tasarısı içinde kendisine düşen hisse
sini esasen alacaktır. Ancak, Anayasanın em
rettiği bir husuusa tasarıdan evvel süratle ce
vap vermek ve hürmetimizi belli • etmek mânası
na gelen bir başlangıç vazifesi içerisindeyiz. 

Süt sanayiinin tesislerinden bahis buyurdu
lar. Kars, Adana ve İstanbul'da kurulmasını 
kifayetli görmediler, Karadeniz ve Marmara'da 
dıaı ayrıca bu "tip tesislere gitmenin lüzumuna 
işaret ettiler. 2 nci etapta telkinlerine yer ver
menin isabetine inanıyorum. Esasen süt sanayii 
bu üç yerde kurulduktan sonra, kendi beslenme 
imkânlıarmı değişik bölgelere taharri edecekler. 
Buna ait projelerden de sayın hatibin haberdar 
olduğunu talhmin ederim. 

Toprak haritaları yapılmalı, arazi telkin ve 
tasdik edilmeli, kültür tetkikleri yapıldıktan 
sonra daha uygun bir ziraate gidilmelidir, bu
yurdular. İnanınız heyecanımız bu istikamet
tedir. Fakat, bugünden yarına yapılacak cins
ten işler değildir. Yer yer açılan kültür istas
yonlarının da, harita hariç, yapmak istedikle 
ri esasen bu mânaya gelen tahlillerdir. Birbi
rimizi anladığımız ve sadece iyi niyet istikame
tinde tenkid hakkımızı kullandığımız takdirde 
ümitsizliğe düşmek için hiçbir sebep yoktur. 
Herkez bu yarışta bayrağı aldığı yerden ileriye 
götürmek kararındadır. Biz de bu heyecan için
deyiz ve bu arzu içindeyiz. Esasen iktidara 
gelmek, iktidarda kalmak, iktidardan çekil
mek de rejimin tabiî bir icabıdır, tön uygun 
vasatı, daha beğenilen idarelere terk etmenin 
'halis arzuları ve gururu' içinde 'huzurunuzdayız. 
(«Bravo» sesleri) 

Tarım, mera ve orman safhaları keşin olarak 
gösterilmemiştir, buyurdular. Doğrudur. Yüce 
Mecliste üç - beş gün evvel kabul buyurulan 
ve böylece Yüksek Senatoya intikal ettirilen tıaflı-
dit komisyonları teşkiline dair Kanunla, 6831 
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sayılı Kanunun altıncı ek maddesinin değişti
rilmesiyle alâkalı kanun tasarılarının kanunlaş
ması halinde sayın hatibin haklı şikâyetlerinin 
kısmen zail olacağını tahmin ederim ve biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, (reçici Komisyon ola
rak 6831 sayılı Kanun İkinci Hükümet zama
nında hazırlanmış bir kanundur, biraz gecike
rek kabul etmiş; fakat, yine de bir kazançtır. 
Yüksek Meclis tatile girmeden önce bu kanu
nu realize eder ve Senatoya, şevkini mümkün bir 
hale getirirse kadük olmamak şansı ile karşı 
karşıyadır; bu kanunun kabulü halinde de, or
man ve halk münasebetlerinin yeniden tanzim 
edileceğini, orman vakfını kaybetmiş kültür ara
zisine ormanın müdalhil olarak gözükmesinin 
Devletle halk münasebetine, keder getirdiğini, 
hiç de müstahak olmadığımız halde, ormandan 
dolayı antipatik bir hale geldiğimizi arz etmek 
isterim. Bu, bizim Hükümetimizin, dünkü Hü
kümetin ve yarınki Hükümetin büyük ıstırap
larına dâhildir. -Elbirliği ile bunu süratle hal
let inekte hudutsuz fayda vardır. 

Orman Bakanlığının biran evvel . kurulma
sına dair telkinleri, Senatoda arz ettiğim gibi, 
Hükümetimize gayrimenus gelmemektedir. Mu
nistir, munis gelmektedir. Ve esasen Hükümet 
programında da kısmi açıklık içindedir. Bütçe 
•meselelerini selâmetle sahile çeker, başka isti
kamette de çalışma imkânına kavuşursak, Or
man Vekâleti mevzuu üzerinde de durmakta bir 
maihzur mütalâa etmediğimi arz etmek isterim. 

Tarım Bakanlığı camiasında çalışma var mı
dır? buyurdular. Bemen haber vereyim, Ta
rım Bakanlığının Orman lTınum Müdürlüğü ca
miasında şiddetli bir arzu, gayretli bir çalışma 
vardır. Karar verdiğimiz sırada da bu mesaiden 
faydalanacağımızı tahmin ederim. 

Yevmiyelerin farklı latbik edilmesinden ya
kındılar, 'tenkid ettiler, i^inıdi arkadaşlarımın 
bana Verdikleri notta, Vekâleti te'hdideder ma-
llıiyette bir farklılık yok. Üalha ziyade, maih-
rumiyet bölgesinde çalışanlara yevmiye verme
nin gayreti içindeyiz. Ancak, yevmiye alıp, yev
miye mıntakasında çalışan bir teknik elemanın 
Ankara'da çalışması zarureti kendisini hisset
tirir ve onun bilgisinden Ankara'da faydalan
mak kararına varırsak kendisini bir feragate 
davet, etmeden, Ankara'da hizmete getirmiş ol
mak için yevmiyi», verildiği de vâkıdır. Dajha 
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ziyade yevmiyenin, mahrumiyet bölgesinde ea-
lışıatrilara talhsis edildiğini ve buna imkân nisbe-
tinde gayret gösterildiğini ifade etmek isterim. 

'Sayın Al Rıza Uzuner'i takiben söz alan Sa
yın Adalet Partisinin değerli hatibi Haydar 
Özalp arakadşnıız, ihtisas kadroları politik ve 
hissi ölçülere göre dağıt ılmıaıktadır, buyurdu
lar. İnsanları idare ettiği cemiyetlerde hem, 
yüzde yüz politikanın dışında, yüzde yüz hissin 
dışında bir tasarrufa gitmenin gayrimümkün 
olduğunu ifade etmek isterim. Ve yine bir id
diamı ispat için değil; fakat insan cemiyetlerin
de yaşadığımız ve hatırın da kısmen hâkimiyet 
tesis ettiği bir devirde bu türlü hissî himayeler, 
politik himayeler 'belki oluyor. Ama, inanınız 
tarihin hiçjbir devrinde hiçbir Vekil re'sen 'bu 
hakkını kullanmıyor. Müracaat ediyorlar, «ıge-
tir» diyorlar, getirmeye muktedir isek, yevmi
yeciyle getiriyoruz; yevmiyeli değilse, imkânla
rımızı zorluyoruz. Bir arkadaşımız zaruret ola
nak tesfbit ettiği hale nilhayet vermek, varsa bir 
mağduriyeti önlemek için yevmiye veriyoruz. 
Samimiyetle arz ediyorum, mevzu yapılacak öl
çüde değildir. Ama, bir insan cemiyetinde yaşı
yoruz ve «seçmekle seçilmek müessesesi üzerine 
kurulmuş bir nizamın temsilcileri oluyoruz. 
Kendimizi ne kadar kenara çeksek, ne kadar 
bunun dışında kalmaya gayret etsek, zarfları
mız, bâzı hâdiselerde mukavemetimize fırsat ver
miyor. Bunu böylece kaibul etmekte, derinine 
inip haklı haksız aramakta bir fayda mütalâa 
etmediğimi peşinen arz etmek isterim. 

Vasıta ve teknik eleman ihtiyacından bahis 
buyurdular. Daha evvel Sayın Uzuner arkada
şıma arzı cevabettiğim sırada da hizmete çağır
dığım kelimelerden faydalanmak arzusunda
yım; ancak, vaktinizi işgal etmek istemem, doğ-
radur. Hizmetler arasındaki sürtüşme; nihayet 
bir kanun mevzuudur. Daha evvel arz ettiğim 
gibi, tetkik, istişare kuruluna intikal etmiş bir 
tasarının İni mânaya gelen tasarruflara «dur» 
diyeceği, «evet» ve «hayır!» diyerek bu meseleyi 
disiplin altına alacağını tahmin ediyoruz. 

Meslek taassupları zararlı hale gelmiştir, bu
yurdular., Ben Tarım Bakanı olarak bir endişe
mi Yüksek Huzurunuzda ifade edecek vaziyette 
değilim. Beni hâdise tehdidetmiyor. Belki de, 
Tarım Bakanı olmama rağmen, meslek dışı bir 
arkadaşınız olduğum için meseleyi, mesleki bi
lenler kadar tetkik edememek gibi bir sebebe 
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dayanır. Fakat, bana intikal ettiği kadarı 
ile, meslek taassuplariyle müessesenin za
rarlı hale geldiğini kesin olarak ifade edemi
yorum. 

Asıl, hizmet bekliyen yerlerde personel az 
ve yevmiyeli çalışmıyorlar; onun dışında, yev-
miyesiz çalışmaları icabettiren yerlerde yevmi
yeli çalışıyorlar, diyorlar. Daha evvel Sayın 
Uzuner'i cevapladığım sırada kısmen cevap ver
diğimi tahmin ediyorum. Bu, esas esprisini de
ğiştirecek ölçüde değildir. Rakamları elimdedir. 
Fakat, çok değerli hatiplerin tamamını cevapla
mak ve geçen zaman içerisinde vaktinizi işgal 
etmek için rakamlara istinadederek cevap ver
mek istemiyorum. Ama, aynen takdim edece
ğim. 

Reorganizasyon tasarısı hakkında ne düşü
nülür, dediler. Daha evvel faydalandığım bir 
hatibi cevaplarken faydalandığım tarzda ken
dilerini cevaplamak isterim. Nihai şeklini al
mak üzeredir ve Tetkik ve İstişare Kuruluna da 
filhal tevdi edilmiş bulunmaktadır. Toprak re
formu gelen bakanlara ve arzularına göre re
çete tanzim eden bir heyet var mıdır, mânasına 
bir sual açtılar. 

Cidden başında bulunmakla hudutsuz gurur 
duyduğum vekâletimde bu mânaya gelen müs
tahzar bir heyetle karşıkarşıya kalmadım. Ve 
bendeniz de bu mânaya gelen bir reçete tanzim 
eden heyetle karşılaşmadım. 

Tarım sektörünü, sanayi sektörüne intikal 
ettirmek ve böylece tarım sektöründe işsizliği 
önlemek zarureti vardır, buyurdular. Yüzde yüz 
doğrudur. Bu mânaya gelen bir intikal yapmak
ta da hudutsuz fayda vardır. 

Ziraat endüstrisi kurulmalıdır, buyurdular. 
Son derece doğrudur. Ve kısmen bunun endüs
trisi de kurulmuştur. Tekstil sanayii bunun bir 
icabıdır. Orman mahsullerini işliyen fabrikalar 
bu sanayi kulundadır. Yani, kısmen kurulmuş
tur. Fakat her köye, her altı köye bir endüs
t r i ; bu özlenilen bir şey. Fakat, tahrîrin ederim, 
zor bir şeydir. 

Toprak reformunun tahakkuk etmesi halin
de kooperatif]eşen köylülerin bu ihtiyacı hisse
deceklerini kendi imkânlarını yanyana getire
rek, bu mânasiyle de bir zirai endüstriye gide
ceklerini tahmin ederim, 
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Köy kalkınmasını Devlet olarak ele almalı

yız. Evet, köy her haliyle muhtaçtır. Türkiye, 
edebiyatını da yaptığımız gibi, köyden kalkınır. 
D »ylet- olarak köye girmekten daha pratik bir 
hal yoktur. Ne derece muktedir isek, o kadar 
köye girmekte hudutsuz fayda vardır. 

Bunun nüvelerinin Devlet çiftlikleri civar
larında kurulabileceğini beyan ederler. Doğru
dur. Tarım Bakanlığı olarak bunun emrini esa
sen umum müdürlüğe ve dolayısiyle de çiftlik
lere vermiş bulunuyoruz. Civarındaki köylerle 
bu mânaya gelen münasebetler kendilerine tav
siye edilmiştir. 

Çiftlikler konforludur, sinemaları vardır, 
buyurdular. 

Çok hali yerde olan çiftliklerde personeli 
muhafaza, muhitine faydalı olmak gibi sebep
lerle öğretici olan vasfından faydalanarak bu 
türlü konfora bilerek gittiğimizi ifade etmek 
isterim. Kövlünün güzeli görmesinde, güzeli 
taklid etmesinde sadece fayda vardır, Çiftliklcr-
dc.ki sinemalardan benim yaptığım teftişler içe
risinde köylülerin de istifade ettiğini memnu
niyetle müşahade etmiş bu'uruyorum. Çok de
ğer verdiğim, bu tutum hilâfına b : r muamele
nin muhatabını olduğunu iddia ettiği bir köy
lü varsa, lütfedip 'bildirsinler. Umumi teamül 
arzumu ve telkinimiz bu ist/kamettedir. Hak
sız muameleye sebebolan fiil ve hareketin mut
laka ceza ile karşılanacağını kendilerine arz 
ve ifade etmek isterim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi T a r m Bakanhğmm 
emrinde olmalıdır. Senatoda da arz etmiştim; 
yalnız Toprak Mahsulleri Ofisi değil. Et ve Ba
lık Kurumu; sadece, Et ve Balık Kurumu de
ğil, Ziraat Bankasının zirai kredilerine bakan 
şubesinin de Tarım Bakanlığına bağlanmasın
da fayda vardır. Bu müesseseleri Tarım Ba
kanlığına bağladığımız takdirde daha manalı, 
daha akıllı, daha kendisini toparlayan bir mesai 
içinde, daha faydalı olacağımıza dair kendi 
bünyemizde arkadaşlarımızla yaptığımız görüş
mede yenemediğimiz bir his olarak bizim içimize 
yerleşmiştir. Belki haklıyız, belki haksızız. Ama 
Sayın Haydar Özalp, arkadaşımız gibi düşün
düğümüzü arz ve ifade etmek isterim. 

Yaş .meyva ve sebze ihracatı Sayın Başba
kan Muavinimizin beyanına muvazi değildir, 
buyurdular. 
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Ben maalesef o beyanın istikametini ve ma

hiyetini tesbit edemedim. Ancak, yaş meyva ve 
sebze ihracatı ile Vekâletimin re'sen bir müna
sebeti bulunmadığı ÎGM Komitesine bir üye 
göndermek suretiyle o heyet'n mesailerine işti
rak ettiğimizi ifade etmek isterim. 

Marketing mevzuunda 17 mütehassıs eleman 
yetiştirilmişken, bünyede iki tane kaldığım ifa
de ettiler. 

Bu son derece hazin bir tecellidir, bir is
raftır. Bu arkadaşlarımızın peşine düşüp ken
dilerini tatmin ettikten sonra müesseseye davet 
öleceğim ve bu şubenin özlenilen seviyede faa
liyete geçirilmesinin esbabını samimiyetle ta
harri edeceğim.. 

İlaçlama, tam olarak yapılamamıştır, buyur
dular. 

İlaçlamanın tam olarak yapılmaması arazi
nin yüzölçümü itibariyle tamam,: mı ilaçlanma
na'?. mıdır mânasına gelir; yoksa, yapılan ye
rinde muvaffak netice alınamamış mıdır mâna
sına gelir ? Onu tam tesbit edemedim. Ekime 
arz edilen arazinin tamamı ilâçlanamamıştır, 
mânasına geliyorsa böyle bir vazifemiz esasen 
vok. Tamamrna yetişmemize de imkânlarımız 
bize fırsat vermez. Ama, tatbikata geçip de ora
dan netice alınamadığından dolayı tehkid edi-
vorlarsa hakhdır. Bu dairenin başını davet edip 
Verıd'sine ve dolayısiyle arkadaşlarına daha dik
katli vazife vermeleri lüzumunu mutlaka du
yururum. 

Fidan temini muvaffak değildir, »buyurdular 
veyahut istenilen seviyede değildir, dediler. 

Son derece buna gayretliyiz. Bilhassa, «mey-
valık» diye tercih ve tefrik yapılmış mahaller
de az kusurlu olmanın gayreti içindeyiz. Ne
den dolayı gayri muvaffak göründüğümüzün 
inandır."cı sebeplerini öğrenmek mutlaka hak
kımızdır. 

Gübre ve zirai kredi mevzuuna temas bu
yurdular. 

Son derece haklı id'ler. Kendileriyle fikir 
beraberliği içindeyim. Ziraat Bankası, Tarım 
Bakanlığına bağlanmalıdır, şeklindeki not ha
nesine geldim, daha evvel o fikrimi izah etmiş
tim. Bunu cesaretle ve açık kalplilikle Yüksek 
Meclisinizden esasen ben de istiyorum. 

Zirai mücadele âlet ve ilâçlarının pahalı ol
duğu ifade edildi. 
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Bize nazaran pahalı değildir, hatibe nazaran 

pahalıdır. Bu iddiayı burada Yüksek Heyeti
nizde münakaşa ederek ispat etmekten beni va
reste tutunuz. Çok değer verdiğim Sayın Hay
dar Özalp'in Vekâletime teşrif ederek, alâkalı 
umum müdürlerin huzurunda bu iddiasının de
rece! sıhhatine bizi de inandırmasını kendilerin
den istirham ederim. 

Mücadele bu imkân ve çapta değildir, bu
yurdular. 

Belki de noksan aldım, notumu. Çap yay
gınlık itibariyle yani, Türkiye'nin her yerinde 
teşkilâtı yoktur, mânasına geliyorsa, mutlaka 
haklıdır. Kifayetten bahsediyorlarsa, imkânla
rımız budur, yetişmiş elemanlarımız budur, en 
iyi hizmet imkânlarını bir araya getirip daha 
az tenkid edilmenin gayretinde olmamıza rağ
men. imkânlarımız budur. \ 

Sayın tsmet Kapısız son derece muhtasar, fa
kat o derece müfit beyanı içinde ziraat toprak
larının tasnifini yaptılar. Kurak ve yan kurak 
topraklardan bahsettiler. Ziraate. elverişli olan 
sahil çeri dinin ziraate elverişli % 25 araziye te
kabül ettiğini ifade ettiler. Vekâletimiz gerekti
ği gibi fonksiyonunu icra edemiyor, dediler. Zi
raat Bakanlığının fonksiyonunu1 tâyinde mutla
ka' fayda var. Ziraat Bakanlığı, arkadaşımın ta
rifine muvazi hareket eden bir müessese değil
dir. Ziraat Bakanlığı, müstahsil bir müessese de
ğildir. Ziraat Bakanlığı, öğretici, eğitici ve yer-
leştirici bir müessesedir. Bu tarifte mutabakat 
temin ettiğimiz takdirde bizi, fonksiyonunu icra 
edemiyen bir müessese olarak tarif etmiyeceğini 
tahmin ederim. 

Plasmanın haklı olarak azlığından şikâyet et
tiler. Doğrudur, fakat, Ziraat Vekâleti, Zi
raat Bankasına bir imkân temin etmeden bu 
müesseseyi daha imkânlı hale getirmenin gayri-
mümkün olduğunu ifade etmek isterim. 

Traktör çok pahalıdır, buyurdular. Doğrudur. 
Yer, yer şikâyetini alıyoruz. Bütün umum mü
dürlerimiz burada olduğu gibi, Zirai Donatım 
Umum Müdürümüz de buradadır. Maliyet hesap
larını yeniden yapmakta, zürram önüne traktö
rün daha ucuz fiyatlarla geçmesini teminde fay
da mütalâa ederiz. 

Toprak Reformu Kanunu tatile girmeden 
evvel çıkarılmalıdır, buyurdular. Sayın Tombuf 
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arkadaşımın müjdeliyeretk salonu terk ettiği sı
rada öğrendiğime göre, Geçici Komisyon kurul
muştur, faaliyet, Yüksek Heyetinizin iyi niyet
lerine terk edilmiştir. Yüksek Meclisiniz bu me
seleye ne kadar samimiyetle ve süratle eğilirse 
bu kanun çıkar. Evvelâ Geçici Komisyon çalışa
cak, Yüksek Meclisiniz çalışacak, tatile girmeden 
evvel işi Senatoya intikal ettirdiğimiz takdirde 
de kanun kadük olmadan reform tahakkuk ede
cektir. Bu mevzuda pek tabiî artık Hükümetini
zin mesuliyetine düşen bir pay kalmamıştır. 

Meteorolojiye Millet Partililer teşekkürlerini 
ifade ettiler. Ben de, kendilerine, bir müessese
mizi takdire şayan bulduklarından dolayı teşek
kür ederim. 

Hayvancılık faaliyetlerinin azalmakta oldu
ğunu belirttiler. Bizim istatistiklerimize, mesai
lerimize, elimizdeki raporlara nazaran, bu beyan
la telifimiz gayrimümkündür. Çok enteresan 
projelerimiz üzerinde hızlı yürüyen bir hayvan
cılık hamlesi yaptığımıza kısmen inanıyorum ve 
bundan dolayı da haklı olarak gururlanıyoruz. 

Savın Zeyyat Koeamemi, Y.T.P. si adma ko
nuştuğu enrada yüede yüz tabiî benim dilimle 
konuştu. Vaktinizi i|gtî etmek ve kendisine ayrı
ca cevap vermekten, yine kendimi hukukum için
de müstağni görüyor ve bu ıgörüş beraberliği 
içinde bulunduğumuz için haklı tenkidi erini ka
bul, getirdiklerini de peşinen özlediklerimizin 
arasına ithaf ediyoruz. 

C.K.M.P. adına1 konuşan Sayın Kepir, (V) 
kayısı ithalinden şikâvet ederek sözlerine başladı
lar. Bize veriden malûmata erore 75 bin dolarlık 
(V) kayışı filhal ithal edilmiş ve istenildiSinde 
kolaylıkla temin edilir halde müesseselerimizde 
ve kısmen özel sektöHe vardır. Zannediyorum 
daha evvel tesbit edilmiş bir buhran sırasında, 
bir not olarak kaldı ise kendilerinde ona bir sey 
diyemem. Bugünün realitesi 75 bin dolar (V) 
kayışının ithal edildiği merkezindedir. 

Üretme çiftliklerinde ziraat okullarının yapıl
masını temenni eden Savın Kepir'e iştirak ede
rim. Kendi seçim bölgesinde de böyle bir mevzu 
vardır. 1967 senesinin programına almayı düşü
nüyorduk. Son derece haklı ve muhitinin de he
yecanlı oluşu bizi de heyecanlandırdı ve mukte
dir olduğumuz takdirde bu mektebi 1966 prog
ramına almak suretiyle tahakkuk ettirmenin gay
reti İçinde ve hattâ başka bir imkân bulursak da-
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ha evvel de bu mektebi faaliyete geçirmekte ve 
mektepleri faaliyete geçirmekte mutlaka fayda 
vardır. 

Zirai sigorta meselesine temas 'buyurdular. 
Başak Sigorta, Şeker Sigorta gibi sigortalar var. 
Fakat yine kendi ifadeleri i!e «marifet iltifata 
tabidir», iltifat görmediği müddetçe bu müesse
selerin de genişlemelerine, daha geniş ölçüde 
hizmet getirmelerine maddeten imkân göremi
yoruz. 

Devletin tayyareleri yer, yer havadan müca
dele ederle?. Bize 5 mücadele makinası verdik
leri için memnun olduk, diyorlar. Kendi bölge
lerinde de havadan mücadele yapıldı; fakat, her 
tarafta havadan mücadele yaparak bütün mah
sulâtı mücadele altında tutmaya maddeten im
kân bulunmadığını kabul etmek de ve meseleyi 
'bu kürsünün dışına çekmekte mutlaka fayda 
vardır. 

•Gübre işi doğrudur.:-Halk alıştı; doğrudur. 
Ama bu sene biraz evvel de arz ettiğim gibi, 815 
bin ton gübre kullandık nitratlı, sülfatlı... Î3u 
sene yine Zirai Donatım Kurumu Umum Mü
dürünün verdisi rakama göre 1 milyon civarın
da, 1 milyon 227 'bin ton gibi bir gübre kullana
cağız. Bunu dolara vurduğumuz takdirde karşını
za çıkacak rakam korkunçtur, büyüktür. Ama, 
•buna köylü alıştığından dolavt da seve seve kat
landığımız bir hizmet şeklidir. Herkesin istedi
ği kadar, istediği zaman ve istediği yerde gübre 
bulundurmak gayelerimize dâhil olmakla bera
ber; bunun, daha evvel de arz ettiğim gibi, ancak 
350 bin tonunu dâhilde istihsal ettiğimiz için, 
dışarıva para temin ve tedarikinde "bâzı mertebe 
müşkülâtımız bulunduğunu da kabul zarureti 
vardır. 

İlâçlı tohum dktirmek lâzımdır, buyurdu Sa
yın Kepir. Son derece haklıdır. Esasen, bütün 
gavretimiz, bütün hevecanımız bu istikamettedir. 
İlaçlanmış ve sertifika edilmiş tohumun ekilme
sinde katî zaruret vardır. 

Tütün ziraati ve üretimi, Tarım Bakanlığının 
bir mevzuu iken adım - satım v.s. sinin Tekel Ba
kanlığında bulunmasını tenkid ederiz. Biz de bu
nun zaruretine inancık, meseleyi Heyeti Vekile-
ye intikal ettirdik. Tekel VekHi ile fikrî mutaba
kat temin ettiğimiz takdirde kanunu hazırdır, 
Yüksek Meclise sevk ederek Sayın Kepir'in haklı 

> 25.5.1965 0 : 2 
tenkidine bir cevap hazırlamanın kararı içinde
yiz. 

Orman hakkında tarihî malûmat verdiler ve 
müstakil Orman Bakanlığı kurulması fikrinin 
parti olarak da yanında bulunduğunu beyan et
tiler. Biz de kendilerinden çok uzakta değiliz, 
Biz de, Hükümetin kanadı olarak bu bakanlık 
fikrinin çok ötesinde değiliz. Bütçevi sıyırdıktan 
sonra bu m ese! eve de değerince vakit ayrılarak; 
Orman Umum Müdürlüğünün bir bakanlık Jja-
line getirilmesinin arifesinde bulunduğumuzu 
tahmin ederim. 

Sayın Kepir, vukufla toprak reformunun 
ekonomik ve sosyal hedeflerinden bahsettiler. Bu 
mânaya gelen toprak reformunun süratle çıkar
tılmasında fayda umduğunu beyan buyurdular. 
Toprak reformu çalışmalarına yakın alâkalarını 
bilirim. Vukufla üzerinde durdukları bir mevzu
dur. Beyanlarına hürmet ederim. Mutlaka bu 
kanunun süratle çıkartılmasında hudutsuz fay
da mütalâa ettiler; noktai nazarlarına aynen iş
tirak ederim. 

Sayın Ahmet Üstün, C.H.P. Grupu adına 
söz aldılar, derhal alınması icabeden tedbirlerden 
bahis buyurdular. Su, gübre, makina ve müca
dele ziraatin 'esasıdır, dediler. Esasen 'daha ev
velki hat m1 ere cevaplarımı arz ederken bunlara 
temas ettiğim için tekerrür mahiyetinde olacağı 
gibi bir düşünce ile cevapsız bırakmayı uygun 
mütalâa ediyorum. 

Arazi sulaması için yatırım, artırılmalıdır, 
buyurdular. Mutlaka artırılmalıdır. Bütün im
kânlarımız Sayın Üstün tarafından bilindiği 
için, neden dolayı bu kadar ayırdınız, -diye bizi 
tenkid edeceğini tahmin etmem. Ama imkânları 
yanyana getirme, arazi sulaması için yatırım 
yapılması hususunda Sayın Üstünle fikir bera
berliği içindeyiz, mecburuz. 

Alet ve makina ucuz ithal edilmeli, zürram elin* 
daha düşük fivatlarla geçirilmelidir, diye buyur
dular, doğrudur. Bu, millet hesabında başta ge
len bir faktördür. Bunun üzerinde hassasiyetle 
durmakta mutlaka fayda vardır. Gübre kullanıl
malı. öğretilmeli ve temin edilmelidir, dediler. 
Bh bu mevzuda kendimizi son derece muvaffak 
hist!?'̂ v-<T>'Ti7. Daha evvel de arz ettiğim gibi Zi
raat Vekâletinin hatipler tarafından teşekküre 
şayan mesaileri tü&sbit edilen, umum müdürleri» 
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miz ve teknik elemanlarımız tarafından hassa
siyetle üzerinde durulmuş, 50 - 60 bin tonluk 
gübre, öyle öğretilmiş ki; 865 bin tona yükselmiş 
vo bu sene de, 1 milyon 229 bin ton gübre öğ
retildiğinden dolayı köylü tarafından kullanı
lacaktır. 

İyi vasıfta tohum kullanılmasını temin et
meli ve bunun hazırlığı yapılmalıdır, buyurdu
lar.. Mutlaka bu hazırlığın içindeyiz ve az ku
surlu olmanın gayretini yaşarız. 

«Selektör temin ederek tohum temizlenmeli
dir» buyurdular. Mutlaka, plânın hedef tâyin et
tiği Ölçüler içerisinde selektör temin ediliyor ve 
zürraya dağıtılıyor. Bu hususta Sayın Üstün'-
ün tereddüt ve endişe duymamasını bilhassa is
tirham ederim. 

«Hayvancılığa ehemmiyet verilmelidir!» bu
yurdular. «Gerekli tedbiri almakta geciktik» de
diler... Doğrudur. Bu gecikmede Hükümetimizin 
de üç aylık bir mesuliyeti var. Bundan sonra 
gecikmemenin faydasına inandığımıza göre ted
birlerini de birlikte alırız. 

• •' «Meyvacılıkta ve sebzecilikte köylü, teşvik 
için teknik eİemanm yardımına muhtaçtır» bu
yurdular., Esasen vazifemiz bu. Sadece bütün 
taleplere cevap yerip, vermemek meselesi mev-
zuubahistir. Yoksa mütalâa yüzde yüzü ile doğ
rudur ve haklıdır 

«Orman içi köylerin zatî ihtiyaçları kolay
lıkla temin olunmalıdır, bugünkü tutum ıslah 
olunmalıdır» buyurdular. Biz, kendi bilgimize 
göre tedbir aldık; fakat, bugünkü tedbirden 
muratları ne olduğunu bilemediğim için mukabil 
tedbirlerimizi arz etmenin faydasızlığma kaa-
niim. 

«Toprak reformu aleyhinde teşvik edici be
yanlardan uzak kalmalıdır» buyurdular. Doğ
rudur. Toprak reformu kanunu aleyhine teşvik 
edici beyan doğru değildir. Yalnız, hangi beya
nın aleyhe teşvik edeci mahiyette olduğunu bil
miyorum. Çünkü 2 istikamette aleyhe teşvik ol
duğundan taraflar şikâyetçidir. Bir tarafta top
rak sanki bütün vatandaşlara seyyanen taksim 
edilip, sefalette iştirak özlenirmiş gibi bir tablo 
çizilir; bir tarafta da, bu fikrin tamamen aksi 
mütalâa edilir. Yani, vatandaşın karşısına çık
tığımız zaman ne diyeceğiz? Aleyhe toprak re
formunu teşvik etmiş olmamak için. Toprak re
formunun esprisini, hududunu hürmet duymaya 
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mecbur olduğumuz Anayasamız, 37 nci madde
sinde tâyin ve tadadetmiştir. Mutlaka bu espri 
içinde hareket etmemizi Sayın Üstün tavsiye 
ediyor. Biz de kanunu ve tadillerini bu espriye 
muvazi olarak izhar ettik Aleyhe teşvik edici 
beyanda bulunmamaları şeklinde ifadesini bu
lan tarza, tabiî, iştirak ediyoruz. 

«Verimi artırıcı tedbir getirelim» buyurur
lar. ' Doğrudur... Tedbirlerini biz düşünebildiği
miz kadar düşünüyor ve hizmetimizle de zürraa 
bunu götürüyoruz. Tedbirlerimizin tatmin edici 
olmaması halinde munzam tedbirlerine Vekâle
timin de muhtacolduğunu ifade etmek isterim. 

Hürmetlerimiz arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, ayrılmayınız lüt

fen. Sorular var. Sorular kısa, cevaplar kısa ol
malıdır. 

Şimdi diğer bir Bakan arkadaşımız konuşa
cak, ondan sonra da son söz olarak diğer bir ar
kadaşımızı konuşturacağım. Bir muamele yap
mak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, önergeler vardır, onları okuta
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü program tamamlanmak üzeredir. 

Ayrıca gece toplantısına lüzum hissettirecek 
kadar müzakere konusu da kalmamıştır. Bu iti
barla programın ikmaline değil, müzakerelere 
devam olunmasını arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
21.00 başka görüşülecek mevzu yok ise, ara 

vermeksizin Tarım Bakanlığı bütçesinin bitiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
îlhami Ertem 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lütfen buyurun Sayın Ertem sorunuzu 
İLHAMI ERTEM (Edirne) ~ Köy İşleri 

Bakanlığının bünyesi ile ilgili olduğunu zannet
tiğim Topraksu Genel Müdürlüğünün Tarım 
Bakanlığından ayrılıp Köy İşleri Bakanlığına 
bağlanmasında Bakanlığınızca bir fayda müta
lâa edilmekte midir? Arzu buyurulursa bunun 
yazılı olarak da cevabına razıyım. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. Yazılı olarak 

mı vereceksiniz,? 
TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 

(Devamla) — Mutabık kaldık, yazılı olarak ve
receğim. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, buyurun soru
nuzu sorun. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Efendim 
Teknik Ziraat Müdürlüğünde bulunan memur
larla, Zirai Mücadeledeki memurların aldıkları 
paraların statüleri maalesef ayrı bulunuyor. Bir 
tanesi yevmiye alıyor, günde 100 lira, 70 lira 
hattâ 150 lira ve.... 

BAŞKAN — îzah etmeyiniz efendim, yalnız 
sorunuzu sorunuz. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Ayni 
seviyede olan memurlar ise 30 lira alıyor. Aca
ba bu mevzu üzerine eğilmek fırsatını bu kısa 
zaman içinde Saym Bakan bulmuşlar mıdır? 

TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Devamla) — Teknik Ziraat Müdürlüğü emrin
de çalışan teknik elemanlar Zirai Mücadele em
rinde çalışan elemanın farklı muameleye tabi 
tutulmasına mevzuat karşısında maddeten im* 
kân yoktur. Ancak, her iki Umum Müdürlüğün 
temin ettiği yevmiyeli ka,dro meselesi vardır. 
Birisi daha evvel, daha çok kadro temin etmiş; 
diğeri, kendisini bu seviyeye getirememişse 
aradaki fark bundan neşet ediyor. Yoksa her 
iki Umum Müdürlüğün emrinde de yevmiyeli 
teknik personel istihdamına dair kadro mevcut
tur. Ama sizin sorunuz bir hâdise zikrederek 
belli bir haksızlığı dile getirmek gibi bir sebebe 
dayanıyorsa emrinizdeyim; Vekâlete de teşrif. 
edersiniz, bu meseleyi daha derinliğine konuşu
ruz. Arz ettiğim gibi her iki Umum Müdürlük
te de yevmiyeli kadro esasen mevcut. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, sorunuzu so
runuz. Sorular lütfen kısa olsun. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Memleke
timizde kritik bir noktaya gelen orman koruma 
mevzuunda, köylüden keçiyi alıp yerine üvezi 
koyunu verilecekti. Üvezi koyunu ile keçinin 
tebdili keyfiyeti başlamış midir? Şayet bu baş
lamışsa çok ağır gidiyor. Bunun süratlendiril-
mesi için tedbir düşünülmekte midir? 

ikincisi, köylü orman mevzunda büyük bir 
sıkıntı içindedir. Neresi orman, neresi orman 
değil, belli olmadığı için köylü mahkemelere 
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düşmüştür ve binbir ıstırap içindedir. Bunların 
önlenmesi için orman tesbit komisyonları bu 
yolda bir karar almıştı. Tatbikatına baklandı 
mı? Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 

(Devamla) — Saym Kabadayı'nın suali keçi me
selesinin koyuna tebdili halidir. Orman Umûm 
Müdürlüğü nezdinde böyle bir fon vardır. Fa
kat maalesef sizi ve bizi tatmin edecek ölçüde 
değildir. Başladığını fakat tatminkâr olmadığı
nı ifade etmek isterim. 

Orman ve halk ve köy münasebeti, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi içindeki halkla köyler 
için tahdit komisyonlarının sureti teşkiline dair 
olan Yüce Meclisinizden çıktı ve Senatoya in
tikâl etmiştir. Hukukçu üye bulmaktaki müş
külâtımızdan dolayı adedince heyetler teşkil 
edemediğimiz için şikâyetlerin tevali ettiğini ben 
de üzülerek müşahede ediyorum. Çok çektik, 
5 - 1 0 günümüz daha kaldı. Bu kanunu Sena
todan da çıkarttığımız takdirde çok adedde 
tahdit komisyonları kurarak bu arazi üzerin
deki ihtilâf meseleleri süratle kaldıracağımızı 
arz ve tahmin ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurun Sa
yın Bakan. 

(«Daha soracağımız sorular var» sesleri) 
Var mı efendim? Buyurun efendim.... Sayın 

Yılanlıoğlu... 
ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Sayın Bakanlık, Bakan, soya ziraati 
hakkında ne düşünüyorlar? Bakanlıkça soya 
ziraatini teşvik bakımından bir teşebbüse giri
şilmiş midir? Zira, suni gübreye her dönüme 37 
kilo hidrojen bırakan soya fasulyesi, tarımcıla
rın.... 

BAŞKAN — îzaha lüzum yok efendim, soru
nuzu sordunuz, değil mi efendim? Soya fasul
yesi ziraat hakkında ne düşünüyorlar? 

ÎSMAlL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam-
yesi ziraati hakkında ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan; birinci 
sorusuna cevap veriniz. 

TARIM BAKANI TURHAN KAPANI.T 
(Devamla) — Memleketin muhtelif vilâyetle
rinde soya ziraatini teşvik için demonstrasyon-
lar tertibedildiğini teknik dairenin otoriteleri 
beyan buyurdular. Yani soya sanayiinin, ziraa-
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tinin lüzumuna Vekâletimiz inanmış ve muhte-
1$ vilâyetlerde de bunun demonstrasyonları ter
kedilmiştir. 
•; BAŞKAN — Buyurun, ikinci sorunuzu Sa

yın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Tarım kredi kooperatifleri tarafın
dan üyelerine dağıtılan, bilhassa küçük çiftçiye 
dağıtılan gübrelerden yüzde 8 faiz almıyor. 
Gerçi tarım kredi kooperatifi Ziraat Bankasına 
bağlıdır ama bu yüzden birtakım küçük çiftçiler 
tarım kredi kooperatifleri eliyle kredi alama
maktadırlar 

TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ (De
vamla) — Sayın Yılanlıoğlu, anladım, arzı ce
ridedeyim. Haklısınız. Tarım Kredi Kooperatif
lerine biz gübreyi acente mânasında satmak için, 
peşinen onun kârını veriyoruz. Ekstra bir zam 
Soyarak satışa gitmemesi lüzumunu Senatodaki 
konuşmalardan sonra alâkalı kooperatiflere teb
liğ ettik. Bundan sonra bu şekilde bir tutuma 
gitmiyeceklerini tahmin ederim. 
• BAŞKAN — Sayın Uzuner, sorunuzu soru
nuz efendim, lütfen. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efen-
dim, çoik kısa bir sorum olacaktır. Sayın Bakan j 
toprak reformu konusunda çalışmaların olduğu
nu beyan buyurdular. Bu espiriden anladığıma ı 
göre, bunun tamamen Meclise terk edilmiş bu
lunduğunu, Meclise mal olmuş bulunduğunu; bi
naenaleyh, Hükümet olarak bunun dışında bir 
tutum içinde artık Meclise malolmuştur; bizim, 
bir fonksiyonumuz yoktur, şeklinde arzı cevap 
buyurdular. Fakat Bakanlıklar, Hükümet, grup
lara istinadettiğine göre, Hükümet olarak bu ça
lışmaları hızlandırma istikametinde bir teşebbüs
leri olmuş mudur veya olacak mıdır? 

TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Devamla) — Netice, tahmin buyurduğunuz gibi 
sadece hatibin mensup bulunduğu partinin istih
sal ettiği bir netice değildir. Hükümet buraya 
getirdi, Hükümet görüşünü yukarda uygun mü
talâa etti. Ortaklığı ile gururlandığı siyasi te-
çakküllerm de mutabakatını aldı ve huzurunuza 
böyle geldi. Ve, burada Geçici Komisyon teklifi 
d© sadece C. H. P. nin muvafık reyleriyle tahak
kuk etmedi. I 

BAŞKAN — Evet efendim. (Alkışlar) 
TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 

(Devamla) — Teşekkür ederim. | 
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AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sorum var. 
BAŞKAN — Diğer vekil arkadaşımızı konuş

turacağım, efendim. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Müşterek Pa

zar mevzuunda bir sorumuz vardı, ona cevap 
alamadık. 

BAŞKAN — Konuştunuzdu Sayın Üstün, 
zatıâliniz... 

TARIM BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Devamla) — Onu, çantayı da topladım Sayın 
Üstün, izin veriniz onu da yazılı olarak takdim 
edeyim, zatıâlinize. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, Tamam. 
(Alkışlar) 

Köy İşleri Bakanı Sayın öztürk buyurun. 
(«Yeterlik önergesi var.» sesleri) 

Efendim, Bakanı konuşturup, ondan sonra bir 
arkadaşımıza söz vereceğiz ve ondan sonra yeter
lik önergesini oya koyacağız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem milletvekilleri. 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve 
bunların tarıma uygun hale getirilmesiyle ilgili 
çalışmalar yapan ve Köy İşleri Bakanlığına 
ıbağlı Topraksu Genel Müdürlüğümüzün 1965 yılı 
çalışmalariyle ilgili bir hülâsayı huzurunuza arz 
ötmek isterim. 1965 yılı küçük su işleri, sulama 
developmanı, drenaj ve arazi ıslahı, toprak mu
hafazası gibi konularla ilgili 543 aded proje tat
bikat sahasına intikal edecektir. Bu projelerin 
tatbikatı 174 milyon 172 bin liralık bir malî 
porte ihtiva etmektedir. Sarf edeceğimiz bu pa
ra ile ve tatbikat yeri bulacak 543 aded proje ile 
101 418 hektar arazi ziraate elverişli hale geti
rilecektir. Bu yıl henüz bütçe çıkmamış olması
na rağmen umum müdürlükçe yapılan hızlı ça
lışmalar neticesinde 159 aded ve 29 milyon 507 
bin lira tutarındaki bu projeler kanunun verdiği 
imkân ve kararnamelerle uygulama sahasına in
tikal etmiştir, ihaleye çıkmıştır. Kalan projele
rin ihale hazırlıkları ikmal edilmiştir. Haziran 
ayı içinde 174 milyon liralık ihalenin tamamı 
uygulama sahasına intikal etmiş olacaktır. 

Muhterem muhalefet sözcüsü arkadaşım bil
hassa, «Sulama işlerinde yatırımların daha faz
la öncelik alması» hususuna temas buyurdular. 
Filhakika Bakanlığımız bu konu üzerinde önem-
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le durmuştur. Bu yıl 1964 yılma nazaran sula
ma işlerinde % 65 bir artışla 119 milyon liralık 
bir yatırım yapılacaktır. Şöylece 1965 yılında 
1964 e nazaran sulama konusunda yüzde 65 net 
bir artış vardır. 1964 programı, fiilen yüzde 75,4 
oranında tahakkuk edebilmiştir. 

Yatırımların ve iş programlarının aksama-
masının çeşitli nedenleri vardır. Bunların başın
da 2490 sayılı Kanunun kısıtlayıcı hükümleri 
gelmektedir. İkincisi, mahallî mütaahhitliğin ki
fayetli olmaması, çimento tedarikinde çekilen 
müşkülâtı, vasıta, ekipman ve döviz tedarikin
deki çeşitli müşküller, bürokrasi ve mahallî so
rumluluğun yaratılmamış olması, vatandaşların 
bu çalışmalara arzu edilen ölçüde katılmaması... 

Bu önemli konular üzerinde duran Bakanlı
ğımız, 1965 yılında programın yüzde nisbetinin 
daha ileri bir nisbete ulaşması için bu aksaklık
ları dikkatle takibetmiş ve gerekli tedbirleri ya
tırıma başlarken almış bulunmaktadır. Bun
lardan bir tanesi Yüce Meclisin tetkikine tevdi 
edildiği için üzerinde her hangi bir tesir icra 
etmemiz mümkün olmıyacaktır. Yüksek malûm
ları olduğu üzere 2490 sayılı Kanunun ıslahı 
ile ilgili hazırlıklar Meclisin malıdır, henüz ka-
nunlaşmamıştır. Bunun dışında Topraksu kay
naklarının geliştirilmesiyle ilgili birlikler kanun 
tasarısı hazırlanmıştır ve yakında Yüce Mecli
sin tetkikine sunulacaktır. Bu tasarı ile çiftçi ya
tırımlarında Devlet katılması öngörülmekte ve 
sübvansiyon ile mahallî mütaahhitlik teşvik 
edilmektedir. 

Çimento mevzuunda anlaşmaya varılmıştır 
ve lüzumlu çimento, yine yatırımlara başlar baş
lanmaz temin edilmiş vaziyettedir. Binaenaleyh, 
çimentonun zamanında temin edilmemesinden 
mütevellit aksaklık önlenmiştir. 

Vasıta ve ekipman meselesine gelince tama
men teknik ve yatırımcı bir daire olan umum 
müdürlük; hiç şüphesiz, araç bakımından kifa
yetsizdir. Bu yıl iskân fonundan tahsis ettiği
miz para ile 115 aded vasıtanın derhal hizmete 
girmesi için teşebbüse girişilmiştir. Sayın daire
ler ve bakanlıklar bu arzumuzu realize etmek 
için kolaylık göstermişlerdir; Haziran ayı için
de bu vasıtalar hizmete girecektir. Böylece 
hem, 1965 ve hemde 1966 yılı programlarının 
hazırlanmasında her hangi bir aksaklık olmıya
caktır. 

Bürokrasinin hiç şüphesiz Yüce Mecliste çok 
tenkidi yaplımıştır. Bu, her bakanlık bünye
sinde muayyen ölçüde mevcuttur. Biz nazari
yattan tatbikata ve bürokrasiden dinamizme 
gitmek için gerekli tedbirleri almaktyaız, reor-
ganizasyon çalışmaları yapıyoruz. Ve yatı
rımları günü gününe takibetmek suretiyle bun
ların biran evvel neticeye ulaşması için kesin 
çalışmalar yapmaktayız. 

Mahallî sorumluluk için bilhassa Topraksu 
kooperatifleri üzerinde duruyoruz. Topraksu 
kooperatiflerinin memnuniyetle ifade edeyim 
bu yıl gelişmekte olduğunu gördük. Halihazır
da 97 aded Topraksu kooperatifleri kurulmuştur. 

Ancak kooperatiflerin, arzu ettiğimiz ölçüde 
netice istihsal etmemesinin de bâzı nedenleri 
vardır. Bunlardan başlıcaları, kredi kifayetsiz
liği, arazi baremlerinin düşük olması ve niha
yet arazinin tapuya raptedilmemiş olması bu koo
peratif çalışmalarında başlıca güçlük sebebidir. 
Bu konu üzerinde Bakanlık olarak âcil ted
birler almayı düşündük ve ilk tedbir olarak 
Ziraat Bankası ile bir anlaşma yaptık. Bu an
laşmaya göre, Topraksu kooperatiflerinin ku
rulması halinde arazi baremleri Öncelikle o mın
tıkalarda yeniden düzenlenecektir. Tapu Ka
dastro Umum Müdürlüğüyle yaptığımız temaslar 
sonunda yine kooperatif bulunan yerlerdo 
kadastro süratle fiilî neticeler almak suretiyle 
harekete geçecektir ve araziyi tapulıyacaktır. 
Böylece, kooperatif çalışmalarındaki bâzı mani
aları da ortadan kaldırmış olacağız. 

Kredi kifayetsizliğine karşı Topraksu kay
naklarının geliştirilmesi birlikleri kanun tasarı
sında her yıl 20 milyon liradan az olmamak 
üzere bütçeden bir para ayrılmasını öngördük 
ve bu, tasarının içerisinde mevcuttur. Kanun
laştığı takdirde kredi kooperatifleri, bugün 
sıkıntı içinde bulunduğu kredi fıkdanından; 
noksanlığından kurtulacak ve ihtiyacı bu su
retle karşılanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Topraksu faaliyet
leri, hiç şüphesiz, Köy İşleri Bakanlığı bünye
sinde ve Bakanlığımızın diğer çalışmaları ile 
ahenkli olarak tam koordinasyon içinde vatan
daşa hizmet götürmektedir. Umum Müdürlü
ğün Tarım Bakanlığı bünyesinden ayrılıp 
Köy İşleri Bakanlığına verilmesi noktası üze
rinde çok münakaşalar yapılmıştır. Hemen ce-
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vap vermek isterim ki, 20 milyon nüfusun köy
lerde oturduğu nazara alınırsa, hükümetler 
bünyesinde, çeşitli bakanlıklar bünyesinde köye 
yönelmiş dağınık pek çok hizmetler vardır. Bu 
hizmetleri köyün huussiyetleri içinde koordone 
edebilmek, bunun etkisini ve verimini artırmak 
için bir bakanlık bünyesinde toplamakta kesin 
bir zaruret var. Binaenaleyh, gerek toplum kal
kınması metotlariyle mahallî sorumluluğu ya
ratma bakımından, Köy işleri Bakanlığının ku
ruluş felsefesine dayanan çalışmalar, Topraksu-
yun da hizmetleriyle beraber yürüyecektir. 

Yeraltı suları bakımından çok zengin olan 
memleketimizin bu sularından istifade etmek 
için çalışmalarımıza hız veriyoruz. Hemen mem
nuniyetle ifade etmek isterim ki, iç imkânların 
müsaidolmadığı bu çalışmalar için dış imkânlar
dan faydalanmayı düşündük. AID ile yaptığı
mız temaslar sonunda en az malî portesi bir mil
yar lira olan bir kredi sağlanmıştır. Altı ay içe
risinde 20 bine yakın yeraltı suyunun kuyusu 
açılmak suretiyle, sulardan istifade edilmesi 
programlanmıştır. Ve bu program tahakkuk 
ettiği takdirde -ki, 1,5 yıl içinde tahakkuk et
mesi tahmin edilmektedir- bu suretle 20 bin 
kuyunun suyu toprağın üstüne çıkıp sulama te
min edilecektir. Böylece istihsale müessir olan 
su unsurundan en geniş şekilde istifade sağla
nacaktır. Bu arada içme suyu bakımından bü
yük bir ıstırap mevzuu olan köylerin içme su
yu meselesinde, 15 bin köyün içme suyunu bu 
suretle temin edeceğiz. Ve böylece içme suyu 
dâvasını da önemli bir şekilde halletmiş olaca
ğız. Bu, köy elektrifikasyonu mevzuudur. 
Elektro - motopomplarla suların toprak üstüne 
çıkarılması ve ucuza istihsal edilerek sulanması 
bahis konusudur. Bu mevzuda yaptığımız mu
tabakat Maliyeden geçmiştir. Maliye Vekâleti 
anlayış göstermiştir, olumlu karşılamıştır, ha
len plânlamadadır. Plânlamadan çıkar çıkmaz 
tatbik sahasına intikal edecektir. Bunu Yüce 
Merlise müjdelemek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak muhafaza
sı ile ilgili çalışmalarımız yatırımların sadece 
yüzde 10 unu almaktadır. Bir muhterem ar
kadaşımız, «daha fazla bu konuda yatırım ya
pılmamasını»' ifade buyurdular. Aslında . ta-
raslamaya ehemmiyet vermek lâzımdır. Eraz-
yona karşı alınacak tedbirlerin ;başmda or-
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mansız çıplak dereleri su baskınına mâruz bı
rakmamak için tepelerde (ki, arkadaşımız «kel 
tepeleri para ile yeşertmek iyi birşey ama bü
yük miktarlardaki para sarfına sebebolHyor> 
dedi) biz buraları, halkın da katılması ile,, hat
tâ ordunun imkânlarını bu sahaya yöneltmek 
suretiyle geniş taraslamalar yapıyoruz. Top
rak Suyun bu konudaki çalışmaları halk tara
fından memnuniyetle müşahade edilmektedir ve 
hızla devam edecektir. Böylece araziyi bir ta
raftan sel felâketinden korurken, kurtarırken 
diğer taraftan, suni ormanların gelişmesi için 
hizmetlerimizi yürüteceğiz. 

Ben diğer konularda daha geniş bir mâru
zâtta bulunmak istiyorum. Toprak Su Umum 
Müdürlüğü yatırımcı bir daire olarak, teknik 
bir daire olarak memnuniyet verici çalışmalar 
içerisindedir. Gerek başlarında bulunan Umum 
Müdürü ve gerekse teşkilât mensupları tam bir 
hizmet şevki içinde memleketin dertlerini, dâ
valarını halletmek için kendilerine verilen vazi
feleri ifa etmektedirler ve huzur içinde çalışma
larına mâni bir sebep yoktur. Ancak, tahsisat 
kifayetsizliği sebebiyle gönlümüzden arzu etti
ğimiz ölçüde hizmet edememenin ıstırabını çe
kiyoruz. Bu yıl komisyon ve Senato 5 milyon 
lira gibi bütçemize bir ilâve de yapmıştır. Yü
ce Meclis bunu da kabul buyurursa hizmeti da
ha büyük ölçüde götürmek imkânları elde edil
miş olacaktır. Hepinizi saygılarla .selâmlarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş

meler kâfidir. Kifayetin oylanmasını arz ede
rim. 

Bursa 
Hikmet Akalın 

Sayın Başkanlığa 
Yeterliğin oya arzını saygı ile arz ederim. 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Bi-
nay, buyurunuz. 

Bir dakika efendim, son söz milletvekilinin 
olmasına binaen son sözü vermeyi ihmal"ettik. 
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Sıra grupıı adına Sayın Mehmet Çobanoğlu'nda. 
Buyurun efendim. 

Efendim çok affmızı rica ederim, geç vak
te kadar çalışma dolayısiyle ihmal etmişiz, ar
kadaş hatırlattı. Hükümetten sonra «son söz 
milletvekilinindir» uyarınca bir arkadaşımıza 
söz vermek mecburiyetindeyim. Grupu adına 
söz Çobanoğlu'nundur. Ondan sonra önergeleri 
okutacağım. Buyurunuz Çobanoğlu. 

Konuşma müddeti on dakikadır. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÇOBAN

OĞLU (Denizli) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri, Muhterem Bakan, Ta
rım Bakanlığının muhterem erkânı, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1965 yılı Bütçesi hakkında Adalet Partisi 
Meclis Grupunun görüşünü arz etmek için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan sayın hatip arkadaş
larımın, da ifade buyurdukları gibi Türkiye'
mizin medeni alemde yükselmesi, ilerlemesi 
topyekûn kalkınması için, ilk önce ekonomik 
alanda hamle yapması, kalkınması lâzımdır, 
şarttır. Bu kalkınma hamlesine yine ilk önce 
millî gelirimizin % 40 nı karşılayan tarımsal 
alanda yapılması elzemdir. 

Türkiye'de çalışan nüfusun % 70 i ziraatle 
iştigal ettiği halde, esefle itiraf etmek lâzım-
gelir ki, Amerika'dan buğday, mısır, arpa, yu
laf, pirinç ithal etmekte olduğumuz hakikatle
rin acı tezahürleridir. Nitekim 1954 yılından 
1 Mayıs 1965 gününe kadar Amerika'dan 4 mil
yon küsur ton buğday, mısır, arpa, yulaf, pi
rinç ithal edilmiş ve bunlara 3 milyar küsur 
Türk parası ödenmiş bulunmaktadır. 

Köylümüzün iptidai usullerle ziraat yaparak 
geçimini sağlayamadığı hepimizce malûmdur. 
Türk çiftçisinin ekseriyeti zirai istihsali artır
mak için teknik bilgiden mahrum bulunduğu 
gibi zirai sermayeden, zirai krediden hattâ ye
teri kadar araziden ve zirai araçlardan mah
rum bulunduğu aşikârdır. Türkiye'de hâlâ bü
yük bir çiftçi kütlesinin karasapanla ziraat yap
tığı görülmektedir, işte bütün bunları nazara 
alan Devlet, fennî modern ziraat nasıl yapı
lır göstermek için bu maksatla Devlet Üretme 
Çiftliklerini kurmuştur. 

1.Mart 1950 tarihinde faaliyete geçen Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ku-
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ruluş maksat ve gayesi yurt çiftçiliğinin zirai 
verimini artırmak, istihsalini çeşitlendirmek, 
mahsulün kalitesini yükseltmek, iyi tohumluk, 
iyi damızlık iyi fidan ihtiyacını karşılamak, arı
cılık ve kümes hayvancılığı ihtiyacını sağlamak 
ve bunların yanında çiftçiye örneklik ve öğreti
cilik yapmak amacı ile Tarım Bakanlığına bağ
lı tüzel kişiliği haiz katma bütçeli ve döner ser
mayeli bir teşekkül olarak kurulmuştur. Şim
di Devlet Üretme Çiftliklerinin icrayı faaliyeti
ni görelim. 

20 çiftlik işletmesi ile faaliyette bulunan 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
işlettiği arazi miktarı 2 773 620 dekar olup bu
nun 77 715 dekan sulu, 2 695 907 dekan susuz 
arazidir. 

Gerek Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunun 1963 yılı raporunda gerek Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1963 yılı 
çalışmalarına ait raporda bu çiftliklerin 1963 
yılında sağladığı kâr miktarı 52,6 milyon lira 
olarak gösterilmiştir. Ayrıca bu kâr miktan 
Tanm Bakanlığı tarafından ayda bir yayınla
nan Mart 1965 tarihli ve 15 sayılı Tarım Posta
sı Gazetesinde çiftçimize iyi ziraat yapma ba
kımından önderlik eden ve çalışmalariyle çift
çiye örnek olan Devlet Üretme Çiftlikleri geçen 
yıl 53 milyon liralık net kâr sağladı diye neş
riyatla efkân umumiyeye duyurulmuştur. Şu
rasını esefle kaydedelim ki Devlet Üretme Çift
likleri bilanço kâr ve zararı hesaplarken ge
lir ve giderlerinin hesabında ekip biçtikleri, 
kullandıkları arazilerin kira bedellerini bu he
saba dâhil etmemişlerdir. Şu halde: 

Ekilen susuz arazilerin beher dönümünün 
kira bedelini asgari 20 liradan sulu arazilerin 
beher dönümünü yine asgari 100 liradan hesap
larsak bu çiftliklerin bugünkü rayice göre 61 
milyon 600 bin lira kira getireceği görülür. Bu 
yapılan hesap asgari bir hesaptır. Bilanço kâr 
ve zarar hesaplarında kira -bedellerinin göste
rilmesi zirai ve ticari usuldendir. Şu halde ki
ra bedellerini ilâve edince Devlet Üretme Çift
liklerinin yıllardan beri zararlı çalıştığı netice
sine varılması zarureti ve mecburiyeti vardır. 

Yüksek Denetleme Kurulu 1963 yılı verimle
rini ortalama dekar başına buğdayda 139. ar
pada 197, kütlü pamukta 104, şeker pancarın
da 2 500 kilo olarak göstermiş pamuk, pancar 
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hariç diğer mahsul gelirlerini Türkiye vasatisi
nin üstünde mütalâa etmiştir. Bu mütalâa doğ
ru değildir. Yurt çiftçiliğinde bire üç, bire 
dört buğday alan çiftçi ile bütün teknik ve 
maddi imkânlara sahip bir teşkilâtın istihsal
deki muvaffakiyet derecelerini mukayese yap
mak insafsızlık olur. Bu mukayese zirai alan
da hamleler yapmış ileri memleketlerle mukaye
se edilseydi daha isabetli hareket edilmiş olur
du. 
- 1963 yılında faaliyette bulunan 20 çiftlikten 
12 si kârlı, 8 i zararlı gösterilmiştir. 

Kârlı olanların büyük kâr payını buğday 
mahsulleri teşkil etmektedir. Devlet Üretme 
Çiftliklerinin kuruluşundan bu yana geçen 14 
faaliyet yılındaki kâr ve zararları tetkik edil
diğinde, toprak mahsullerinden buğday başta 
olmak üzere, 6 çeşit mahsûlden kârlı, diğer 9 
çeşit toprak mahsullerinden zararlı, ayrıca 
bahçe mahsûllerinden 14 yıl hep zararlı; sığır
cılık, koyunculuk ve küçük evcil hayvanlardan 
yine 14 yıl hep zararla çalıştığı görülmüştür. 

Genel Müdürlük, kuruluş senesi olan 195CL 
yılından 1963 yılma kadar 1963 yılı dâhil; her 
yıl, bilançonun kâr ile kapanmış olduğunu ve bu 
müddet zarfında 200 milyon lira kâr yaptığını 
raporlarında göstermekte ise de yukarda arz 
edildiği gibi, bilanço kâr ve zarar hesapların
da hiçbir zaman tarla icarlarını hesaba dâhil et
mediğinden kârlı göstermiştir. Bu çiftlikler 
14 yıldan beri kiraya verilmiş olsaydı asgari 
800 milyon liraya yakın bir kira ücreti getir
mesi muhakkaktı. 

Devlet Üretme Çiftlikleri polikültüre elve
rişli işletmelerde bile, hububat ziraatini daima 
ön plânda tutmuş, ve her türlü ziraat bitkisine 
elverişli iklim ve topraklarda randımanlı ola
rak, rantabl olarak çalışamamıştır. 

Ezcümle, 30.230 dekar mezru arazisi bulu
nan Dalaman Çiftliğinin 1963 yılında sağladı
ğı kâr miktarı 68.630 liradır. Halbuki bugün bu 
çiftlik kiraya verilmiş olsaydı beher dönümü 
en aşağı 100 lira hesabiyle yıllık getireceği kira 
bedeli 3 023 000 liradır. Dalaman Çiftliği ik
lim, arazi ve tabiat zenginlikleri bakımından 
Türkiye'nin en şahane, en verimli çiftliklerin
den biridir. Amiyane tâbirle, «insan ek insan 
biter». Şimdi burada 1963 yılında ekilen pamuk 
ziraatini tetkik edelim. 

25 . 5 .1965 0 : 2 
Bu çiftlikte 1963 yılında ekilen 900 dekar

lık sealand cins pamuk tarlasından 36 000 ki
logram pamuk elde edilmiş ve beher dönüm ba
şına 40 kilogram pamuk alınmıştır. 

Yine bu çiftlikte 1963 yılında ekilen 6 400 
dekarlık koker cins, pamuk tarlasından 535 530 
kilogram kütlü pamuk elde edilmiş, beher dö
nüm başına 83,5 kilogram pamuk alınmıştır. 
Bu istihsallerle Devlet üretme Çiftlikleri yurt 
çiftçisine nasıl örneklik ve önderlik yapabilir 
ve yüksek takdirlerinize bırakırım. 

Ege'de koker cins pamuktatf dekar basma 
vasati 150 kilogram pamuk alınmaktadır. Dev-

- let Üretme Çiftliği ile mukayesesi basittir. 
Sığırcılık ve koyunculuk şubesindeki faali

yetlerine gelince: 
Sığırcılık şubesinin 1963 yılı gider ve gelir

lerinde bir baş sığıra düşen masraf 785 lira 72 
kuruştur. Bu masrafa genel yönetim payı ile 
katma bütçe payını da ilâve edersek bir baş sı
ğırın masrafı 1 056 lira 92 kuruştur. Bir baş 
sığırın geliri ise 703 lira 27 kuruştur. Neticei 
zarar sığır başına, 353 lira 65 kuruştur. 

Koyunculuk şubesinin 1963 yılı gider ve ge
lirlerinde bir baş koyuna düşen masraf 74 lira 
34 kuruş, buna genel yönetim payı ile katma 
bütçe payını da ilâve edersek bir baş koyunun 
masrafı 96 lira 5 kuruştur. Bir baş koyunun 
geliri ise 89 lira 76 kuruştur. 

Neticei zarar koyun başına 6 lira 36 ku
ruştur. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin bâzılarında arı
cılık yapıldığı... 

BAŞKAN — Vaktiniz bitti, lütfen bağlayı
nız. 

A. P. MECLİS GRUPU ADİNA MEHMET 
ÇOBANOĞLU (Devamla) — Halkın damızlık 
ihtiyacını karşılıyamayan idarenin 1963 yılı sı
ğır kadrosu 4 142 dir. Bu kadro bu kadar ara
ziye sahibolan Devlet Üretme Çiftlikleri için 
çok azdır. 

Yukardan beri arz ettiğimiz veçhile Devlet 
Üretme Çiftlikleri verimli ve kârlı olarak çalı
şamadığından ve bu çalışmalariyle muhitine is
tenilen şekilde' örneklik ve önderlik yapama
dığından Tarım Bakanlığınca ilk defa kendi 

I bünyesi dâhilinde toprak ve zirai reforma gidi
lerek memleket ve millete daha nafî hiamtette 
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bulunmalarını Adalet Partisi Meclis Grupu adı
na diler hepinizi saygı ile selâmlarız. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini 
tekrar okutuyorum. 

(Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

(Hikmet Akalm'ın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde, Sayın Bi-

nay. 
SADÎ BlNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlarım, kifayet aleyhinde söz almanın sebebi 
kısaca şudur : 

Muhtelif partilerin kıymetli sözcüleri Ta- • 
rım Bakanlığına bağlı muhtelif teşekküller 
hakkında partililerinin görüşlerini sizlere arz 
ettiler. Bu, gerek Türkiye radyolarında bunla
rı dinliyecek vatandaşlara ve gerekse Meclisin 
tarihî zabıtlarına intikal etmiş oldu. Ancak, 
Adalet Partisinin orman bütçesi üzerindeki sö
zü maalesef bu durumda ne zabıtlara, ne bası
na ve ne de radyoya intikal edemiyecektir, bu 
kifayet önergesini kabul buyurduğunuz takdir
de... Bendeniz, vaktin gecikmiş olduğunu hem 
muhterem arkadaşlarımın ve bilhassa Başkan
lık Civanının da yorulmuş bulunduğunu na
zarı itibara alarak hiç olmazsa ilerideki müza
kerelerde bir partinin görüşünün eksik bulun
maması bakımından Adalet Partisi sözcüsü ola
rak tâyin edilmiş olan ben arkadaşınıza beş 
dakikalık bir zamanın lütfedilmek suretiyle ki
fayetin kabul edilmesini teklif ediyorum. Böy
lece muhterem arkadaşlarım, ileride de iyi ol-
mıyan bir misal vermemiş olacağımız kanısın
dayım. Hepinize hürmetler. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za : sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümlere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum. 

N -~ Tarım Bakanlığı 

(A/l) Cari Harcamalar 

Bölüm: 
- *•• -' vr: * ı•-< s ^vem —••"-

li;0Ö0 Ödenekler 12 003 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 202 547 927 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 21163 094 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 52 667 627 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 28 614 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 545 501 
(A/2) Yatırım Harcamaları 

21.000 Etüt ve proje gideıleri 22 560 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 170 221 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 46 740 55Q 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 1 000 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 10 461 693 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

33.000 İktisadi transferler 18 286 774 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 2 436 594 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

75 000 
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Tarım Bakanlığı Bütçesinin görüşülnrsi bit

miştir. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüjü 
bü çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari Harcamalar 

Bölüm: 
12.000 Personel giderleri 18 568 811 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Yönetim giderleri 1 431 802 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 896 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 417 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler ^ 206 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 3 098 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I. — Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ye satınalma-

lar 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II. — Transferler 
34.000 Malî transferler 80 009 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 59 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 559 
BA.ŞKAN — Kabul edenler... 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Bütçesinin görüşülmesi bitmiştir. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza 
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sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kâ * 
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Ürotmo Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. —Devlet Üretme Çiftlikleri Ga-
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 833 554 
lira. yatırım harcama1 arı için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 820 000 lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
399 416 lira ki toplam olarak 11 055 980 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3), cetvelle
rini okutuyorum. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm: 

12.000 Personel giderleri 8 976 049 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 295 813 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 H'zmei giderleri 389 702 
BAŞ <AN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 162 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
22.000 Yapı, te:"s ve büyük onarım gi

derleri 820 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eımiyenler... Kabul edilmigtir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalar, 

II. — Transferler 
34.000 Malî transferle» 11 181 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.00 Sosyal, transferler 237J783 
BAŞKAN — Kabul edenler... .. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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36.00Q Borç ödemeleri 150 450 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum (Birin
ci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi (A/l), (A/2). 
(A/3), numaralı cetvelleriyle berab:r oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftikleri Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı-(B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 11 055 980 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B — CETVELİ 

B/2 Vergi dışı gelirler 

61.000 Kurumlar hasılatı 11 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 55 980 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum (İkinci madde 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi B cetveliyle b3-
raber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1965 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden hor birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gcsteıil-
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsi
line 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlkleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
•gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizjnetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı, 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü 
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağh 
(1,2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ili
şik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 bütçe 
yılında kullanılamaz, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yı
lı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık 
ve ücret kesimleri hariç) (A/l), (A/2) (A/3) 
cetvellerine dâhil Ödeneklerden (geçen yıllar 
borçları maddesine) 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
ceetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ta
rım bakanları yürütür. 

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

Devlet Üretme Çiftlikleri 1965 yılı bütçesi 
açık oylarınıza sunulmuştur, yuvarlaklar sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

1965 Malî yılı Orman Genel Müdürlüğü büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza ara 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 19G5 yılı 
Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamalar için (A/l) işaretli cstveMe 
gösterildiği üzere 83 349 160 lira yatır:m har
camaları için (A/2) işaretli cstvelde gösteri'di-
ği üzere 59 880 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 7 200 916 lira ki toplam 
olarak 150 930 076 lira ödenek ver lm'ştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3), numara
lı cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm: 

12.000 Personel giderleri 70 935 657 
&AŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 323 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet g'derleri 7 372 033 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 583 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeş't'i giderler 662 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Elüt ve proje giderleri 21 271 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
ları 32 069 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina ve teçh'zat ve taşıt 
alımları ve büyük onarımları 6 540 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I. — Sermaye teşkili 
31.000 Kuranlara katılma paylan ve 

sermaye teşkilleri 1 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 4 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ü4.000 Malî transferler 208 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 459 114 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 133 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum (Birinci madde 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cîtvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum., Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bsğlı (B) işaretli ce velde gösterildi
ği üzere 150 930 076 lira olarak tahmin edil. 
mistir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B —CETVELİ 

61.000 Kurumlar hasılatı 145 930 074 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 2 003 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 3 000 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Et
miyenler... Kabul edilmiş ir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayand ğı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gös'eril mistir. Bu cetvekb 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılına 
da da devam olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli 3656 sayıl Kanunun 19 neu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kdrolar bağlı, 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki -hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler bağl, (E) işretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasa-
rsı ile- Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
garttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
kuruluğu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1965 bütçe yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... ^tmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar bocrları) mad
desindeki • Ödeneğinin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye. 

b) 1937 - 1963 bütçe yıllarına aidoîup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllan bütçeblerinde bulunan borçlar, 
1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (ge
çen yıllar borçları maddesine) 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar). 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakam 
yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla

cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvel d o n-öpterilmistir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza SÜITIvornm. 
Kabul o^onler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 9 . 7 . 1945 tarih ve 4785 sa
yılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman 
işletmelerinin kuruluş ve işletilmesi içirt 1965 
bütçe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 
liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçele
rine konacak ödeneklerle kapatılmak şartiyle 
en çok 5 yıl süreli 2 000 000 liraya kadar is
tikraz mukaveleleri yapmıya ve bankalarda he
sap açtırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... K,abul edilmiştir. 

MADDE 10. — Orman Genel Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M.) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birîîkte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.. , . . _ . 

MADDE 11. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve $831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gere
ğince ormanların sınırlama işine 1965 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hük
mü 1965 yılında orman mühendis muavinleri ve 
teknikerler için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçesi 
açık oyunuza sunulmuştur. Yuvarlaklar sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1965 yılı bütçesine oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

Encümen ve Hükümet ayrılmasın oylama ne- -
ticelerini arz edeceğim. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
rey vermiyen arkadaşımız var mı?... Oylamalş-
lemi bitmiştir, 

Efendim; Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununun oy
lanmasına 18 arkadaşımız katılmış 15 kabul 3 
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ret oy çıkmıştır. Aranılan nisap temin edile
mediğinden gelecek birleşimde oylama tekrarla
nacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununun oylamasına 26 arkadaşımız katıl
mış 23 kabul, 3 ret oy çıkmıştır. Aranılan nisap 
temin edilmediği için oylama gelecek birleşim
de tekrarlanacaktır. 

Programımız bittiği için 26 Mayıs 1965 Çar
şamba günü saat 10.00 da toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,25 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
AK Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Yeli Başaran 

AĞRI 
Nevzat Günjrör 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerim oftlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
filimi Aydınçer 
Melfthat Gedik 
Reşat Ozarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oftlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Tunjut 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 

sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 143 
m Reddedenler-": 119 

Çekinserler : i 
Oya katılmıyanlar : 174 

Açık üyelikler : 13 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

[Kabul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLU 

Turgut Çulha 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi îneeler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
thsan Tombnş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
EDİRNE 

tlhami Ertem 
ELAZIĞ 

Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinosrhı 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizwnettin Erkmetı 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Koymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğhı 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 

Muhiddin Güven 
Sahabettin orhon 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Saim Kaygan 
Nihad Kürgad 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keakkı 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpal*. 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bildin 

KOCAELİ 
Hâîdan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gfirkan 
TCadircan Kaflı 
Mekki Keskin 

MALATYA 
H. Avni Akçit 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nnsret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nakit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
AM Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarııbrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim İmirzalıoğlu 
Abdülhak Kemal Yörüli 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 
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İhsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

25 . 5 .1965 O : 2 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sahabattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlio&lu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka> 
Hilmi Oben 
Uhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 

Zeyyat Kooamemi 
TRABZON 

Elkrem Dikmen 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badülı 
Kadri Enoğan 

UŞAK 
Ahmet Taihtakılıç 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğiü 

Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erkek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
İsmet İnönü 
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MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali A r ı k n 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oslkay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlı 
Ferda Güley 
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Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Uiusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 
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SİNOP 

Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri MumcuoğJu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekinser] 
KARS 

Kemal Okyay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHtSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgös 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar \ ) 

Nihat Berkkarı 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (I.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolalk 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

Halit Rıza Ünal 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (I.) 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B. 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğui 

ELÂZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 
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HATAY 
Abdullah CilH 
Sekip înal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Muzhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Celâl Kılıç, 
Sadık Kutlay 
İhsan Onal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferrah Bozbeyli 
(Bgk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekmel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Saibri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

M. Meclisi B : 115 
IZMÎR 

Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Eredem (B.) 
ihsan Gürsan (B.) 

KARS 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Albdülhalim Ara& 
Turhan Feyzioğlu 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran (B.) 
thsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar (I.) 

25 . 5 . 1965 O : 2 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Ra§it Hatipoğiı 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 

MARDİN 
Tplât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlıı 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahin oğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Kâmııran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl Öncel (1.) 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
( t Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Turgut Nizaımoğlu 
Celâl Sungur (I) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestil ci 

I Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
izmir 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 13 

»VO-<( 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Reşat Özarda 
tsrneft Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 

BOLÜ 
Turgut Çulha 

sonucu 

Oye sayı** 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekdnserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
24 
21 

3 
0 

413 
13 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
llhanıi Ertem 
Nazmi Özoğul 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

(Çoğunluk yoktur.) 

RİZE 
Araf Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

ADANA 
Has&n Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüytüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim TeMn 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 

[Oya kattlmıy anlar] 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Poüat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (I.) 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erkova» 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt 

Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehımi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 
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AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bdnay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fua>t Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuztkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik (I.) 
Şefik İnan 

M, Meclisi B : 115 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlıı 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
öımer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

.ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat DuTSunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

25 . 5 . 1965 O : 2 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcüar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin Özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Osman Sabri-Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELt 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçufk Aytan 
irfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
Kadirean Kafh 
Ömer Kart 

M. Meclisi * B : 115 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Semi Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

2 5 . 5 , 1965 O : 2 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait. Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Deminsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

Nİ6DE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğht 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim T a n 

SİVAS 
Adil AJıtay 
Rahmi Çeltelkli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevat Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethim Mahraımlı 
Hayri Mumcuoğhı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Alî Şakir Ağanoğln 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener ' 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurderelt 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Abalay Akan 
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M. Meclisi B : 115 25 . 5 . 1965 O : 2 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Ka.^ahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel ( t ) 

UŞAK 
Ali Rıza AMnyilkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

Ahmet Tahtiakılıç 
VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 

Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Rainiz Karakaşoğlu 
Sadık TeMn Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilsin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
tzmir 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 

Yekûn 13 

)><*<( 
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Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

AYDIN 

Hilmi Aydınger 
Melâhet Gedik 

BALIKESİR 

Cevat Kanpulat 

BOLÜ 

Turgut Çulha 

ÇOR 
Hilmi Inces 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cahit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 26 

Kabul edenler : 23 
Reddedenler : 3 
Çekimserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 411 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

EDİRNE 

llhami Ertem 

Nazmi özoğul 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İsmail Hakkı TeMnel 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytuş 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

[Reddedenler] 
UM 
ulu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu-

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 

Nuri Bayar 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koeamemî 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

[Oya katilmvyarilar] 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpa cıoğlu 

Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (1.) 
Bülent Ecevit (1.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gen ce 

İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüihak Kemal Yö
rük 

ANTALYA JChM% A XXJU X XX 

Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
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Hasan Fehmi Bozrepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Balfcacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 

Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türke! 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhat Arat 
Süreyya Endik (t.) 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi öktem -
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai İskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen ; 

Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Beıeketoğlu 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhoıı 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
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Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip MirkelâmoğliJ 
Şinasi Os/ma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doşrançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgimi 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 

M. Meclisi B : 115 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
Kadircan KafLı ' ' 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Segai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet înönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
mıanoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

25 . 5 . 1965 O : 2 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
(B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
O.û'uzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Nain* Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
ti yas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan * 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısozen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 
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TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 

M. Meclisi B : 115 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel (t.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

25."5. 1965 0 : 2 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü. Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

Veli Uyar 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

115. BİRLEŞİM 

25 . 5 . 1905 Salı 

Saat : 10.00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKINCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/834) (S. Sayısı :963) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

' GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X 1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kamunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi V836, 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 965, Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı 598) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1963] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Senato
su 1/537) (Millet Meclisi S. Sayısı : 966, Cum
huriyet Seatosu S. Sayısı : 599) [Dağıtma tari
hi : 15 . 5 . 1965] 

X4. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş

kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet Sena
tosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 601) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 
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Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
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Dönem : 1 O C C 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S t S. Sayısı : ÎJOO 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/836; Cumhuriyet Senatosu 1/535) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 598) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5015 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

tlgi : 24 . 4 . 1965 gün ve 1/836-45 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5 . 1965 tarihli 82 nci Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla 
Enver Aka 

Not : Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (119) 

Kabul 
Bet 
Çekinser 

: 116 
: 1 
: 2 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M 
Karma Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 

Esas No. : 1/836, C. S. : 1/535 
Karar No. : 101 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5 . 1965 tarihli 82 nci BiMeşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Ikanunu tasarısı» ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa ısunulur. 

Karma.Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 



Bonem : İ Û â £ 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 3 0 0 

Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/837; 

Cumhuriyet Senatosu 1/537) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :599) 

Ciumhuriyet Senatom 
Genci Sekreterliği 12 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5017 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 25 . 4 . 1965 gün ve 1/837-47 sayıh yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 5 . 1965 tarihli 82 nci Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Orman Genel Müdürlüğü 1905 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederini. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : • - . . . , 

Açık oy neticesi : (117) 

Kabul 
Uet 
Çekinser 

: 113 
: 1 
: 3 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 

Esas No.: 1/837 C. S.: 1/537 ' ' " ;*' : : ' 
No.: 102 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5 . 1965 tarihli 82 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




