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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ • • 

13. Birleşim 

22 . 11 . 1965 Pazartesi 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklama 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Çalış
ma Bakanı Ali Naili Erdem'in, dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'm vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/3) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangiFin dönüşüne kadar kendisine içişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı- tezkeresi (3/4) 

3. — Hâkim sınıfından olmıyan mahke
me başkâtiplerine yargı yetkisi tanıyan 
7188 sayılı Kanunun 1 nei maddesinde yer 
alan ve sorgu hâkiminin görevi başında 
bulunmaması veya sorgu hâkimliğinin bo
şalması hallerinde mahkeme başkâtibine 
sorgu hâkimliği görevini yaptırma imkânı
nı sağlıyan hükmün Anayasaya aykırı ol-
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duğundan iptaline dair Anayasa 
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/5) 

Sayfa 
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4 . - 9 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Ma
lı allat bekçileri hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinde yer alan «bunlara verilecek 
ücretin tâyini, miktarı ve tarzı tevzii ve 
cibayet ve tediyesi mahallerinin örf ve tea
mülüne ve ihtiyacına göre meclisi idarei 
mahalliyece tahtı karara alınır.1» şeklindeki 
hükmün Anayasanın 61 ve 126 ncı madde
lerine aykırı olduğundan iptaline ve iptal 
hükmünün 25 . 4 . 1966 gününde yürür
lüğe gireceğine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi (3/6) 

5. — 509 sayılı Tapulama Kanununun 
Anayasanın 85 ve 86" ncı maddelerine ay
kırı olduğundan iptaline, işbu iptal hük
münün 12 Mayıs 1966 gününden itibaren 
yürürlüğe girmesine dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/7) 

6. — 28 nci Tümen Komutanlığı As
kerî Mahkemesince ölüm cezasına çarptırı
lan Hüseyin Yavuz'un mahkûmiyet dosya-
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362 



sının iadesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1190, 3/8) 362 

7. — Tokat ili Erbaa ilçesinin Gündoğ-
du mahallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı 
Alioğlu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Os
man Salar'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki dosyanın iadesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/1206, 3/9) 362:363 

8. — Demirci kazasının Viran köyü 40 
numaralı hanede nüfusa kayıtlı Mehmet-
oğlu, Hatice'den doğma 11 . 1 . 1933 do
ğumlu Hüseyin Bilgin'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki dosyanın iade
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1153, 
3/10) 363 

9., — Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
XX nci Genel Kurul toplantısına katılma
ları uygun görülen îzmir Milletvekili Set-
tar tksel, Manisa Milletvekili Ertuğrul 
Akça ve Rize Millevekili Erol Yılmaz Ak-
çal haklarında Başbakanlık tezkeresi (3/11) 363 

Adana Milletvekili" Kasım Gülek Avrupa 
Konseyi NATO Parlömanterleri hukukî top
lantısında, «Kıbrıs konusunda yapılacak bir 
anlaşmaya ne gibi hükümlerin konulacağı» ko
nusu üzerindeki görüşmeler ve kabul edilen 
Türk tezi hakkında bir demeç verdi. 

Daimî komisyonlar seçiminin bu birleşimde 
yapılması kabul olunarak oylamaya geçildi ve 
tasnif sonunda gösterilen adayların aynen se
çildikleri anlaşıldı. 

Sözlü sorular 
1. — Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'ın, 

Bitlis ili şehiriçi geçiş yolunun, 1966 programı 
ve bütçesine alınarak, inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/7) 

2. — Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesi için 

4. — Sorular ve cevaplar 363 
A — Sözlü sorular ve cevapları 363 
1. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-

ın, pamuk ürününün değerlendirilmesi için 
ne gibi âcil tedbirler alınacağına ve destek
leme alımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1) 363 

2. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
mn, her geçen gün pamuk fiyatlarının ge
rilemesi karşısında üreticinin ne gibi ted
birlerle korunacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/3) 363 

3. -—• Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, pamuk fiyatlarının süratle düş
mesi karşısında ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/4) 364:374 

4. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'-
nin, Muş iline tahsis edilen tohumluk buğ
dayın çiftçiye dağıtılması için ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/2) 374r375 

22 Kasım 1965 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (saat 17,02 de) Birleşime 
son'verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvckili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Ya§a 

özel bir plân düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/8) 

3. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, hangi 
tarihte satış istasyonları açmaya başladığına 
dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/9) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 



BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saa t i : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KATİPLER : önol Sakar (Manisa), Abdülbari Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihaz ile yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin önce düğmelerini 
çevirerek lütfen beyaz kabul düğmelerine basma
larını istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar; yoklama devam edi
yor. Yeni teşrif eden arkadaşların lütfen anah

tarlarını açtıktan sonra beyaz kabul düğmeleri
ne basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 
önce Başkanlık Divanının Genel Kurula su

nuşları vardır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 
Bakanı Ali Naili Er dem'in, dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/3) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Bakanı 

Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik etme
sinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil'in dö
nüşüne kadar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/4) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 

üzerine, vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Anayasa Mahkemesinin gündemin 3, 4 ve 5 

nci maddelerinde yer alan 3 iptal kararı var, sı-
rasiyle okutuyorum. 

3. — Hâkim sınıfından olmıyan mahkeme 
başkâtiplerine yargı yetkisi tanıyan 7188 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinde yer alan ve sorgu 
hâkimini^" görevi başında bulunmaması veya sor
gu hâkimliğinin boşalması hallerinde mahkeme 
başkâtibine sorgu hâkimliği görevini yaptırma 
imkânını sağlıyan hükmün Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi (3/5) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Grupu tarafından; Hâkim sınıfından olmıyan 
mahkeme başkâtiplerine yargı yetkisi tanıyan 
7188 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olduğun
dan bahisle iptali hakkında açılan dâva üzerine 
konu incelenmiş ve sözü geçen kanunun 1 nci 
maddesinde yer alan ve sorgu hâkiminin görevi 
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başında bulunmaması veya sorgu hâkimliğinin I 
boşalması hallerinde mahkeme başkâtibine sorgu 
hâkimliği görevini yaptırma imkânını sağlıyan 
hükmün, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
28 . 9 . 1965 gününde 1963/100 esas ve 1965/48 
karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Lûtfi Akadlı | 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

4. — 9 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât 
bekçileri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesin
de yer alan «bunlara verilecek ücretin tâyini, 
miktarı ve tarzı, tevzii ve cibayet ve tediyesi 
mahallerinin örf ve teamülüne ve ihtiyâcına gö
re meclisi idarei mahalliyece tahtı karara alınır.» 
seklindeki hükmün Anayasanın 61 ve 126 ncı 
maddelerine aykırı olduğundan iptaline ve iptal 
hükmünün 25 . 4 . 1966 gününde yürürlüğe gi
receğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/6) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Rize îcra Tetkik Mercii -Hâkimliğince; 9 Ni

san 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât bekçileri hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesinin Anayasaya 
aykırı olduğundan bahisle iptali hakkında itiraz 
yoliy]e yapılan başvurma üzerine konu incelen
miş ve; 

1. Adı geçen kanunun 3 ncü maddesinde 
yer alan ve «.,.. bunlara verilecek ücretin tâyini 
miktarı ve tarzı ve cibayet ve tediyesi mahalleri
nin örf ve teamülüne ve ihtiyacına göre meclisi 
idarei mahalliyece tahtı karara alınır.» şeklin
deki hükmün Anayasanın 61 nci ve 126 ncı mad
delerine aykırı olduğundan iptaline, 

2. işbu iptal hükmünün 25 . 4 . 1966 günün
de yürürlüğe girmesine, 

26 . 10 . 1965 gününde 1965/25 esas ve 
1965/57 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

5. — 509 sayılı Tapulama Kanununun Ana
yasanın 85 ve 86 ncı maddelerine aykırı olduğun
dan iptaline, işbu İptal hükmünün 12 Mayıs 1966 
gününden itibaren, yürürlüğe girmesine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/7) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
509 sayılı Tapulama Kanununun şekil bakı

mından tümünün ve esas bakımından da bir kı
sım maddelerinin Anayasaya aykırı olduğundan 
bahisle iptali hakkında Cumhuriyet Senatosunun 
33 üyesi tarafından acılan dâva üzerine konu 
incelenmiş ve; 

1. Anayasanın 85 nci ve 86 ncı maddeleri
ne aykırı bulunan 509 sayılı Kanunun iptaline, 

2. Anayasanın 152 nci ve 44 sayılı Kanunun 
50 nci maddeleri uyarınca işbu iptal hükmünün 
12 Mayıs 1966 gününde yürürlüğe girmesine, 

16 . 11 . 1965 gününde 1964/38 esas, 1965/59 
sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgisine sunul
muştur. 

• 
6". — 28 nci Tümen Komutanlığı Askerî 

Mahkemesince ölüm cezasına çarptırılan Hüse
yin Yavuz'un mahkûmiyet dosyasının iadesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/1190, 3/8) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 25 . 5 . 1965 tarihli ve 5/4 - 2956 sa

yılı yazımız, 
ölüm cezasına hükümlü Hüseyin Yavuz ta

rafından vâki karar tashihi isteminin incelenme
si için adı geçene ait mahkûmiyet dosyasının 
iadesi hususu, Millî Savunma Bakanlığının 
21 . 8 . 1965 tarihli ve AD : 965 - 5486 - 5 sa
yılı • tezkeresiyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Başbakan 

Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Geri verilmiştir, efendim. 

7. — Tokat ili Erbaa ilçesinin Gündoğdu ma
hallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı Alioğlu Ay-
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şe'den doğma 1944 doğumlu Osman Salar'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya
nın iadesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1206, 
3/9) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 6 . 1965 tarihli ve 5/4 - 3937 sa

yılı yazımız; 
ölüm cezasına hükümlü Osman Salar vekili 

tarafından vâki karar tashihi isteminin incelen
mesi için adı geçene ait mahkûmiyet dosyasının 
iadesi hususu, Adalet Bakanlığının 23 . 7 .1965 
tarihli ve 23420 sayılı tezkeresiyle istenilmekte
dir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Başbakan 

BAŞKAN — Gerivcrilmiştir, efendim. 

cS. — Demirci kazasının Viran köyü 40 numa
ralı hanede nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Hatice'
den doğma 11 . 1 . 1933 doğumlu Hüseyin Bil-
gin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
dosyanın iadesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1153, 3/10) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 3 . 1965 tarihli ve 5/4 -1801 sayılı 

yazımız; 
ölüm cezasına hükümlü Hüseyin Bilgin hak

kındaki mahkûmiyet dosyasının, sanık tarafın
dan yapılan kararın tashihi isteminin incelene
bilmesi için iadesi hususu, Adalet Bakanlığının 
26 . 10. 1965 tarihli ve 34904 sayılı tezkeresiyle 
istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

22 . 1 1 . 1 9 6 5 0 : 1 
BAŞKAN — Geri verilmiştir, efendim. 

9. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtının XX nci 
Genel Kurul toplantısına katılmaları uygun gö
rülen İzmir Milletvekili Settar Iksel, Manisa 
Milletvekili Ertuğrul Akça ve Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal haklarında Başbakanlık tez
keresi (3/11) . 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum, efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının XX nci Ge
nel Kurul gündemine Kıbrıs meselesinin de it
hal edilmiş bulunması dolayısiyle konunun Ge
nel Kurulda görüşülmesi sırasında izmir Millet
vekili Settar Iksel, Manisa Milletvekili Ertuğrul 
Akça ve Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm 
katılmaları Bakanlar Kurulunca uygun görül
müştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca ge
rekli kararın alınmasına delâlet buyurul masını 
arz ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Manisa 
Milletvekili Ertuğrul Akça, izmir Milletvekili 
Settar Iksel, ve Rize Milletvekili Erol Yılmaz 
Akçal'm Anayasanın 78 nci maddesi gereğince, 
almış oldukları bu görevin Yüce Meclisçe tasvibi 
lâzımdır. Bu görevin deruhde edilişini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Gündemin diğer maddesine, sorulara geçiyo
ruz. 

A 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, pa
muk ürününün değerlendirilmesi için ne gibi 
âcil tedbirler alınacağına ve destekleme alımı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/1) 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

2. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 

her geçen gün pamuk fiyatlarının gerilemesi 

karşısında üreticinin ne gibi tedbirlerle koruna

cağına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/3) 
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3. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, pamuk fiyatlarının süratle düğmesi karşı
sında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu. (6/4) 

BAŞKAN — 1 nci soru sahibi burada mı 
efendim? Burada. Siz mi cevap vereceksiniz Sa
yın Ticaret Bakanı? 

TİCARET BAKANI MACÎT ZEREN 
(Cumhuriyet Senatosu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim; önce sora önergesi
ni ^okutuyorum. „ 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Hükümet namına Başba

kan tarafından Sözlü olarak cevaplandırılması
na tavassutlarınızı saygı ile rica ederim. 

îzmlir 
Şükrü Akkan 

1. — Yılın özelliği de göz önünde tutulduğu 
•takdirde maliyeti çok yüksek olan pamuk fiyat
ları her gün hızla gerilemektedir. 

Bu sebeple pamuk 'ekicileri çok güç duruma 
düşmüştür. 

Anayasanın 52 nci maddesine göre tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek 'mecburiyetinde ıbulunan Hükü
met, seçim beyannamesindeki taahhüdünıü de 
nazarı itibara alarak bu mevzuda destekleme 
ve alımı düşünmekte mildir ? 

Çiftçinin >emeğinin ve pamuk ürününün de
ğerlendirilmesi için Hükümet ne gibi âcil ted
birler alacaktır? 

Anayasanın 53 ncü maddesine göre malî im
kânları nelerden ibarettir? 

BAŞKAN — Efendim soru önergesi Başba
kan adına Ticaret Bakanı Sayın Macit Zeren 
tarafından cevaplandırılacaktır. Buyurun Sa
yın Macit Zeren. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN 
(Cuttahuriyet 'Senatosu Üyesi)- — Efendim, iki 
sözlü soru daha vardır, onlar da okunsun, hep
sine (birden cevap vereyim. 

BAŞKAN — Efendim Saym Macit Zeren 
aynı konu ile ilgili diğer «ora önergelerinin hep
sine birden cevap vermek istediğini söylüyor. 
Ancak diğer soru önerge sahiplerinin bunu 
kabul etmeleri lâzımdır. Sayın Ertunga siz ka
bul edilor musunuz ? 

22 . 1 1 . 1 9 6 5 O : 1 

ARÎF ERTUNGA (îzmir) — Efendim, di-
ğcrleri de okunsun, hepsine birden cevap ver
sinler. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Saym Sa
mi Binicioğlu? 

SAMİ BINÎCÎOĞLU (Manisa) — Kabul 
1!yomm efendim. 

BAŞKAN — Şu hakle efendim, müsaade
nizle diğer soru önergelerini de okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi rica ederim. 3 .11.1965 

İzmir 
Arif Ertunga 

Bu yıl ekim şartları bakımından havaların 
müsait geçmemesi yüzünden Ege'de pamuk eki
mi çok geç kalmış ve toprağın hazırlanmasın
dan itibaren, hastalıklarla mücadelesi ve mah
sulün toplanmasına kadar çiftçiler ağır masraf
lar altına girmişlerdir. 

Daima kaderi' ile haşhaşa bırakılan pamuk 
çiftçisi, bu yıl ise daha açık ibir şekilde ezilmek
te ve mahsulünü değer fiyatla satamamaktadır. 
Şu anda her geçen gün paim.uk fiyatları gerile
mektedir. Tariş'in dahi kendi ortaklarına ver
diği barem sanki senlbolik kalmakta, bunun 
neticesi çiftçiler birtakım istisımarcıUarm kuca
ğına düşmekte ve malını yok pahasına satmak
tadırlar. 

Anayasanın 52 nci maddesindeki «Devlet,.... 
tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların eme
ğini değerlendirmek için gereken tedbirleri 
alır.» ibaresi ile A. P. nün son seçim beyanna
mesindeki, çiftçinin emeğini değerlendirmek, 
üretimi artırmak için belli başlı iç tüketim, sa
nayi ve ihraç mahsullerimizle vermeyi vadetti-
ğiniz «asgari fiyat garantisi» usulü karşısın
da, 

1. — Devletçe ne gibi tedbirlerle müstahsil 
korunacak, maliyet düşürülecek ve bu yıl'ki pa
muk mahsulü çiftçinin elinden çıkmadan sü
ratle alınması gerekli tedbirleriniz ne olacak
tır. 

2. — Bilhassa son günlerde, B. Amerika'nın, 
elinde mevcut 13 milyon halya pamuk stokunu 
eritmek için iç piyasa talim fiyatlarını libre ba
şına 30 sentten 21 sente indirdilğiine dair yayı-
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lan haberler karşısında, zirai ve ekonomi alan
da Hükümetin tutumu nasıl olacak ve ne gibi 
tedbirler alınacaktır ? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Baka
nı tarafından sözlü alarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Manisa 
Sami Binicioğlu 

Sora : 1. — 1965 Pamuk istihsal rekoltesi
nin % 30 noksan olmasına rağmen Ibuıgünlerde 
fiyatların süratle düşmekte oliduğuna dair se
çim bölgemizden haberler almaktayız. Bu hu
susta Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünül
mektedir ? 

2. — Amerika Hükümetinin pamuk piyasa
sında bir damping hareketine haşladığı matbu-
atumızdaki vâki neşriyattan öğrenmiş bulunu
yoruz. Doğru mudur? Doğru ise, pamuk ihraca
tımızın aksamaması için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir? 

3. — Pamuk müstahsilinin 'borçlu bir durum
da olduğu malûm ıbir keyfiyettir. Fevkalâde 
meydana gelen hu hal1 karşısında borçların te
cili hususu düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN 
(Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Pamuk konusunda vâki olan sualleri cevap
landırmak için huzurunuza gelmiş bulunuyo-
rum. 

İlkin umumi olarak; elimizde mevcudolan 
malûmatı Yüce Meclisinize arz edeceğim, sonra 
hu malûmatın ışığı altında, neler yapılabilir ve 
nelerin yapılması kararına, görüş birliğine va
rılabilmiştir, bu hususu arz edeceğim. 

Şimdi bu sıraya tabi olarak, pamuğun bu
günkü durumu hakkında malûmat arz ediyo
rum. 

1965 - 1966 mevsiminde dünya pamuk istih
salinin bir evvelki devreye nazaran 44 000 ton 
fazlasiyle 11 284 000 tona erişeceği tahmin edil
mektedir. 1 Ağustos stokları ise 6 076 000 ton 
olup bir önceki devreden 434 ıbîn ton daha faz
ladır. 
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bin tondur. Bu rekolte geçen yıla nazaran 3 000 
tonluk bir artış göstermektedir. 

1964 - 1965 pamuk istihlâki, bir evvelki 
devreye nazaran 520 800 ton fazlasiyle 
10 871 900 ton olmuştur. 1965 - 1966 mevsimin
de istihlâkin bu miktarı biraz geçeceği tahmin 
edilmektedir. 

Memleketimizin pamuk ihracatı istihsale 
paralel olarak muntazam bir artış göstermekte
dir. 1961 yılında 89 709 ton, olan pamuk ihra
catımız, 1962 de 104 704 ton, 1963 te 134 934 
ton olmuş, 1964 te 151 609 tona yükselmiştir. 
İhracatımızın büyük kısmı APA ve serbest dö
viz sahasına müteveccih olup en büyük alıcı
larımız Batı Almanya, İngiltere ve İtalya'dır. 

Türkiye'deki durum : Türkiye'de pamuk 
durumunu, pamuk ekim sahaları itibariyle ev
velâ nazari olarak birbirinden tefrik edip her 
birisinin içinde bulunduğu durumu birer birer 
arz edeceğim. 

Evvelâ Çukurova sahası, Hatay sahası : Bu 
sahada rekolte 174 000 ton. Çukobirliğin mu
bayaası 25 000 ton. Tüccar ve fabrikatör eline 
gelmiş bulunan mal miktarı 119 000 tondur ve 
müstahsilin elinde kalması icabeden miktar 
6 Kasım 1965 tarihi itibariyle 30 000 preseli 
pamuğa tekabül eden miktardadır. 

Çukurova sahasında fiyatlar şöyledir : Ge
çen yıl, Kasım ayında ortalama borsa fiyatı, 
475 kg.-kuruş , bu yıl Kasım ayı borsa fiyatı 
458 kuruş. Şu hale nazaran Çukurova sahasın
da ve iç piyasada fiyatlar geçen yıla nazaran 
ortalama 17 kuruş noksandır. Dış satışlarda 
geçen yılın ihraç fiyatı FOB 504 kuruş, bu se-
neki ihraç fiyatı yine FOB 472,5 kuruştur. Ara
daki fark 31,5 kuruştur. 

Şimdi toplıyalım : Demek ki, dünya piyasa
sında Çukurova pamuğu 31,5 kuruş noksana 
muamele gördüğü halde içeride ancak 70 ku
ruştan muamele görmektedir. Çukurova saha
sında ekim normal şartlar altında yapılmıştır. 
Mahsul geçen seneye nazaran fazladır ve müs
tahsil elinde bulunması iktiza eden miktar, eli
mizdeki malûmata göre, rekoltenin altıda biri 
mesabesindedir. 

Şimdi Ege bölgesine geçiyorum. Ege böl
gesinde preseli pamuk üzerinden rekoltesi tah-
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minen 107 bin ton. Tariş mubayaası, halen 
13 000 ton mubayaa edilmiş, 14 000 ton da mu
bayaası yapılacak olmak üzere 27 000 ton. 
Tüccar ve fabrikatör eline intikal eden mik
tar 35 000 ton ve müstahsil elinde bulunması 
bakımından biihesap varılan miktar 45 000 ton
dur. 

Şu hale nazaran Ege bölgesinde mahsulün 
onda dördü müstahsilin elindedir, onda altısı 
müstahsilin elinden çıkmıştır. 

Ege bölgesinin iklim şartları itibariyle bu 
sene içinde bulunduğu ahval memnuniyet veri
ci değildir. Mahsulün maliyeti yüksektir, fi
yatları düşüktür, rekoltesi azdır. İç fiyatlar 
geçen yıl Kasım ayında ortalama borsa fiyatı 
430 kuruştur. Bu yıl ortalama borsa fiyatı 530 
kg. - kuruş iken bu yıl Kasım ayı başındaki 
fiyat 490 kuruştur. Aradaki fark 40 ku
ruştur. Geçen yılki ihraç fiyatı net 61,5 sent 
muadili 535,5 kuruş, bu seneki ihraç fiyatı FOB 
net 526,5 kuruştur, aradaki fark 9 kuruştur. 

Antalya bölgesinde rekolte 23 000 ton, Ant-
birlik mubayaası 6 500 ton, tüccar ve fabrika
tör eline intikal eden miktar 6 800 ton ve 
müstahsil elinde olduğu tahmin edilen miktar 
ise 9 700 tondur. 

Şimdi bu umumi durum muvacehesinde ne 
sapmak lâzımgelir ve neler yapılabilirdi, bun
ları arz edeyim. 

Bir defa, pamuğun mühim bir kısmının 
müstahsilin elinden çıkmış olması itibariyle ha
tıra gelecek ilk iş, piyasada mevcut pamukla
rın daha kolaylıkla alımını sağlıyabilecek ted
birlere varmak. Sümerbankın, 6 Kasım 1965 
tarihi itibariyle 35 000 ton olan ihtiyacının an
cak 10 000 -tonunu temin edebilmiş ve 25. 000 
tonunu da- ileride temin edecek durumda idi. 

O halde ilk yapılacak iş Sümerbankın pi
yasaya girmesi ve alımlarına devam etmesi 
hali. Bu, temin edilmek üzeredir. 

Diğer taraftan Tariş alımları da hızlandırı
lacak ve halen almamış olduğu miktarın Tariş 
tarafından alınması sağlanacaktır. Tariş Genel 
Müdürlüğü ile bu sabah telefonla vâki olan 
konuşmamızda barem fiyatlarının bugün bize 
intikal ettirileceği ve tasdiki istenildiği öğre
nilmiştir. Bugüne kadar Tariş avans vermek 
suretiyle müstahsıldan mubayaa ediyordu. Ke
sin bir fiyat ve barem üzerinden almıyordu. 

Bugünden sonrası için baremini ilân edecek ve 
bakiye ihtiyacını müstahsıldan temin edecektir. 

Diğer taraftan, anlaşmalı memleketlerle 
olan kontenjanlarımız gözden geçirildi ve mev-
cudolan kontenjanların biran evvel mubayaaya 
imkân vermek üzere serbest bırakılması husu
su temin edildi. 

Bir başka husus, müstahsil borçlarının du
rumu... Pamuk ekim sahasında müstahsilin Zi
raat Bankasına olan borçlarının tahsili, pa
muğun satışına kadar tehir edilmiştir. 

Pamuk konusunda bugün alınmakta olan 
tedbirler ve mevcudolan bilgiler bunlardan iba
rettir. Arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Şimdi gündemdeki sırasiyle so

ru sahiplerine söz vereceğim. 
Sayın Şükrü Akkan, buyurunuz. 
Soru sahiplerine bir küçük hususu hatır

latacağım : içtüzüğün 155 nci maddesinin son 
fıkrası gereğince beyanları 15 dakikayı geçemez. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem mil
letvekilleri; bu sene Ege rekoltesi, Bakanın 
rakamına yaklaşık olarak yüzbin ton civarın
dadır. Bugüne kadar toplanan mahsul yüzde 
60 tır. Toplanan mahsulden de fiyatların dal
galanmalar göstermesi neticesinde satılmayan, 
müstahsil elinde bulunan çok miktarda mah
sul vardır. Binaenaleyh Bakanın, «Ege pamu
ğunun onda altısı satılmıştır» şeklindeki resmî 
beyanı hakikatlere uymamaktadır. 

Geçen sene ekim. mevsiminde, fazla yağış
lar dolayısiyle, pamuk ekicisi tarlasını birkaç 
defa -ekimi yenilemek suretiyle bozmuş ve ye
nilemiştir. Bu sebebe mebni geç kalan ekim 
neticesinde mahsulün ermesi de geç olmuş ve 
toplamak da bugünlere kadar gecikmiştir. Ha
len tarlada Ege mahsulünün yüzde 40 ı top
lanmamış durumdadır. 

Maliyeti, çeşitli pamuk olarak, iki liranın 
üzerindedir... Bugün ortalama fiyat 190 - 200 
kuruştur. Binaenaleyh Türk çiftçisi, Türk ekici
si Ege'de bu sene mahsulünü tam toplamış ol
sa dahi ve bu fiyatlar istikrar kesbedip satmış 
olsa dahi ancak verdiğini alabilecek durumda
dır. 

îstahsal bakımından bu merkezde olan pa
muk fiyatlarında dalgalanmalar olmuştur. Dal-

J galanmaların iki sebebi vardır: Hindistan - Pa-
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kistan harbi dolayısiyle, çatışması dolayısiyle, 
bu memleketler döviz temini için ellerindeki pa
muğu birden pazarlara arz etmişlerdir. Bir de 
Amerika elinde bulunan 13 milyon denk pamu
ğu satışa arz edebilmek için kendinin mahsus 
bir kanunu ile libre başına verdiği 8,5-Senti pa
muk ekicisinden geriye almak ve 13 milyon denk 
pamuğu dört sene içinde piyasaya sürmek için, 
iç piyasaya mahsus olmak üzere, bir karara var
mıştır. 

Amerika'nın bunun yanında bir kararı daha 
vardır. Bu da ekim sahalarını % 18,5, % 35 
azaltabilmek için bir kanun kabul edilmiş ve 
bu kanun Ağustos ayından itibaren meriyete gi
recek, pamuk ekicisine bir prim ödiyecektir. 
Dış piyasanın gerilemesi ve fiyat dalgalanın ala-, 
rmm husule gelmesi bu iki sebebe istinadetmek-
tedir. 

Dış ve iç piyasa bakımından durum bu mer
kezde iken bir de Anayasa bakımından ve ik
tidar partisinin beyannamesi bakımından, bir de 
program bakımından bu işi tetkik etmek mec
buriyetindeyiz. 

Anayasanın 52 nci maddesi: «Devlet halkın 
gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin top
lumun yararına uygun olarak artırılmasını sağ
lamak, toprağın kaybolmasını önlemek, tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini de
ğerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» Âmir 
hükmünü koymuştur. Bu tedbirler nasıl alınır? 
53 ncü maddedeki imkânlara göre alınacaktır. 
Devlet bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal 
amaçlara ulaşma ödevlerini ancak iktisadi ge
lişme ile malî kaynakların yeterliği ölçüsünde 
yerine getirir.» 

Sözlü sorumuzun bir maddesi de malî du
rumun ne olduğu yolundadır. Buna maalesef, 
Bakan, cevap vermemiş bulunmaktadır. 

Şimdi Adalet Partisi seçim beyannamesinin 
maddei mahsusasında aynen şöyle denilmekte
dir: «Bütün dünyada uygulandığı gibi çiftçinin 
gelirinde istikrar sağlamak, fiyat dalgalanmala
rına mâni olarak üretimi artırmak için müstah-
sıla asgari fiyat garantisi verilecektir. Bilhassa 
pamuk, üzüm, incir, fındık, pirinç, hububat, af
yon, zeytin, zeytinyağı, koza, palamut ve çay 
gibi iç tüketim, ihraç ve sanayi ürünlerinde as
gari fiyat g arantisi usulü uygulanacaktır.» Bu 
iktidar partisinin beyannamesidir. Hükümet 
programında da şu şekilde ifadesini bulmuştur: 

«Bütün dünyada uygulandığı gibi, çiftçinin 
gelirinde istikrar sağlamak, fiyat dalgalanmala
rına mâni olarak üretimi artırmak ve alın te
riyle, emeği değerlendirmek için müstahsilin iç 
tüketim, ihracat ve sanayi mevzuu zirai mah
sullerin asgari bir fiyattan aşağı satılmasına im
kân verilmiyecektir.» 

Dünyada bir dalgalanma oluyor, sebepleri 
malûm; Amerika'nın iç piyasasındaki tedbirle
ri dış piyasaya, daha meriyete girmediği için 
piyasaya inikas etmemesi icabeder. Sadece Pa
kistan ve Hindistan çatışma halinde, harb halin
de. Harb halinde bulunmaları dolayısiyle elle
rindeki stoku birden arz etmeleri ihracatçıyı 
tüccarı biraz ihtiyatla harekete sevk etmiştir ve 
geçicidir. Binaenaleyh Anayasa böyle iken be
yanname ve program muvacehesinde durum 
müstahsilin almterinin değerlendirileceği ve sü
rümün tutulacağı merkezinde iken taban fiyat 
vâdedilmişken önergemiz 1 . 11 . 1965 tarihin
de verilmiş bulunduğuna göre o gün de derhal 
toplanıp taban fiyatın tesbiti icabederdi. Bugün 
de taban fiyatın tesbiti zarureti vardır. Sadece 
taban fiyatı tesbit etmek, yahut Tarişin indek-
sindeki fiyatları tasdik etmekle bu iş bitmez. 
Hükümet, Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
yaptığı gibi, üzümde olduğu gibi, bir taban fi
yat koyacak ve bu kooperatiflere, Sümerbanka 
para bulacak, onları finanse edecek, taban fi
yatı tutturmak için alım mubayaaları yapacak
tır. Bugün buradan ortalama fiyat olarak Ba
kanın söylediği fiyatlar çok değişiktir. 

Şimdi şurada huzurlarınızda, yukarda bir 
Kınık Heyeti var. Kınık Heyetinin ifade ettiği
ne göre Tariş eksperleri geçen sene 150 kuruş 
konulmuş bulunan üçüncü el pamuklara bu se
ne 85 kuruş fiyat teklif etmektedir. Dış piya
sa ve iç piyasadaki dalgalanmaların çok altına 
düşen bu fiyatların elbetteki müstahsili yıka
cağı aşikârdır. Binaenaleyh Hükümet olarak bu 
çok geçici tedbirlerle, bu sudan tedbirlerle bu 
işin halledilemiyeceğini düşünmesi zamanı gel
miştir. (Sağdan, alkışlar.) 

Şu hale göre Hükümetin derhal, üzümde ol
duğu gibi, malî imkânlar sağlı yarak ve geçici 
olduğunu iddia ettiğim dünya piyasa dalgalan
masını önlemek için, dış devletlerin yaptığı gi
bi, onlar misillû bir taban fiyat tesbiti ve ta
ban fiyatın derhal ilânı, bunun tutturulması 
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için de Tariş gibi kooperatiflere ve Sümerbank 
gibi Devlet müesseselerine para temin etmesi 
zarureti vardır. 

Dahası var : Pamuk fiyatlarına tesir eden 
yağlık pamuk çekirdeği de iki sene evvelkinden 
12l kuruş aşağıya düşmüş bulunmaktadır. Bu
nun için de bâzı fabrikatörler aralarında anlaş
ma yapmaktadırlar. 

Küspe fiyatları, yağ fiyatları yükseldiği hal
de çekirdek fiyatlarında tenezzül olmaktadır. 
Binaenaleyh verdiğimiz sözü yerine getirmek 
için bunun da tedbirini almak mecburiyetinde
yiz. Tariş, Tarin namı altında bir yağ istihsal 
etmektedir. Tariş'in yağlı pamuk, yağlı çekir
değe ihtiyacı vardır. Bu yağlı çekirdeğin de as
gari fiyatı tesbit edilmeli ve aralarında anlaş
ma kuran birkaç fabrikatöre Türk ekicisi ezdi-
rilmemelidir. (Ortadan, alkışlar) 

Binaenaleyh arkadaşlarım, bu 15 dakikalık 
dar müddet içinde bilhassa elinde büyük stok 
malı bulunan Ege ekicisinin malının değerlendi
rilmesi için, üzümde yapıldığı gibi, taban fiyat 
tesbiti yoliyle ve derhal 53 ncü maddedeki malî 
imkânlar aranmak suretiyle Tariş, Sümerbank 
ve buna mümasil Çuko - Birlik gibi müessese 
ve kooperatifler Devletçe finanse edilmek su
retiyle taban fiyatın tutulması yoluna gidilme
lidir ve Türk çiftçisi himaye edilmelidir. (Sağ
dan, alkışlar, «bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu sene Ege ekici
leri zaten hava şartlarının tesiri altında büyük 
kayıplara uğramışlardır. Bir de bunun yanında 
vadettiği halde, taahhüdettiği halde, programı
na aldığı halde pamuk ekicisini taban fiyat tes
bit etmiyerek tek başına bırakmak büyük hata
dır. Kaldı ki, bu geçici tedbirle de pamuk eki
cisi ayakta duramıyacaktır. Amerika'nın bu ka
rarı, diğer müstahsil devletlerdeki maliyet fi
yatlarının bizden çok düşük olması dolayısiyle 
pamuk ekicisi 1951 de dolar 270 kuruş iken, 110 
kuruşa sattığı pamuğu bugün dolar 9 lira iken 
iki liraya satarsa elbetteki... 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Vah vah... 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Vah vah 
demeyin, sizin zamanınızda da aynıydı. Vah 
vah deyip de işi polemiğe, mugalâtaya getirmek 
mecburiyeti yok. Bu, memleketin alın teriyle 
uğraşan çiftçisinin meselesidir. Bu, bu iktidarın 
zihniyeti meselesi değildir. 
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Şimdi sevgili arkadaşlarım, bizim Hükümet
ten ricamız, bu geçici tedbirlerin bırakılması
dır, köklü radikal tedbirler getirilmelidir. Bu
nun yanında Türk pamukçusunu ayakta tuta
bilmek istiyorsak, 1951 de 5 bin liraya alman 
bir traktörün bugün 30 - 35 bin liraya alınma
sını önlemek mecburiyetindeyiz. Gümrük indi
rimi yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapaca
ğız. Memlekette yapılmamış, imal edilmemiş zi
rai âletleri Türk çiftçisine ucuz temin etmek 
mecburiyetinde kalacağız. Bunu yapacağız. Ay
rıca, bunun yanında gübreyi de ucuz temin et
mek mecburiyetindeyiz. Akar yakıt fiyatlarını 
düşürmek mecburiyetindeyiz. Bu gibi köklü 
tedbirler istihsal edildiği zaman Türk pamuk
çusu ayakta kalacaktır. Bunun dışındaki hare
ketlerle, geçici oyalayıcı tedbirlerle Türk pa
mukçusuna hizmet etmek mümkün olmıyacak-
tır ve dünya şartları muvacehesinde Türk pa
mukçusu kötüye gidecektir arkadaşlarım. Bu 
itibarla Hükümetten, tedbirleri radikal olarak 
ve cesaretle ortaya koymasını rica ediyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga, buyurun. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım; bütün Ege'nin üze
rinde durduğu en mühim bir konu olan pamuk 
meselesinde Sayın Ticaret Vekili arkadaşımızın 
gayet kısa bir özetle bu konu üzerine eğilmiş 
olmasını görmeyi hakikaten istemezdim. Ben
den evvel konuşan kıymetli Akkan arkadaşım, 
bu konuya liyakatle temas ettiler. Ben Sayın 
Hükümetin biraz daha bu meselenin üzerine 
eğilmesini ve bizleri tenvir etmesini, gözlerini 
buraya dikmiş olan kamu oyuna bu konuyu bi
raz daha açıklamasını temin için biraz daha 
ip uçları vermek istiyeceğim. 

Arkadaşlarım, özet olarak ifade edeyim ki, 
bu sene Ege'de pamuk ekimi hakikaten büyük 
bahtsızlığa uğramıştır. Geçen senelerde normal 
olarak 15 Nisanda Ibaşhyan ve Mayısım ortaların
da biten pamuk 'ekimi ıbu sene ancak Mayısın 
ortalarında başlamış, Haziranın sonuna doğru 
zor bitmiştir. Birçok yerlerde bir defa, ifei defa, 
üç defa pamuk ekidmiış, kayma ve kalbuk tartmak 
süratliyle tekrar bozulmuş ve tekrar eknlıniş ve 
böylece ımalıiyet yükselmiştir. Bumun dışında geç 
ekilen pamuk geç açtığı için aradaki günler yaz 
aylarında havaların iyi ıgitmaş dlımıaısına rağmen 
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maalesef kozalar kâfi derecede ısı almamış olma
sından dolayı açmamışlar ve Iböylece kozaların 
açımı uzatmış olduğu için (büyük bir nisbetıte de 
verimde düşüklük olmuştur. Zıiraat teknisyenle-
rinin bu işle uğraşan bilgili insanların verdük-
leri raporlara göre sırf bu yüzden, bu gecikme
den dolayı Eıgelde (bu sene % 35 - 40 nisbetm-
de bir rekolte noksanı olduğunu ifade etmek is
terim. 

Arkadaşlarım, bunun dışında (bininci ve ikin
ci çapalarda yeşil kurt gilbi, kırmızı örümcek gi
bi Ibâzı haşereler büyük talhrilbat yapmışlardır. 
Ondan sonra maalesef mamtarî !bir hastalık olan 
ve henüz çaresi dahi Ibukınamıyan «füseryuım» 
diye fbir hastalık ilki yıldan 'beri Ege'de büyük 
bir tahribat yapmaktadır. Bu hastalığın nereden 
ge'Udiiği, ne olduğu ve ne ile bunun önüne geçi
leceği henüz bizim ilim adaımlaramızın, ziraatçı 
larımızm dahi bildiği bir konu değildir. Böylece 
mücadele ilâçlarından dolayı çiftçinin masrafı 
art/mış ve Ibuna mukabil verim o nisibette düş
müştür. 

Arkadaşlarım, yine fon yüzdem alivre olarak 
vaizin tüccar ısa'tış yapmamıştır. Hor yıl 20 ilâ 
25 ton alivre dış memlekete satış yapan tüccar 
lbu sene acaba bana pamuk ıgelıir imi diye düşün
müş, fofiı sene satışlarını yapamamıştır. Böyle sı
kıntılı (bir senede, bu kadar meselelerin olduğa 
bir senede Ticaret Vekilline sorduğumuz bu ko
nuda, Vekil Ibiraz Hükümet içinde konuşarak, 
hattâ 'Tarım Bakanı ile temas 'ederek ne gibi bir 
»tedbir alınabileceğini ifade, etmiş olmalı idiler. 

Arkadaşlarım, Sayın 'Ticaret Vekilinin ver
diği rakamlar aşağı - yukarı doğrudur ama Ege 
için bilhassa şunu dikkatinize arz edeeeğilm 

Bu sene 107 bin ton bir rekolte olduğunu tah
min ettiklerini söylediler. Arkadaşım 100 bıin ton 
civarında olduğunu söyledi. Ben de ifade ede
yim ki, 107 (bin tahmini çok yüksek bir rakam
dır. Yine ziraatçllerin yaptığı en son tahminlere 
*göre Ege'min Ibu seneki pamuk tahmini yüz bin 
tonun da daha aşağısında olacağı söylenir. Aynı 
-ekim sahasında ıgeçen seme 155 Ibin tonun üzerin
de pamuk elde edilmişti. Bu sene Ticaret Bakanı 
107 hin, arkadaşıim 100 Ibiın ton der, (belki de ne
tice 'alındıktan sonra, görülecektir ki, '90 hin ton 
pamuk elde edilecektir. 

Arkadaşlarım, !bu durum karşısında verilen 
borsa fiyatları maalesef bizi köylü olarak, müs

tahsil olarak tatmin edememektedir. Bu ortada 
dönen fiyatlar köylüyü pek iiLguendirmez. Gerçi 
anlatıldı ama, bizim üzerinde durduğumuz nok
ta, müstahsilin elinden pamuğum çıkış fiyatıdır. 
Böyle karanlık ve müşkül (bir senede maalesef 
bâzı aracılar köylünün (bu panlik havasıma düş 
müş olmasından istifade ederek köylünün elin
den pamuklarımı ucuz ucuz almaktadırlar. Tariş 
hâlâ daha fiyatını kesin olarak teslbit etmemiş
tir. Birimci pamuk 225 kuruş olarak Eıge'de söy
len misse de hugün, arkadaşımızın da ifade etti
ği ıgiıbi, 190 kuruşa, hattâ b-âzı yerlerde 180 ku
ruşa ıalımmaktadır. Ama (biraz yağmur yemiş ol
sa, üzerine (biraz leke düşmüş olsa Ibu fiyat çok 
daha aşağılara 'gidecektir. 

Arkadaşlar; (bu suretle pamuk müstahsilinin 
«ıkıntıya ıgirmiş 'olması ve Ibu arada da aracıla
rın hirtakım paralar kaızıanmış olmaları karşısın
da isterim ki, Hükümet ıgerekli tedbirleri aflisun 
ve alâka igöstersin. Ben fazla konuşmıyacağım 
bu konuda, arkadaşımız çok güzel ifade etti. Ana
yasanın 52 nci ımıaddesd, müstahsilin emeğini ko
rumak bakımından hakikaten Devlete mühim va
zifeler yükleıhiiştir. 

Yine A. P. (Seçim Beyannamesini arkadaşım 
okuldular, burada önümdedir, ıben 'okuımıyacağım. 
Bu konuda yiıne Hükümetin kendi partisinin 'al
dığı direktifle lasıgari bir fiyat usulü uygulaması 
-lâzımgelmektıedir. Fakat pamukta bugüne kadar 
bu nokta elde edilememiştir ve yapılamamıştır. 

Mumterem arkadaşlarım, bunun dışında Ame
rika'nın dampingi konusu da hakikaten müs
tahsil üzerinde endişe yaratmıştır. Daha henüz 
Hükümet buna nasıl çare bulacağı, nasıl tedbir 
alacağı hususunda çalışmaktadır. Bu konuları 
da açıklamakta fayda vardır zannediyorum, 
müstahsil da bir endişeden kurtarılmış olur. 

Sayın arkadaşlarım, bunun dışında son ya
ğan yağmurlar Ege pamukçusuna büyük hasar 
yaptı. Hasarlardan dolayı da hakikaten müs
tahsil elindeki malların evsafı düşmüşse de, bu
nu ele alan mutavassıtlar köylüyü biraz daha 
ezmeye gayret ediyorlar. 

Arkadaşım haklı olarak pamuk çekirdeği 
konusuna temas ettiler. Muhterem arkadaşlarım 
bu çok acıdır. Bir iki tane büyük fabrikatör 
İzmir'de 3 - 5 kişiyi daha peşinde sürükleyerek 
kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmalarla 
pamuk çekirdeği fiyatlarını durdurmaktadır 
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arkadaşlar. Bu sene zannediyorum 64 kuruşta 
dondurdular. Binaenaleyh bu durum karşısın
da bunun yağı alındıktan sonra çıkan küspesi 
dahi 85 kuruşa satılırken pamuğun çekirdeğini 
64 kuruşa almak hakikaten müstahsilin alın teri 
ile, emeği ile alay etmekten başka bir şey de
ğildir. Buna da Hükümetin bir çare bulmasını 
bilhassa istirham ederim. 

Onun yanında soya yağı konusu.. Biz müs
tahsil bir memleketiz, pamuk yağı pamuk müs
tahsilini ilgilendiren bir konudur. Ayçiçeği, ayçi
çeği müstahsilini ilgilendiren bir konudur, zeytin 

yağı, zeytin müstahsilini ilgilendiren bir konudur. 
Bunların yağları bizim memlektimizde çıkarken 
yılda, zannediyorum, 30 - 40 bin ton yağ açığı
mız var diye Amerikadan soya yağı ithal et
mek ve müstahsilimizin alınterine darbe vur
mak, onu tahribctmek yanlış bir yol olsa gerek
tir. Bunun üzerinde de Hükümetin durmasını 
ve tedbir almasını istirham ederim. 

Arkadaşlarım, yine açıkça ifade edeyim, sa
mimî olarak söyleyeyim. Ticaret Vekili arka
daşımızın ortaya attığı tedbirler pek bendenizi 
tatmin etmedi. Bu tedbirler üzerinde bilhassa 
durmak lâzım. Tariş'in destekleme yapması bu
güne kadar etkisiz kalmıştır. Bunun üzerine 
daha fazla eğilmek lâzım gelir. 

Ondan sonra borçların tecili meselesi yerin
de bir tedbirdir. Ve bilhassa yeni seneye, kışa 
hazırlanacak olan müstahsıla lâzımgelen kredi
nin verilmesine de dikkat edilmelidir. 

Ondan sonra Demir - Perde gerisine yapı
lacak satışlardan bahsettiler. Gönlüm arzu eder
di ki, bu tedbirleri, bu söylenen işleri çok daha 
evvelden Ticaret Vekâleti veya Hükümet hazır
lamış olsun. Dada evvelden nerelere ne ihrace-
dilecek, önceden bunlar bilinsin ki, bu mallar 
müstahsilin elinden çıkmadan herkes ne yapa
cağını bilsin. Şimdi yavaş yavaş çıkıyor, mu
tavassıtlara geçiyor. Sonra borsa ve tüccara 
gelecek ve sonra da filân memlekete ihracede-
ceğiz diyeceğiz. Bundan kim kazanacak? Elbet
te aradaki muayyen insanlar kazanacak. Ama 
geniş müstahsil kütle, Hükümetin aldığı bu 
tedbirden maateessüf istifade etmemiş olacak. 

Arkadaşlarım, bir de arkadaşımın haklı ola
rak ifade etmiş olduğu bilgilerde ucuzluk olma 
şartıdır. Yani müstahsil masraflarında bilhassa 

traktör masraflarında, geçen yıllardan beri bu
rada mütemadiyen söyleriz, 30 - 35 bin liraya 
40 bine satılan bir tarktörün 1 5 - 1 6 bin liraya 
Türk çiftçisine satılması imkânı varken, bu ma
alesef ele alınmamıştır. İnşallah bu sene bu 
işe mutlaka bakmak lâzımdır. Akar - yakıt ona 
göre ucuz olacak, aleti, makinesi ucuz olacak, 
gübresi ucuz olacak ki iktisadi sahada Türk 
çiftçisi diğer pazarlara mal sunabilsin. 

Bir de arkadaşlarımın, bilhassa Tarım Baka
nının dikkatine arz etmek isterim, alınacak 
olan uzun vadeli tedbirlerde hastalığa mukavim 
türler üzerinde durmak gerekir. Meselâ füser-
yumdan bahsettim. Buna mutlaka ilâçla, veya 
her hangi bir şekilde hastalık geldikten sonra 
tedbir alacak şekilde değil de, hastalık gelme
den evvel hastalığa mukavim olan neviler üze
rinde durmakta faydalar vardır. O itibarla me
selâ Almanların yaptıkları bir tetkikte füser-
yuma mukavim bir patlıcanı Türkiye'den alıp 
götürmüşlerdir. Biz de bir zaman gelecek has
talıkla mücadele etmek yerine hastalığa mu
kavim olan türleri yetiştirmek suretiyle hareket 
edeceğiz. Binaenaleyh bunu bir pamuk meselesi 
değil de iktisadiyle, ziraatiyle ele almakta fay
da vardır zannederim. 

Bendeniz son olarak ifade ediyorum : Neti
ce olarak kastım şudur ki, müstahsilin elinden 
mal çıkmadan tedbir alınmalıdır. Müstahsil, 
Anayasanın 52 nci maddesinde ve Adalet Par
tisinin seçim beyannamesinde ve Hükümetin 
programında bahsedildiği şekilde, korunmalıdır 
ve müstahsilin elinden mal çıktıktan sonra, tüc
carın eline geçtikten sonra alınacak tedbirlerin 
bir fayda getirmiyeceği kanısındayım. İnşal
lah bu açıklamalarımızdan sonra Hükümet bi
ze lâzımgelen aydınlatıcı bilgiyi verir, müs-
tefidoluruz. Gayemiz kendilerine faydalı olmak
tır. 

Hürmetlerimle, sağolun. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri ve sayın Hükümet üye
leri; vermiş olduğum sözlü soru üzerine benden 
evvel konuşan sayın arkadaşlarım Şükrü Ak
kan ve Arif Ertunga pamuk müstahsilinin ve 
pamuk ziraateisinin bugünkü durumu hakkın
da mufassal surette izahatta bulunmuşlardır. 
Bunlara ilâve edilecek bir şeyim olmadığı gi-
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bi sayın arkadaşlarımın ifade ettikleri husus
lar da tamamen doğrudur ve yerindedir. 

Ancak, Sayın Ticaret Bakanının bu konu
daki izahatı bizleri tatmin etmemiştir. Bu iza
hattan. anlıyoruz ki, Hükümet pamuk piyasası 
hakkında hiçbir tedbir almış değildir, öyle 
anlaşılıyor ki, Hükümetin bundan sonra ala
cağı tedbirler de aynı tütün müstahsilinin dü
şünmüş olduğu durumda olduğu gibi tüccarın 
işine yarıyacaktır. 

Ege, ihracat malı olarak üç mühim mahsul 
yetiştirir. Üzüm, tütün, pamuk. Ege müstahsi
li bugün tütün yüzünden tamamen felç olmuş
tur. Biz seçim çevrelerimizde, «Topaloğlu, bizi 
topal ettin» diye köylülerin feryadettiklerini 
gördük. Yani, tütün bakımından Ege ölmüştür. 
Pamuk mevzuu da aynı vaziyete düşmektedir. 
Sayın Ticaret Bakanı Ege pamukçuluğu hak
kında bâzı hayalî rakamlarla huzurumuza çık
mış ve hiçbir tedbir de getirmiş değildir. Arz 
ettiğim gibi, bundan sonra alacakları tedbir
ler tüccarın işine yarıyacaktır. Çünkü, pamuk
çumuz zaten borçludur. Borcunu ödiyebilmek 
için de yok pahasına elindeki pamuğu tüccara 
verecektir. Sayın Hükümet bundan sonraki ala
cığı tedbirlerle tüccarın elindeki pamuğu sat
sın, müstahsil ezilsin ve iş tüccara yarasın. Du
rum budur arkadaşlar, hiçbir tedbir almamış
lardır. 

Öyle zannediyorum ki, Hükümetin yeni ku
rulması sebebiyle onun heyecanı ile uğraşırlar
ken müstahsili unutmuşlardır. 

Kendi ifadesi, işte buyurun : «Ege'de fiyat
lar düşmüş, rekolte az, tedbir yok.» Ne olacak? 
«Borçların bir sene sonraya tecilini talebettik.» 
Bu hususta da, pamuk satışları bitinceye ka
dar borçları tecil edeceklerini arz ediyorlar. 
Bu neye yarar? Bugün birçok arkadaşlarımız 
bilir ve takdir ederler ki, memleketimizin bir
çok yerlerinde, maalesef, müstahsil murabaha
cıların elindedir. Pamuk müstahsili da borçla
rını ödiyebilmek için ister istemez murabaha
cılardan 5 bin lira alıp 10 bin lira ödiyecektir, 
faizle para alacaktır. Bu şartlar altında, yeni 
sene tarlasını nasıl hazırlıyacak, ekimini nasıl 
yapacak ve nasıl geçinecektir? Esasen mevsim 
ve iklim şartları itibariyle de, sayın arkadaş
larımın arz ettikleri gibi, mahsulün büyük bir 

kısmı tarlada kalacaktır. Almış olduğumuz ha
berler de bu merkezdedir. Bu itibarla borçla
rın pamuk satışına kadar değil de, hiç olmazsa 
bir sene geriye tecil edilmesi iktiza eder. Bu da 
imkânsız değildir. Hadi diyelim ki, pamuk fi
yatlarını yükseltmek kabil değil, dış piyasa 
buna mâni. Birtakım olaylar cereyan etmiş, 
ama herhalde müstahsilin borçlarını bir sene 
tecil etmek imkânları vardır. 

Sonra Sayın Bakan, iç mubayaa imkânları 
üzerinde hiç durmamıştır. Sümerbank pekâlâ 
stok yapabilir. Eğer malî imkânı yoksa, Hükü
metin Sümerbanka bu imkânları sağlıyacak ted
birleri alması iktiza eder ve hattâ bu tedbirle
rin şimdiye kadar alınmış olması icabederdi. 
Bunlar yapılmamıştır. Tariş'in yapmış olduğu 
mubayaa çok azdır. Esasen, Ege müstahsili Ta-
riş'e karşı olan itibarını da kaybetmiştir, ya
ni güven kalmamıştır. Tariş hiçbir zaman çift
çiye kendisini sevdirememiştir. Çünkü, daima 
zararla kapatmıştır, Ege müstahsilinin Tariş'e 
itimadı da yoktur. Bu şartlar altında Sayın 
Bakanın çok kısa bir şekilde bu kadar büyük 
bir müstahsil kütlesinin hayatını, yaşamasını 
ilgilendiren bu mevzuu bu kadarcık hayalî ra
kamlarla geçiştirmesi cidden teessüfe şayandır 
arkadaşlar. Daha dün seçim çevrelerinde zirai 
mahsulleri değerlendireceklerini iddia ederek 
buraya gelenlerin her şeyi bırakıp piyasa za
manında, Ege pamuk müstahsilinin bu duru
ma sokulmamaları iktiza ederdi. Üretimi artır
mak bir şey ifade etmez. Onu değerlendirmek 
İktiza eder. 

Ben sözlerimi burada bitirirken, Hükümetin 
hiçbir tedbir almadığını, hiç olmazsa, hiç ol
mazsa müstahsilin elinde bulunan ne ise onun da 
heba olmaması için Hükümetin en kısa zaman
da, en âcil tedbirleri almasını bilhassa rica ve 
istirham ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Macit Zeren ilâve etmek 
istediğiniz bir husus var mı? Buyurunuz efen
dim. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN 
(Amasya Senatörü) — Muhterem arkadaşlarım, 
yapılan konuşmalardan sonra 1 - 2 hususu vuzu
ha kavuşturmak için tekrar söz almış bulunuyo
rum. 

(«Dünyanın merkezi neresi? İşte burası. İnan
mazsan say da bak.» Meşhur fıkra. 
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Şimdi ben burada bâzı rakamlar ileri sürdüm. 
Rekolte tahminini söyledim, satılan miktarı söy
ledim, elde kalan bakiye miktarı söyledim; fa
kat, arkadaşlarım, sadece bunlara temas ederken 
verilen -rakamların hayalî olduğu, hakikate uy
madığı no.ktai nazarını ileri sürdüler. Adeta her
kes bulunduğu noktayı dünyanın merkezi sanı
yor. 

Şimdi bu muhterem arkadaşlarımdan istir
ham ediyorum, dayandıkları, rakamlar hakikaten 
ikna edici delillerle bezcnmişse, kendilerine pek 
müteşekkir kalırım, teşrif buyursunlar, bu üze
rinde münakaşa konusu olan rakamları ıslah et
menin çaresini arıyalım. Bu hususu kendilerin
den bekliyorum. 

Diğer bir husus şudur: Şimdi ilkin bir destek
leme mubayaasından umumiyetle bahsediliyor. 
Hükümet Programında mahsulün değer fiyatla 
müstahsilin edl inden çıkması hususu gerçekten 
derpiş edilmiştir. Müstasılm lâyık olduğu bir ha
yat seviyesine ulaşması Anayasamızda mevzuubah-
solmuştur. Bunlar doğrudur. Aramızda bu ba
kımdan her hangi bir ihtilâf yoktur. Ancak bir 
mahsulün muayyen bir taban fiyatla desteklen
mesi, mahsulün nısfından fazlası elden çıktıktan 
sonra mümkün olmaz. O zaman düşünülmesi lâ-
zımgelen bâzı hususlarla karşı karşıya kalırız. 
Filhakika demin konuşan Ertunga arkadaşımız 
mahsulün düşük fiyatlarla elden çıktığına temas 
ettikten sonra aracıların bu yüzden bir hayli pa
ra kazandıklarını söylüyor. Şimdi* ister misiniz 
biz taban fiyatiyle ortaya çıkalım ve bu suretle, 
aşırı ve gayrimeşru akzanç sağlıyan kimseler 
varsa tekrar onları taban fiyatı üzerinden ellerin
deki malı desteklemekle mükellef olan müesseseye 
satma imkânlarını hazırlıyalım... Bu elbette üze
rinde düşünülecek bir husustur. Bu itibarla as
gari fiyatla mahsulün desteklenmesi meselesi ka
naatimizce rekoltenin başında yapılması iktiza 
eder. 

Diğer taraftan Sami Binicioğlu arkadaşım 
hiçbir tedbir alınmadığından bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, ben demin beyanım 
sırasında Sümcrbankm piyasaya girerek yıllık 
ihtiyacının henüz temin edilmiyen kısmını piya
sadan süratle temin edeceğini söyledim. Bu ted
bir değil mi? İşte bir tedbir. Sümerbankm bu 
suretle yapacağı mubayaanın yekûnu 164 mil
yon liradır. 164 milyon liralık bir talep hacmini 

piyasa üstüne kaydırıyorsunuz, bu tedbir de
ğil! Bizim kanaatimizce bir tedbirdir. Diğer ta
raftan Tarişin alımlarını geçen seneki fiyat üze
rinden ve ilân edilecek barem üzerinden alacak
tır. Bu suretle ilân edilecek barem bugün dahi 
ilân edilmiş olsa bugüne kadar teslimat yapmış 
olan ortaklarına sirayet edecektir. Ve ondan vâki 
olacak mubayaalarında da bu fiyat uygulanacak
tır. Bu, tedbir değil mi arkadaşlarım? 

O bir taraftan bir meseleye daha temas et
tim ve borçlu müstahsilin borçlarının tahsili sı
rasında kendilerinin tazyik edilmiyeceğini ve an
cak mahsullerinin satımından sonra tahsilat ci
hetine gidileceği hususunu beyan ettim. Bu, ted
bir değil mi? Demek ki, bâzı tedbirlerimiz olmuş 
arkadaşlarım. 

Benim mâruzâtım bu kadar. Ancak Sayın Sa
mi Binicioğlu arkadaşımızın bir beyanı oldu, be
nim konuşmamı şayanı teessüf buldular. Asıl te
essüfe şayan taraf teessüf kelimesinin yerinde 
kullanılmamış olmasıdır. 

Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar.) 
BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olduğu

na göre soru sahiplerine sırasiyle tekrar söz ve
riyorum. Buyurun Şükrü Akkan. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, Ticaret Vekili bâzı tedbirler aldığında ıs
rar ediyor. Konuşan arkadaşlar, hatipler mütte-
fikan bu tedbirlerin kifayetsiz ve köklü olmadığı 
yetersiz olduğu üzerinde duruyorlar. Biz de gö
rüşümüzde ısrar ediyoruz. 

Şöyle ki: Arkadaşlar, yine kendi ifadelerin
den anlaşıldığına göre, Tariş ortaklarından henüz 
baremini yapmadığı için, avans mukabilinde pa
muk mahsulünü almıştır. Demek ki, Bakanın ra
kamı doğru olsa, Tarişin mutlak satışı yaptığı an
da doğrudur. Tariş, ortaklarının mahsullerini 
depoya almış ve kendilerine bir nisbet üzerinde 
avans vermiştir. Baremi, bugün beyanına Umum 
Müdürle konuştuk, yoldadır, dedi. Baremi ol
madan satış yapamaz. Demek ki, satış yoktur, bir 
avans mukabili rehin vardır. Zaten kanundan 
mütevellit rehin vardır. Demek ki bu rakam 
keenlemyekûndur. Şu sebeple: Satış olmamıştır. 

Şu hale göre, 0,4 üzerindedir. Bu da 
doğru değildir. Çünkü tetkik etsinler, Türki
ye İktisat Gazetesi bu olayları çok yakından 
takibetmektedir. Ondaki rakamlar kendi ra
kamları ile uygun değildir. Hâlâ, çiftçiler ifa
de etmektedirler, tarlalarda bu seneki mahsu-
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lün % 40 ı toplanmamıştır. Yağmur dolayısiy-
le toplanmamıştır, koza açılmaması yüzünden 
toplanmamıştır. Binaenaleyh, mevcut mahsu
lün, Tariş'in rehni de nazarı itibara alınmak 
suretiyle, % 6 sı satılmıştır; bu doğru değildir, 
Şu hale göre yalnız tarla da % 0,4 dururken, 
0,4 müstahsilin elinde kalmıştır, ifadesi elbet-
teki sıhhatli bir ifade değildir. 

Bunun yanı sıra aracıları zengin etmek en
dişesi içerisinde, küçük sayıda aracılara imkân 
vermek içerisinde, bu olmıyacaktır, bu da yer
sizdir. Ancak Tariş elindeki pamuğu rehin ola
rak bulundurduğu gibi müstahsilin piyasasının 
dalgalanması suretiyle henüz satmadığı ve bir 
de Hükümetin beyanına istinaden satmadığı 
pamuğu vardır. Hükümet şu şekilde beyan et
miştir. Önergem 1 . 11 . 1965 tarihinde sunul
du dedim. Zannediyorum bunu takibeden 3 - 4 
gün sonra Ege Milletvekilleri ve Senatörlerin
den müteşekkil 15 - 20 kişilik bir heyet halinde 
Sayın Başbakandan randevu aldık ve kendisini 
ziyaret ettik, Ege pamukçusunun durumunu 
beyan ettik. Kendileri Ticaret Bakanını açtılar, 
bâzı talimat verdiler. Taban fiyat tesbit ede
ceksiniz dediler. Üç ay tehir edeceksiniz borç
ları dediler. Sümerbank ve Tariş'e, Çuko - Bir-
lik'e bu yoldaki kooperatiflere emir vererek 
alımı hızlandıracaksınız dediler. Bu kadar ke
sin konuştular ve bu hususun efkârı umumiye-
ye arzına içimizden bir arkadaşımız İsmet Sez
gin arkadaşımız yetki alarak Türkiye radyoları 
marifetiyle beyanda bulundular. Bunu takiben 
Bakanın da bir beyanı oldu. Bu beyanlar mu
vacehesinde Türk pamuk ekicisi, bilhassa Ege 
pamuk ekicisi elindeki mahsulü çıkarmama yo
luna ve dünyadaki geçici dalgalanmalar neti
cesinde 540 kuruştan açılan mmtaka pamukla
rını 480 kuruşa satmamak için direnmiştir, ken
di çapında tedbirler almıştır ve elinde mahsu
lü vardır. Şu hale göre 0,6 satılmıştır, bu 
sıhhatli değildir. Sıhhatli olmadığına göre, Ta-
riş'teki rehin de nazarı itibara alarak, destek
leme mubayaası yapmak, taban fiyat koymak 
mecburidir. Bunu desteklemek için iki defa ko
nuştuğu halde sözlü sorumun o noktasına cevap 
vermediği için tekrarlamasını rica ediyorum. 
Malî imkânlarımız nedir? Onu da burada açık
lamak mecburiyetindedir. 

Anayasa böyle iken, beyannamemiz böyle 
iken, program böyle iken bu sözlerle taban fi
yata gitmemek, üç tane aracıyı zengin yapaca
ğım demek suretiyle çiftçiyi kendi haline bırak
mak asla tecviz edilecek bir husus değildir ar
kadaşlarım. (Sağdan, alkışlar) Bu sebeple şim
di Ticaret Vekilinin, mesul Başbakanın katî 
emirlerini de nazara almak suretiyle, milletve
killiği topluluğunun beyanını ve kendi beyanı
nı da nazara almak suretiyle bu mevzuda kök
lü tedbirler alması, beyannameyi ve programı 
harfiyen yerine getirmesi mecburiyeti vardır. 
Türk Milleti bizi adım adım takibetmektedir, 
arkadaşlar. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz ve 
yapmak vazifesini, vecibesini tâ içimizde duy
malıyız. Bugün Türk pamukçusu kan ağlamak
tadır. îşte size pamuk piyasasından bâzı şeyler. 
Türk basınından sütunlar: «Pamuk müstahsili 
endişe ediyor.» «Adana'da pamuk fiyatları dü
şüyor, İzmir pamuk piyasası sakin ve perişan.» 
«Pamuk ekicisi güç durumda.» Bunları her gün 
takibetmiyorlar mı? Daha yüzlercesi ve onlar-
cası... Bunları takibettikleri takdirde görecek
lerdir ki, bu kangren olmak üzere bulunan bir 
meseledir. Bu sebeple bu meseleye ciddî eğil
mek lâzımgelir. Başvekil bu yolda emir vermiş- ^ 
ken, milletvekilleri muvacehesinde bu yolda 
emir vermişken Ticaret Vekilinin daha hassas, 
daha radikal tedbirler alması suretiyle daha 
hassas davranması zarureti vardır. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Diğer soru sahiplerinden tek
rar söz istiyen var mı? Sayın Arif Ertunga?... 
Yok. 

Sayın Binicioğlu?... 

SAMİ BİNİCİOCVLU (Manisa) — Sayın ar
kadaşlarım, Sayın Ticaret Bakanı . buyurdular 
ki, «Şimdi yeniden bir taban fiyatı tesbit eder
sek, bu pamukları eline geçirmiş olan tüccarın 
işine yaramaz mı?» Hem benim bu gün pamuk 
müstahsili kan ağlarken diye sarf etmiş oldu
ğu teessüf kelimesini çok hatalı buluyorlar, 
hem de kendileri vaktiyle tedbir almadıklarını 
ikrar ediyorlar. Bugün taban fiyatını tesbit 
edersek bu pamuğu eline geçirenlerin işine ya
ramaz mı diyorlar. Niye vaktiyle tesbit etme
diler"? Bu bir mazeret midir? Bu bir mazeret de
ğil. Madem ki bugün elinde böyle bir imkân 
varsa, niye vaktiyle almadılar? Ben Egeliyim 

— 373 — 
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Manisalıyım, her gün mektup alıyorum. Haki
katen pamuk müstahsili kan ağlamaktadır. Ve 
benim bu durum karşısında kullanmış olduğum 
teessüf kelimesi en nazik bir kelimedir. 

Benden evvelki konuşan sayın arkadaşım 
gayet güzel mevzuu dile getirdiler. Yine de 
söylüyorum, Hükümet hiçbir tedbir almamıştır, 
pamuk müstahsili hâlâ kan ağlamaktadır. Eğer 
bir vazife yapmak istiyorsa acilen müdahale 
edip, zararın neresinde dönülürsc kârdır, ha
len çiftçinin elinde ne kadar pamuk varsa bun
ları değerlendirmeye çalışmaları iktiza eder. 
Hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Şükrü Akka
nın, Arif Ertunga ve Sami Binicioğlu'nun söz
lü soruları cevaplandırılmıştır. 

4. — Muş Milletvekili N ermin Neftçi'nin, 
Muş iline tahsis edilen tohumluk buğdayın çift
çiye dağıtılması için ne düşünüldüğüne dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/2) 

BAŞKAN — Soru sahibi?. Burada. Tarım 
Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

3 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Yüksek. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Bu yıl Muş iline tahsis edilen 50 ton to
humluk buğday, normal ihtiyacolan 1 500 ton
dan çok eksik bulunmaktadır. Ekim zamanının 
bitmesine on gün kaldığı halde dağıtılmamıştır. 

Biraz daha gecikirse, bir felâkete sürüklene
cek olan çiftçinin bu durumu hakkında Bakan
lıkça acele olarak ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Muş iline tahsis edilen tohumluk buğda
yın çiftçiye dağıtılması için ne düşünüldüğüne 
dair Muş Milletvekili Sayın Nermin Neftçi'nin 
sözlü soru önergelerine cevaplarımı arz ediyo
rum : 

Muş ili Tohumluk İhtiyaç Komisyonunun 
4 . 8 . 1965 tarih ve 2 sayılı Kararma göre ilin 
tohumluk ihtiyacı 350 ton olarak tesbit edilmiş 
ve bu miktar tohumluk Bakanlığımızdan isten
miştir. 
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Mevcut imkânlara göre bu ile 16 . 9 . 1965 
gün ve 1772 sayılı tahsis emri ile 50 ton ve 
28 . 10 . 1965 tarih ve 2186 sayılı tahsis emri 
ile de ikinci defa 50 ton buğday tohumluğu tah
sis edilmiştir. 

İhtiyacı tam karşılayamıyacak olan bu mik
tarların tevziinden yeni tahsis yapılıncaya kadar 
kısa bir müddet tehir edilmesi mahallince uy
gun görülmüştür. Son defa T.C. Ziraat Banka
sından sağlanan imkân üzerine Muş iline 400 
ton buğday tohumluğu daha tahsis edilmiş ve 
Alpaslan Devlet Üretme Çiftliğine 13 . 11 . 1965 
gün ve 2803 sayılı tahsis emri verilmiştir. 

Bu izahatımızdan anlaşılacağına göre Muş 
iline tahsis olunan tohumluk buğday istenilen 
miktarın 150 ton fazlasiyle 500 tona iblağ edil
miş ve tevzie mâni hal bertaraf edilmiş bulun
maktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Sayın Bakanın sözlü sorum üzerine vermiş 
oldukları cevabı dinledik. Kendilerine şahsan 
teşekkür ederim. Fakat Yüksek Meclise açık
lanması gereken bir kaç husus bulunduğu için
dir ki, huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Ekim ayının son günlerini Muş ilinde geçir
miştim. Zamanımın imkân verdiği nisbette köy
lere ve ilçelere gittim. Rasladığım köylüler buğ
day tahsisi yapılmadığından veyahut yapılmış 
olan buğday tahsisinin yeterli olmadığından, 
kendilerine tevzi edilmediğinden bahsediyorlar
dı. Bir gün misafir kaldığım eve çok yakın bir 
yerde büyük bir köylü topluluğuna rasladım. 
Çeşitli köylerden beni ziyarete gelmişlerdi, 
Konu aynı idi, tohumluk buğday meselesi idi. 
Bu durum üzerine Muş ili yetkilileriyle gittim, 
görüştüm. Muş ili yetkilileri sadece 50 ton, dik
kat buyurun arkadaşlar, iben 1 Kasım tarihinde 
Muş'tan ayrılmış idim, durum bu idi, sadece el
li ton tahsis yapıldığı, bu. da ihtiyaca yeterli ol
madığı için tevziinin mümkün olmadığından 
bahsettiler. 1 Kasım tarihimde Muş'u terk ettim, 
3 Kasım tarihinde sözlü sorumu hazırladım. Bu
nunla yetinmiyerek - Hükümet henüz teşekkül 
etmemişti, güven oyu almamıştı - Bakanlığa gi
dip durumun aydınlatılmasını istedim. Bakan
lıktaki yetkililer, hakikaten biraz önce S'ayın 
Bakanın söylediği tarihte, bir 50 ton tahsis ya-



M. Meclisi B : 13 

pıldığmı, sonra 28 . 10 . 1965 tarihinde bir 50 
tan daha tahsis yapıldığını söylediler. Fakat 
ben Kasrm tarihinde Muş'tan ayrılırken bu 
ikinci 50 tonun tahsis edildiğinden Muş ili yet
kililerinin henüz haberi yoktu. Hakikaten Ba
kanlık yetkilileri büyük ilgi gösterdiler. Teşeb
büsün üzerine başka illerde çiftçi elinde fazla 
kalmış tohumlukları acele olarak Muş iline sevk 
edeceklerini söylediler. 13 . 11 . 1965 tarihinde 
bu teşebbüsümüz üzerine, Bakan arkadaşımızın 
bildirdikleri gibi, bir 400 tonluk daha tahsis ya
pıldı. Fakat bu 400 tonluk tahsisle beraber, ev
velki 100 tonu da toplarsak, kış ekimi için 500 
ton tohumluk buğday evvelki senelere nazaran 
çok azdır. Şöyle ki, 1963 senesinde 1 200 ton 
tohumluk buğday tahsisi yapılmış, 1964 sene
sinde de 1 325 ton tohumluk buğday tahsisi ya
pılmıştır. Muş iline bu 500 tonun ihtiyaca yeterli 
olduğunu düşünsek bile 17.11.1965 tarihinde ya
ğan kar neticesinde toprağa girdiğine inanmıyo
ruz. Çünkü 13.11.1965 tarihinde tahsis yapılıyor, 
bunun köylüye tevzi edilmesi ve ^İrilebilmesi üç 
gü-nı içinde ımaddeten imkânsızdır zannediyorum. 
Zaman zaman köylü şöylece suçlanır: Denir ki, 
köylü\re verilmiş tohumluğu köylü yemiş, kara 
yara olmuş. Denir ki, köylüye verilen tohumlu
ğu köylü satmış, ambarlardaki tohumluklar çü
rümüş... 

Arkadaşlarım, ben sözlü sorumu verdiğim ta
rihte henüz teşekkül etmekte olan iMr Hükü
metin sayın bakanını suçlamak ray etinde kati
yen değilim. Fakat Devlet hayatının devamlılı
ğı ve işlerin önem sırasına göre yapılması der-
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piş edilmiş olması esası üzerinde yürümekte
yim. Maalesef yolları karla kapanan Muş ^köy
lüsü, toprağı buzla ve karla örtülen Muş köy
lüsü beşyüz tonluk tohumunu toprağa ekeme-
miştir. i ş te bu durumda Devlet hayatının de
vamlılığı ve işlerin ihtiyaç sırasına göre derpişi 
mümkün olsaydı, zannediyorum ki, Muş'taki 
bu felâketli durum hâsıl olmıyacaktı. Gene de 
Bakan arkadaşımıza verdikleri izahattan dola
yı teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, ilâve etmek is
tediğiniz bir husus var mı ? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Efendim, milletvekili arkadaşımız tohu
mun ekilmesi konusunda haklıdırlar. Fakat 
tendeniz Bakan olduktan sonra Bulanık ve Ma
lazgirt'te, her ihtimale karşı, tam imkân bulu
nursa o çiftçileri' mağdur etmemek için yine 
imkânımızı kullanarak 400 ton ilâveten tahsis 
ettim. Ben de kendileri ile aynı fikirdeyim. 
önümüzdeki senede hakikaten -zamanında tah
sisleri yapacağız. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, Sayın Bakanın 
söylediklerine karşı ilâve edeceğiniz ıbir husus 
var mı ? 

NERMlN NEFTÇİ (Muş) — Hayır efen-
1 : ı 

BAŞKAN — Gündemde görüşülecek 'başka 
husus olmadığından 24 Kasım 1965 Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 16,35 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma 

Bakanı Ali Naili Erdem'in, dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Oiihat Baiıgehan'ın ve
killik edeceğine dair Cumhurfbaşkanlığı tezke
resi. (3/3) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dö
nüşüne kadar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın, vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/4) 

3. — «Hâkim sınıfından olmıyan mahkeme 
başkâtiplerine yargı yetkisi tanıyan 7188 sa-

Minnun 1 nci maddesinde yer alan ve 
sorgu hâkiminin görevi başında bulunmaması 
veya sorgu hâkimliğinin boşalması haillerinde 
mahkeme başkâtibine sorgu hâkimliği görevini 
yaptırma imkânını sağlıyan hükmün Anayasaya 
aykırı olduğundan iptaline dair» Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi. (3/5) 

4 . - 9 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât 
bekçileri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesin
de yer alan «bunlara verilecek ücretin tâyini, 
miktarı ve tarzı, tevzii ve cibayet ve tediyesi 
mahallerinin örf ve teamülüne ve ihtiyacına 
göre meclisi idarei mahalliyece tahtı karara alı
nır.» şeklindeki hükmün Anayasanın 61 ve 
126 ncı maddelerine aykırı olduğundan iptaline 
ve iptal hükmünün 25 . 4 . 1966 gününde yürür
lüğe gireceğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi. (3/6) 

5. — 509 sayılı Tapulama Kanununun Ana
yasanın 85 ve 86 ncı maddelerine aykırı oldu
ğundan iptaline, işbu iptal hükmünün 12 Ma
yıs 1966 gününden itibaren yürürlüğe girmesine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 
(3/7) 

6. — 28 nci Tümen Komutanlığı Askerî 
Mahkemesince ölüm cezasına çarptırılan Hüse
yin Yavuz'un mahkûmiyet dosyasının iadesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1190, 3/8) 

7. — Tokat ili Erbaa ilçesinin Gündüğdu 
mahallesi, 101 hanede nüfusa kayıtlı Alioğlu 
Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Osman Salar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dosya
nın iadesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1206, 
3/9) 

8. — Demirci kazasının Viran köyü 40 nu
maralı hanede nüfusa kayıtlı Mehmedoğlu, II a-
ticeden doğma 11 . 1 . 1933 doğumlu Hüseyin 
Bilgin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında
ki dosyanın iadesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/1153, 3/10) 

9. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtının XX nci 
Genel Kurul toplantısına katılmaları uygun gö
rülen izmir Mdlletvekili Settar tksel, Manisa 
Milletvekili Ertuğrul Akça ve Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal haklarında Başbakanlık tez
keresi. (3/11) 

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, pa

muk ürününün değerlendirilmesi için ne gibi 
âcil tedbirler alınacağına, ve destekleme alımı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/1) 

2. — Muş Milletvekili Nermdn Neftçi'nin, 
Muş iline tahsis edilen tohumluk ıbuğdayın çift
çiye dağıtılması için ne düşünüldüğüne dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/2) 

(Devamı arkada) 
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3. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 

her geçen gün pamuk fiyatlarının gerilemesi 
karşısında üreticinin ne gilhi tedbirlerle koruna
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/3) 

4. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Pamuk fiyatlarının süratle düşmesi karşı
sında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu. (6/4) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

İV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 




